Aktivitet: 2i
1. Formål

2. Aktiviteter
(beskriv)

Grønt Iværksætterhus
1. At screene i alt 100 iværksættere, små virksomheder, som vil arbejde
med grønne forretningsmodeller og en stærk, vækstskabende grøn ide
i form af produkt eller serviceydelse.
2. At tilbyde målgruppen sparring, rådgivning og fablab-faciliteter samt
kompetenceudviklingsforløb
3. At indrette et fysisk samlingssted og kuvøserum i et specifikt indrettet
hus på Risø som base
-

3. Milepæle

Rethink Business og Innonet screener 17 personer/virksomheder ind i
miljøet
Udvikler og gennemfører grønne kompetenceudviklingsforløb
Deltager i styregruppen

Ultimo august 2013

Screenet 3 personer/SMV ind

Ultimo september 2013

Udviklet en pakke af forskellige
grønne kompetenceudviklingsforløb
De
første
læringsforløb
er
gennemført i form af seminarer,
workshops og materialeworkshops

Ultimo december 2013

4. Deltagere
(angiv herunder
projektleder)

-

Scion DTU, projektleder
DTU Management og ledelse
Væksthus Hovedstaden
Væksthus Sjælland
Accellerace
Rethink Business/Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

5. Effekt og
resultater

-

Der er skabt nye grønne vækstprodukter og – ydelser i DK
Viden og læring om C2C-baserede tilgange til grøn omstilling har
flyttetfokus i retning af cirkulær økonomi som en fremtidig bæredygtig
forretningsmodel
Etablering af flere iværksættere og virksomheder og arbejdspladser
Det forventes at den viden og erfaring der generes i projektet, vil
kunne generer kommercielle aktiviteter.

-

6. Nytteværdi og
Nyhedsværdi

-

-

Projektet er med til ikke kun at reducere energiforbrug,
klimabelastninger og dræn af råstofressourcer, men også øge
ressourceeffektiviteten og samtidig skabe nye produkter og ydelser,
der skaber merværdi for os mennesker
Projektet viser vejen til at skabe plads og velfærd til øget befolkning

7. Innovation for
målgruppen

8.
Internationalisering
9. Periode for
aktiviteten
10. Budgetoverslag
(total)
11. Finansiering
(overslag)

- Der forventes både incrementelle og mere radikale løsninger
- Nye grønne forretningsmodeller og nye materialestrømme vil vise vejen for
en mere ressourceffektiv udnyttelse af jordens råstoffer.
-

Der samarbejdes med det internationale netværk som
deltagergruppen har

01.08.2013 – 28.02.2015

Statslig finansiering
Konsortiepartners egenfinansiering
Privat medfinansiering
Anden offentlig medfinansiering

0
0
0
100%

