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1. Information fra Vækstforum

Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen.

2. Valg af indsatsområde og kategori

Vælg indsatsområde 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning

Vælg kategori 1.3.2 Adgang til viden

3. Stamoplysninger om ansøger

Projektets navn Miljønetværkernes klimaprojekt for effektiv og intelligent energiudnyttelse

Vælg CVR el. CPR CVR

CVR/CPR 30042093

EAN

Navn Green Network

Adresse Havneparken 2

Postnr. 7100

By Vejle

Telefon 70254070

Telefax 76431223

E-mail od@greennetwork.dk

Hjemmeside www.greennetwork.dk
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Kontaktperson fornavn ole

Kontaktperson efternavn dall

Regnskabsansvarlig ole dall

Tegningsberettigede dorthe bramsen-clausen

Ansøgers juridiske status Andet

Hvis andet, skriv forening

Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse)

Adresse havneparken 2

Postnr. 7100

By vejle

Ansøgers pengeinstitut

Navn Middelfart Sparekasse

Adresse Vestre Engvej 1a

Postnr. 7100

By vejle

Kontonummer 0758 3223671518 DKK
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4. Parter i projektet

Part 1

Vælg rolle Partner

Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer)

Institut for Samfundsudvikling & Planlægning ved Aalborg Universitet er fuld partner i projektet men
deltager primært i forhold til en uafhængig, videnskabelig analyse af netværkenes metode og
funktioner.

Instituttet har gennem en årrække fulgt netværkene og har tidligere deltaget i specielt Green Networks
arbejde med strategi-udvikling. Erfaringerne hermed er integreret i dele af instituttets nuværende
forskningsaktiviteter og uddannelsestilbud.

Navn AAU- Institut for Samfundsudvikling & Planlægning

Vælg CVR el. CPR CVR

CVR/CPR 29102384

Adresse Fibigerstraæde 13

Postnr. 9220

By Aalborg Ø

Region Region Nordjylland

Hjemmeside www.plan.aau.dk

Kontaktperson fornavn Arne

Kontaktperson efternavn Remmen

Kontaktperson telefon 9635 8318

Kontaktperson e-mail ar@plan.aau.dk

Part 2

Vælg rolle Partner

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Er fuld partner og deltager i alle aktiviteter i projektet.

Grønt Netværk Sønderjylland har pt. 74 medlemsvirksomheder (A- eller C-medlemsskab) og 3
medlemskommuner (Tønder, Sønderborg, Aabenraa), men dækker hele Sønderjylland iht. servicering
af medlemmer. Aabenraa KOmmuneer bopælskommune for netværket (tilsagn indtil 1/6-2012).
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Netværket har været etableret siden marts 1999 og har arbjdet med dialogbaseret miljøarbejde lige
siden etableringen.

Navn Grønt Netværk Sønderjylland

Vælg CVR el. CPR CVR

CVR/CPR 29189854

Adresse Plantagevej 4, Bov

Postnr. 6330

By Padborg

Region Region Syddanmark

Hjemmeside www.gns.dk

Kontaktperson fornavn Lydia

Kontaktperson efternavn Nansen

Kontaktperson telefon 73767363

Kontaktperson E-mail lna@aabenraa.dk

Part 3

Vælg rolle Partner

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Er fuld partner og deltager i alle aktiviteter i projektet.

Miljønetværk Syd har ca. 110 medlemsvirksomheder og 5 medlemskommuner (Billund, Esbjert, Fanø,
Varde og Vejen).

Netværket blev officielt etableret i juni 1998 og har arbejdet med dialogbaseret miljøarbejde siden
denne etablering.

Navn Miljønetværk Syd

Vælg CVR el. CPR CVR

CVR/CPR 30102304

Adresse Torvegade 74

Postnr. 6700

By Esbjerg

Region Region Syddanmark

Hjemmeside www.milsyd.dk
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Kontaktperson fornavn Poul

Kontaktperson efternavn Thorn

Kontaktperson telefon 76165125

Kontaktperson E-mail olt@esbjergkommune.dk

Part 4

Vælg rolle

Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer)

Er fuld partner og deltager i alle aktiviteter i projektet.

Miljøforum Fyn har ca. 63 medlemsvirksomheder og 7 medlemskommuner (Assens, Faaborg-Midtfyn,
Nyborg, Kerteminde, Odense, Svendborg, Ærø).

Netværket blev etableret i 1999 og har arbejdet med dialogbaseret miljøarbejde siden denne etablering.

Navn Miljøforum Fyn

Vælg CVR el. CPR CVR

CVR/CPR 27487300

Adresse Forskerparken 10

Postnr. 5230

By Odense M

Region Region Syddanmark

Hjemmeside wwwmf-fyn.dk

Kontaktperson fornavn Mogens Michael

Kontaktperson efternavn Møller

Kontaktperson telefon 63157100

Kontaktperson E-mail mmm@mf-fyn.dk

5. Samtlige øvrige netværksdeltagere

Netværksdeltager 1

Navn SDU - se partner bilag

CVR-nr. 29283958

Netværksdeltager 2
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Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 3

Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 4

Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 5

Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 6

Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 7

Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 8

Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 9

Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 10

Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 11
AnsøgerID: 3896 - Version: 1- Dato: 18. December 2007-14:14 6



Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 12

Navn

CVR-nr.

Netværksdeltager 13

Navn

CVR-nr.

Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere)

Samlet antal
netværksdeltagere

6
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6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår)

Tilsagnsmodtager 1

Navn på tilsagnsmodtager 1 Green Network - 2006

Nøgletal (1.000 kr.)

Resultat (før afskrivning) 219
Statusbalance 1.547
Egenkapital 1.009
Antal ansatte 6

WhiteSpace

Tilsagnsmodtager 2

Navn på tilsagnsmodtager

Nøgletal (1.000 kr.)

Resultat (før afskrivning) -
Statusbalance -
Egenkapital -
Antal ansatte -

WhiteSpace

Tilsagnsmodtager 3

Navn på tilsagnsmodtager

Nøgletal (1.000 kr.)

Resultat (før afskrivning) -
Statusbalance -
Egenkapital -
Antal ansatte -

WhiteSpace
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7. Projektbeskrivelse

Resuméet skal kort beskrive projektets formål, hovedaktiviteter og forventede effekter. Resuméet skal
kunne læses uafhængigt af resten af ansøgningen. I forbindelse med resuméet gøres opmærksom på,
at eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet
vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre.

Kort resumé af projektet (max. 2000 tegn)

De 4 miljønetværk i Region Syddanmark (som udgør 4 af de 6 partnere i projektet) arbejder for
miljøforbedringer i regionens virksomheder og institutioner. Metoden er et gensidigt forpligtende
samarbejde mellem myndigheder og virksomheder. Omdrejningspunktet for samarbejdet er, at
virksomhederne og institutionerne udarbejder miljøredegørelser som omfatter en status for
virksomhedens miljøpåvirkninger, dens miljømålsætning samt en handlingsplan for nedsættelse af
miljøbelastningen hvert 2. eller 3. år. Energiforbrug og nedsættelse heraf indgår i langt de fleste
redegørelser som en integreret del af virksomhedens miljøarbejde. Projektet skal præsentere og
videreudvikle metoden i forhold til energiforbrug og klimapåvirkning, og gennem et øget fokus
bidrage til yderligere tiltag for reduktion af klimapåvirkninger.

Projektets målsætning er:

· at alle miljønetværkenes medlemsvirksomheder i deres miljøredegørelser medtager mål for reduktion
af energiforbrug og klimapåvirkning

· at udvikle et enkelt værktøj til ”klimatjek” for virksomheder, beroende på energieffektivisering og
valg af de mest klimavenlige energikilder.

· at gøre konceptet med miljøredegørelser og dialogbaseret miljøarbejde mere tilgængeligt for andre
interesserede, samt gøre arbejdsmetoden synlig for omverdenen i forbindelse med klimakonferencen i
2009.

Det ansøgte projekt har til formål at bidrage til at knække kurven for virksomheders og institutioners
energiforbrug, ved at anvende redegørelseskonceptet til at sætte fokus på energiforbrugets
klimabelastning frem til klimatopmødet ultimo 2009. De mange virksomheder og institutioner, der er
vægtige aktører i projektet, sikrer en stor synlighed og god forankring af projektet. Et andet vigtigt
element er, på videnskabeligt grundlag, at vurdere hvilke energimæssige tiltag der også har en stor
klimamæssig effekt – dette udarbejdes i samarbejde med Syddansk Universitet (SDU). Endelig vil
Aalborg Universitet (AAU) bidrage med en videnskabelig undersøgelse af hvorfor og hvordan det
dialogbaserede miljøsamarbejde mellem virksomheder og miljømyndigheder virker i praksis.

Aktiviteterne består i:

A. en række tiltag overfor virksomheder og institutioner, for at få fokus på energi- og
klimaproblematikken i redegørelsesarbejdet,

B. udarbejdelse af et ”klimatjek” i samarbejde med SDU.

C. eksempler på redegørelsesarbejdets virkning med hensyn til energiledelse,
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D. videnskabelig baseret udredning – udført af AAU, om den dialogbaserede netværksmetode og

E. en fælles præsentation af ”klimatjek” og redegørelsesmetoden op til topmødet.

F. Projektstyring, koordinering, evaluering samt regnskabsaflæggelse

Kort beskrivelse af projektets erhvervspolitiske rationale

Virksomheder og institutioners dokumenterede klimahensyn kan forventes at blive en
konkurrenceparameter når klimamålsætningerne skal opfylydes.

Projektet hjælper de involverede virksomheder i at være på forkant med udviklingen.

En redegørelse for projektidéen, projektets formål og beskrivelse af projektets hovedaktiviteter.
I forbindelse med beskrivelsen af projektets formål og hovedaktiviteter gøres opmærksom på, at
eventuelle supplerende rapporter, analyser mv. med fordel kan vedhæftes ansøgningen. Materialet
vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre.

Projektets formål og hovedaktiviteter

Projektets formål

Det ansøgte projekt skal medvirke til at knække kurven for virksomheders og institutioners
energiforbrug og klimabelastning ved at tilbyde let anvendelige værktøjer til ”klimatjek” og bringe
dem i anvendelse i forbindelse med virksomhedernes miljøredegørelsesarbejde. Et vigtigt element er
på videnskabeligt grundlag at beskrive hvilke energimæssige tiltag - eksempelvis ved valg af
energiforsyning - der også har en væsentlig klimamæssig effekt.
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I lyset af at virksomheder og institutioner står for en stor del af elforbruget som har været stigende de
seneste år, er her der givetvis et stort potentiale for effektiviseringer. Fremstillingsvirksomheder har
f.eks. øget elforbruget med over 2 % om året de seneste år. I alt står fremstillingsvirksomheder,
energivirksomheder, handels og servicevirksomheder for knap 50 % af CO2 – udledningen
(Energistyrelsen, 2006)

Formidlingen af resultaterne skal motivere andre virksomheder og institutioner til at inddrage
klimahensyn gennem dialog baserede miljøsamarbejder. Endvidere vil der ske en samlet formidling af
projektet som et handlingsorienteret koncept for klimahensyn i forbindelse med klimatopmødet ultimo
2009. De udviklede værktøjer vil efter afprøvning blive stillet til rådighed for virksomheder over hele
landet gennem den fælles manual for miljøredegørelser, der koordineres af miljønetværkenes
landsdækkende paraplyorganisation, Key2Green.

Samtidig er det formålet at vise, at miljønetværk der anvender redegørelsesarbejdet, har et unikt
værktøj, der har store potentialer i forhold til at få virksomheder og institutioner til at arbejde målrettet
for en nedbringelse af energiforbrug og klimabelastning, og til at fremme en bæredygtig
erhvervsudvikling generelt. Både de konkrete eksempler samt den videnskabelige udredning heraf skal
formidles bredt i forbindelse med klimakonferencen.

Beskrivelse af projektets 5 hovedaktiviteter

A) Fokus på energieffektivitet og klima

Klimasituationen og de stigende energipriser har rettet opmærksomhed på energiforbruget og
klimaeffekten heraf. De tiltag der sættes i gang under denne hovedaktivitet har til formål at sætte fokus
på energieffektiviteten i virksomheders og institutioners energiforbrug, herunder specielt det stigende
elforbrug som samlet set produceres med stor CO2 udledning per energienhed. Målet er at dette sker
uden en produktivitetsnedgang idet en række tiltag kan gennemføres med en relativ kort
tilbagebetalingstid med de nuværende energipriser.

Medlemsvirksomhederne i miljønetværkene har i næsten alle miljøredegørelser opstillet
energiregnskaber og ofte også egentlige CO2 regnskaber. Projektet skal fremme at energiregnskaberne
gennemgås af forsynings-selskabernes energirådgivere med henblik på en vurdering af potentialet for
effektiviseringer og forslag til konkrete energibesparelser.

De konkrete aktiviteter er:

1) Aftale med forsyningsselskabernes energirådgivere med henblik på i fællesskab at tilbyde
virksomheder hjælp til at foretage energieffektiviseringer. Der skal tages særlige initiativer til at
involvere virksomheder der ikke i forvejen er i kontakt med energirådgiverne.

2) Klæde myndighedernes miljøsagsbehandlere / Miljøproceskonsulenter på til at rådgive og motivere
virksomhederne til at inddrage energi- og klimamål i miljøarbejdet. Myndighedernes
miljøsagsbehandlere skal opdateres på energiområdet, så de kan motivere og give en indledende
vejledning herom. Det skal planlægges sammen med punkt 3.

3) Kurser, seminarer og gå hjem møder om mulighed for at effektivisere energiforbrug og
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klimabelastning. Målet er at holde arrangementer for alle typer virksomheder på såvel
beslutningstagerniveau som for dem der konkret skal gennemføre forandringerne.

4) En særlig ”eksklusivklub” for medlemmer af miljønetværkene der arbejder systematisk med
energiledelse og sætter sig høje mål for reduktion af energiforbrug og klimabelastning.
Eksklusiv-klubben skal kunne inspirere til nye banebrydende initiativer og ambitiøse mål.

5) Det enkelte netværk vil søge at motivere sine kommunale medlemmers institutioner til at gå foran
på energiområdet som en del af arbejdet med bæredygtighed. Netværkssamarbejdet vil give mulighed
for erfaringsudveksling og fælles udvikling af metoder og redskaber til at nå målet

6) Miljønetværkene udveksler artikler og pressemeddelelser med gode eksempler til hvert netværks
lokalpresse, egne nyhedsbreve herunder Internettet.

7) Forbedring af netværkernes fælles manual til udarbejdelse af miljøredegørelser med hensyn til
nøgletal for energiforbrug og udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Resultatet af hovedaktivitet B)
om udarbejdelse af et ”klimatjek” skal indarbejdes i manualen, hvilket skal ske i de arbejdsgrupper der
er nedsat til udvikling af manualen i Key2Green. Herved sikres udbredelse og forankring i alle landets
miljønetværk.

B) Udarbejdelse af et ”klimatjek” i samarbejde med SDU

Medens energieffektivisering har indgået i mange miljøredegørelser, har klimahensyn ikke tidligere
været inddraget i virksomhedernes miljømålsætninger. Formålet med et "klimatjek" er at give
virksomheder og institutioner et let anvendeligt værktøj til at vurdere såvel energirelaterede som andre
kilders bidrag til klimabelastning (herunder øvrige klimagasser).

Der skal således udarbejdes et værktøj som giver:

I. Nøgletal for energirelaterede CO2-udledninger. De nuværende nøgletal i manualen angiver
landsdækkende gennemsnitstal, men der findes statistik til udarbejdelse af tal for hvert enkelt
kraftvarmeværk. Specificeringerne skal omfatte både teknologier såsom varmepumper og lokale
kraftvarmeanlæg samt de konkrete leverandører og forsyningskilder.

II. Nøgletal for klimabelastningen fra andre klimagasser såsom methan og CFC-gasser, og der mangler
opgørelsesmetoder og nøgletal i de nuværende manualer. Specielt for landbrug er der en udfordring i at
opgøre de relevante tal.

III. Metoder til vurdering af hvorvidt underleverancers klimaeffekt bør indregnes, herunder f.eks.
indkøbte råvarer.

IV. Dertil kommer at klimatjekket skal give virksomheden mulighed for at vurdere den faktiske
klimaeffekt ved de mange muligheder for køb af klimareduktioner. Det samlede klimatjek skal give
virksomheden baggrunden for at kunne opstille realistiske klimamål og tilhørende handlingsplaner.

Der er mange ubesvarede spørgsmål relateret til et klimatjek:

· Hvad med de indkøbte råvarer der indgår i produktionen eller forbrugsstofferne i virksomheder og
institutioner kan også udgøre en betragtelig del af klimapåvirkningen – og hvornår og hvordan bør

AnsøgerID: 3896 - Version: 1- Dato: 18. December 2007-14:14 12



disse kilder indregnes i en virksomheds ”klimatjek”? Uanset om det er praktisk muligt at inddrage
disse kilder, bør det fremgå af redegørelserne hvad der evt. ikke er medregnet?

· Har det faktisk en positiv klimaeffekt at købe bioenergi (træ, halm, affald) eller grøn el fra enten vand
og vind? Eller købe andel i en vindmølle? Udnytte spildvarme fra egen produktion lokalt?

· Hvad hvis man køber energikvoter som deponeres uden at udnyttes? Nytter det at købe del i
skovrejsningsprojekter, eller landbrugsomlægninger til CO2 binding?

· Hvilke krav skal man stille til ovenstående ydelser før netværkene kan anbefale virksomheder at
koble sig på, og hvilke skal man helt undgå?

Formidling af resultaterne fra denne hovedaktivitet skal dels ske i forbindelse med A så hurtigt som
muligt (se milepæle). Men andre fora kan være relevante, f.eks. det danske LCA- netværk, hvor de
fleste aktører fortsat har kontakt til hinanden. Endelig kan resultaterne være så opsigtsvækkende, at de
kan være relevante at præsentere i forbindelse med aktivitet E.

C) Eksempler på redegørelsesarbejdets virkning med hensyn til energiledelse

Status og handlingsplan for virksomhedernes og institutionernes energiforbrug har været en del af de
miljøredegørelser der er udarbejdet. Alene virksomheder i de syddanske miljønetværker har gennem
årene udarbejdet over 1000 miljøredegørelser, hvor projektet især vil fokusere på de nyeste.

Formålet med aktivitet C) er at dokumentere hvordan netværksarbejdet og det forpligtende samarbejde
mellem virksomheder og myndigheder har givet inspiration til at gennemføre konkrete tiltag på
energiområdet, og arbejdet baseres på redegørelserne samt interviews med udvalgte virksomheder.
Eksemplerne kan indgå i den videnskabelige udregning i aktivitet D, og omvendt vil de metodiske
studier kunne sætte eksemplerne i en forståelsesmæssig ramme.

Aktiviteten består konkret i at gennemgå de seneste års redegørelser og samle de mange gode
eksempler på effektivisering på energiområdet. Eksemplerne skal beskrives og formidles sammen med
resultaterne af de metodiske studie i D. Formen kan være pjecer, artikler samt uddybende
præsentationer på Internettet.

D) Samme netværk – forskellige organisatoriske tilgange; videnskabelig undersøgelse af den
dialogbaserede netværksmetode (AAU)

Organisationer har forskellige strukturelle og kulturelle baggrunde, hvilket i denne sammenhæng
betyder, at der kan forventes forskelle i deres tilgang til intelligent og effektiv energiudnyttelse og til
kommunikation og samarbejde i forhold til at understøtte dette. For at øge bevidstheden om, hvordan
disse organisatoriske karakteristika influerer på relationerne til de fire syddanske miljønetværk, og få
en analyse af hvorfor noget virker for nogle og ikke for andre, så arbejdes der ud fra følgende
overordnede spørgsmål:

Hvilke forskelle er der i virksomhedernes og de offentlige parters tilgang til intelligent og effektiv
ressourceudnyttelse, hvordan har dette influeret på udnyttelsen og bidragene til netværksrelationerne i
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de respektive netværks regi, og hvordan kan netværkene tage højde for og udnytte dette i forhold til et
specifikt fokus klima og energi?

Herunder vil følgende spørgsmål adresseres:

· Hvad har fokus været i de forskellige offentlige og private organisationer indenfor
ressourceudnyttelse – hvilke aktiviteter tages op – fokuseres der på strategiudvikling, systemudvikling
og/eller konkrete projekter?

· Hvilke barrierer og drivkræfter har de ansvarlige stødt på i arbejdet mod effektiv ressourceudnyttelse,
og med hvilken tilgang har de søgt at håndtere problemerne og udnytte potentialerne?

· Hvilken tradition er der for udveksling, integration og udnyttelse af viden i de forskellige
virksomheder og hos de forskellige myndigheder – og hvordan indvirker denne tradition på
virksomhedens udbytte i netværket?

· Hvad er motivationen bag de aktiviteter, der tages op – hvem og hvor mange er ildsjælene bag
aktiviteterne, og hvordan motiveres de øvrige medarbejder til få gennemført og forankret aktiviteterne
bredt i organisationerne?

· Hvor stor er bevidstheden og systematikken omkring de kommunikative aktiviteter, der skal
understøtte udvikling og implementering af aktiviteterne indenfor ressourceudnyttelse?

· Hvorvidt er holdningen til aktiviteterne differentieret i virksomhederne og i de offentlige
forvaltninger, og hvordan har dette påvirket aktiviteterne i retning mod en intelligent og effektiv
ressourceudnyttelse.

· Hvilke kompetencer har medarbejderne i virksomhederne haft i forhold til aktiviteterne, og har de
offentlige medarbejdere været klædt på til at hjælpe virksomhederne.

· Har der været et erfaringsgrundlag i netværket af virksomheder, som den enkelte virksomhed kunne
trække på i forhold til de aktiviteter der har været fokus på?

· Hvor systematisk og metodisk er den enkelte virksomhed henholdsvis forvaltning gået til værks i
forhold til at sikre en fælles forståelse, en god kommunikation og et godt samarbejde i organisationen
og i netværket med henblik på at understøtte aktiviteterne.

· Hvordan er de organisatoriske og inter-organisatoriske relationer blevet etableret og vedligeholdt, og
hvordan har dette indvirket på udvikling og implementering af de konkrete aktiviteter.

· Hvorvidt er den forståelse og terminologi, der er præsenteret i netværksregi rodfæstet i de enkelte
virksomheder henholdsvis myndigheder, og hvorvidt er der forskel på de enkelte
virksomheders/myndigheders miljøforståelse og tilgang til at effektivisere ressourceudnyttelsen?

På baggrund af ovenstående analyse, der retter sig specielt mod et individ-niveau (mikro), samt
eksisterende forskningsresultater, der har fokuseret på meso- og makro-niveau, gives der en række
konkrete anbefalinger til, hvordan specielt de fire syddanske netværk kan tage højde for og udnytte de
organisatoriske forskelle. Resultaterne bruges fremadrettet i forhold til netværkenes fremtidige
fokusering på effektiv og intelligent udnyttelse af energi og energiressourcer.
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E) Synliggørelse af ”klimatjek” og det dialogbaserede netværksarbejdet

Vi må forudse at vi let kan drukne i informationsstrømmen omkring klimakonference, så form og
tidspunkt for en synliggørelse af netværksarbejdes resultater skal nøje overvejes. Det er vigtigt at vi
samler kræfterne om formidlingen, så vores tiltag bliver synlige.

Vores medlemsvirksomheder skal komme til orde og præsentere deres virksomhed og resultater i
forhold til bæredygtig virksomhedsdrift med specielt fokus på klimaområdet.

De 4 syddanske netværker arbejder på at samle kræfterne om en fælles messe, konference eller
lignende på et velvalgt tidspunkt op til klimakonferencen. Region Syddanmark kan blive en vigtig
medspiller i planlægningen. De enkelte aktiviteter skal koordineres med Klimaministeriets forslag om
landsdækkende aktiviteter, f.eks. ”marguerit-ruter” i forbindelse med klimakonferencen, hvor vores
aktiviteter evt. kan indgå. Andre aktører i og udenfor regionen kan også inviteres til samarbejde om de
enkelte aktiviteter.

F) Projektstyring, koordinering, evaluering samt regnskabsaflæggelse

Dette sker periodevis og ved projektafslutning af Green Network.

Evalueringen vil bestå i opgørelse af afholdte arrangementer og antal virksomheder der har
gennemgået energi/klimatjek.

Ansøgers og centrale parters administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet

De 4 netværkparters forudsætninger for at gennemføre projektet er dokumenteret i flere lignende
projektforløb - bl.a. for socialfonden. Især har tilsagnsmodtager gennemført mange lignende projekter,
og de såvel de faglige som økonomiske ressoucer der der er nødvendige for at gennemføre projektet er
tilstede. De 4 netværker er desuden gennem mange år haft et tæt samarbejde om udvikling af den
fælles manual for miljøredegørelser.

Kvalifikationerne til at gennemføre de forskningsmæssige dele af projektet er tilstede såvel ved SDU
som AAC.

Se venligst vedlagte beskrivelse af de 2 parter, herunder til uddybende referencer på internettet.

De økonomske forudsætninger for et projekt af denne størrelse af tilstede i de enkelte netværk og
uddannelsesinstitutioner.

Projektets additionalitet og nyhedsværdi

Projeket aktiviteter med hensyn til både klimatjek og dokumentation af den dialogbaserede
redegørelsesmetode er begge nyskabelser.
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Undersøgelsen af hvilket hvilke klimatiltag der virker, er centralt for den videre udvikling på
klimaområdet.

Undersøgelsen og formidlingen af den dialogbaserede metode i miljøredegørelsesarbejdet vil kunne
bruges til vise omverden hvordan klima-ledelse i virksomheder og institutioner kan realiseres i praksis.

Udredningsopgaverne samt den praktiske afprøvning heraf villle ikke kunne gennemføres uden tilskud.

Ud fra ovenstående redegørelse erklærer ansøger hermed, at projektet opfylder additionalitetskravet

Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet

Projektets informations- og pr-foranstaltninger

De planlagte aktiviteter på informationsområdet er:

- formidling til virksomheder og myndighedspersoner ved kurser mv

- Månedlige pressemeddelelser om projektet, herunder præsentation af resultaterne fra udarbejdelsen af
et klimatjek.

- Præsentation af succeshistorier til offentligheden (bl.a. internettet og pjecer) om energibesparelser og
klimaforbedringer

- Præsentation af den dialogbaserede redegørelsesmetode i forbindelse med klimakonferencen

- Resultatet af hvilke klimatiltag der virker offentliggøres også ved klimakonferencen

Projektets evaluering

Projektet vil blive evalueret på:

- antallet af afholdte offentlige arrangementer samt

- antallet af virksomheder der har udarbejdet et klimatjek i projektperioden

- pressebevågenhed ved den afsluttende informationsaktivitet (E)

Særligt i forhold til udbudsregler

Der vil ikke foregå udbudsvirksomhed.
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8. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan

Hovedaktiviteter: april 2008 - august 2008

Aktiviteter og milepæle i de 4 projektperioder: 1:2008-1, 2:2008-2, 3:2009-1, 4:2009-2

Se selvstændigt bilag med budget og tidsplan.

De aktiviteter og milepæle der er relevante indenfor hver af de 4 projektperioder er fremhævet med
rødt (og understreget).

A) En række tiltag overfor virksomheder og institutioner, for at få fokus på energi- og
klimaproblematikken i redegørelsesarbejdet,

a. Aftale med forsyningsselskabernes energirådgivere. Her har vi indledt et samarbejde, der skal
konkretiseres ved projektstart primo april.

b. Klæde myndighedernes miljøsagsbehandlere på til at rådgive og motivere virksomhederne. I løbet af
projektets første måned planlægges konkrete, f.eks. kurser og materialer. De første kurser er afvikles
sidst i første projektperiode. Kurserne afholdes i de fleste netværk efter nærmere aftale.

c. Kurser, seminarer og gå hjem møder for virksomheder. Møderækkes fastlægges ved projektstart, og
det tilstræbes at holde arrangementer i alle dele af regionen. De første afvikles i første projektperiode
hvor planen for afholdelsen af de øvrige foreligger. Det tilstræbes at holde kurser fordelt over hele
projektforløbet, dog med en intensivering når resultaterne af B forligger.

d. En særlig ”eksklusivklub” for medlemmer af miljønetværkene der vil gøre en særlig klimaindsats.
Aktiviteten planlægges i starten af 1. projektperiode, og det tilstræbes at de første virksomheder kan
blive medlem af ”klubben” i samme periode. I de efterfølgende projektperioder afholdes et antal
arrangementer hvor medlemmernes behov tilstræbes tilgodeset.

e. Det enkelte netværk vil søge at motivere sine kommunale medlemmers institutioner. Dette skal
planlægges i tæt samarbejde med kommunernes øvrige klimatiltag. I Green Network har kommunerne
en fælles målsætning om at blive bæredygtighedscertificerede senest 2010, og aktiviteten vil naturligt
kunne indgå heri. Aktiviteten planlægges i 1. projektperiode, og de første arrangementer afholdes i 2.
projektperiode.

f. Miljønetværkene udarbejder alle artikler og pressemeddelelse om projektforløbet, og laver fælles
pressearbejde for at få bragt historierne. De første bringes ved projektstart, og derefter mindst en gang
om måneden i hele projektforløbet.

g. Forbedring af netværkernes fælles manual på grundlag af ”Klimatjek” i aktivitet B). Ændring af
manualen sker i samarbejde mellem danske miljønetværk i Key2Green, og vil ske snarest muligt efter
resultaterne af B) er tilgængelige.

B) Udarbejdelse af et ”klimatjek” i samarbejde med SDU/systemanalyse.

Aktiviteten igangsættes ved projektstart, og afsluttes i 3. periode.
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I) Nøgletal til CO2-udledning fra forskellige energianlæg – indsamles og præsenteres

II) Nøgletal for andre CO2-kilder – indsamles og præsenteres

III) Metoder til at vurdere CO2-belastning i indkøbte råvarer og underleverancer udarbejdes og
præsenteres.

IV) Vurdering af klimaeffekt vil køb af forskellige klimareduktioner, udarbejdes og præsenteres.

SDU detailplanlægger forløbet og gennemførelsen af de beskrevne aktiviteter, men det er vigtigt at
de enkelte dele afrapporteres løbende til formidling og brug i aktivitet A).

C) Eksempler på redegørelsesarbejdets virkning med hensyn til energiledelse, ud fra
eksempler.

Alle netværk afsætter tid til at indsamle eksempler og kontakte virksomhederne for yderligere
informationer. Green Network forstår redigering og udarbejdelse af tekster til formidling i
forskellige medier, især Internet og pjecer. Dette gøres i 3. projektperiode.

D) Videnskabelig baseret udredning – udført af AAU, om den dialogbaserede netværksmetode.

Aktivitet:

· Udarbejdelse af interviewguide baseret på litteraturstudier og møder med de ansvarlige bag de 4
netværk gennemføres i projektperiodens 1. fase.

· Empiriindsamling og behandling baseret på personinterviews med private & offentlig parter.
Gennemføres i projektets 2. fase.

· Dokumentation i form af dansk afrapportering samt 1 international publikation og deltagelse i
konference. Gennemføres i 3. fase.

· Anbefalinger baseret på cafedialog med netværksparter, og forskningsresultater indenfor organisation
og netværk. Projektet afsluttes i 3. fase, men projektpartneren deltager i præsentationen af projektets
resultater i aktivitet E i projektets 4. fase.

E) Den fælles præsentation af ”klimatjek” og redegørelsesmetoden

Aktiviteten starter med planlægning ved projektstart. Der vælges en tovholder blandt de 4 netværk.
Hovedaktiviteten sker i 4. projektperiode op til klimatopmødet. Det kan være en konference, messe
eller lignende samtidig med en del pressearbejde o.lign.

F) Projektstyring, koordinering, evaluering samt regnskabsaflæggelse

sker periodevis og ved projektafslutning af Green Network.

Hovedaktiviteter: september 2008 - februar 2009
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Aktiviteter og milepæle i de 4 projektperioder: 1:2008-1, 2:2008-2, 3:2009-1, 4:2009-2

Se selvstændigt bilag med budget og tidsplan.

De aktiviteter og milepæle der er relevante indenfor hver af de 4 projektperioder er fremhævet med
rødt (og understreget).

A) En række tiltag overfor virksomheder og institutioner, for at få fokus på energi- og
klimaproblematikken i redegørelsesarbejdet,

a. Aftale med forsyningsselskabernes energirådgivere. Her har vi indledt et samarbejde, der skal
konkretiseres ved projektstart primo april.

b. Klæde myndighedernes miljøsagsbehandlere på til at rådgive og motivere virksomhederne. I løbet af
projektets første måned planlægges konkrete, f.eks. kurser og materialer. De første kurser er afvikles
sidst i første projektperiode. Kurserne afholdes i de fleste netværk efter nærmere aftale.

c. Kurser, seminarer og gå hjem møder for virksomheder. Møderækkes fastlægges ved projektstart, og
det tilstræbes at holde arrangementer i alle dele af regionen. De første afvikles i første projektperiode
hvor planen for afholdelsen af de øvrige foreligger. Det tilstræbes at holde kurser fordelt over hele
projektforløbet, dog med en intensivering når resultaterne af B forligger.

d. En særlig ”eksklusivklub” for medlemmer af miljønetværkene der vil gøre en særlig klimaindsats.
Aktiviteten planlægges i starten af 1. projektperiode, og det tilstræbes at de første virksomheder kan
blive medlem af ”klubben” i samme periode. I de efterfølgende projektperioder afholdes et antal
arrangementer hvor medlemmernes behov tilstræbes tilgodeset.

e. Det enkelte netværk vil søge at motivere sine kommunale medlemmers institutioner. Dette skal
planlægges i tæt samarbejde med kommunernes øvrige klimatiltag. I Green Network har kommunerne
en fælles målsætning om at blive bæredygtighedscertificerede senest 2010, og aktiviteten vil naturligt
kunne indgå heri. Aktiviteten planlægges i 1. projektperiode, og de første arrangementer afholdes i 2.
projektperiode.

f. Miljønetværkene udarbejder alle artikler og pressemeddelelse om projektforløbet, og laver fælles
pressearbejde for at få bragt historierne. De første bringes ved projektstart, og derefter mindst en gang
om måneden i hele projektforløbet.

g. Forbedring af netværkernes fælles manual på grundlag af ”Klimatjek” i aktivitet B). Ændring af
manualen sker i samarbejde mellem danske miljønetværk i Key2Green, og vil ske snarest muligt efter
resultaterne af B) er tilgængelige.

B) Udarbejdelse af et ”klimatjek” i samarbejde med SDU/systemanalyse.

Aktiviteten igangsættes ved projektstart, og afsluttes i 3. periode.

I) Nøgletal til CO2-udledning fra forskellige energianlæg – indsamles og præsenteres

II) Nøgletal for andre CO2-kilder – indsamles og præsenteres

III) Metoder til at vurdere CO2-belastning i indkøbte råvarer og underleverancer udarbejdes og
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præsenteres.

IV) Vurdering af klimaeffekt vil køb af forskellige klimareduktioner, udarbejdes og præsenteres.

SDU detailplanlægger forløbet og gennemførelsen af de beskrevne aktiviteter, men det er vigtigt at de
enkelte dele afrapporteres løbende til formidling og brug i aktivitet A).

C) Eksempler på redegørelsesarbejdets virkning med hensyn til energiledelse, ud fra eksempler.

Alle netværk afsætter tid til at indsamle eksempler og kontakte virksomhederne for yderligere
informationer. Green Network forstår redigering og udarbejdelse af tekster til formidling i forskellige
medier, især Internet og pjecer. Dette gøres i 3. projektperiode.

D) Videnskabelig baseret udredning – udført af AAU, om den dialogbaserede
netværksmetode.

Aktivitet:

· Udarbejdelse af interviewguide baseret på litteraturstudier og møder med de ansvarlige bag de 4
netværk gennemføres i projektperiodens 1. fase.

· Empiriindsamling og behandling baseret på personinterviews med private & offentlig parter.
Gennemføres i projektets 2. fase.

· Dokumentation i form af dansk afrapportering samt 1 international publikation og deltagelse i
konference. Gennemføres i 3. fase.

· Anbefalinger baseret på cafedialog med netværksparter, og forskningsresultater indenfor organisation
og netværk. Projektet afsluttes i 3. fase, men projektpartneren deltager i præsentationen af projektets
resultater i aktivitet E i projektets 4. fase.

E) Den fælles præsentation af ”klimatjek” og redegørelsesmetoden

Aktiviteten starter med planlægning ved projektstart. Der vælges en tovholder blandt de 4 netværk.
Hovedaktiviteten sker i 4. projektperiode op til klimatopmødet. Det kan være en konference, messe
eller lignende samtidig med en del pressearbejde o.lign.

F) Projektstyring, koordinering, evaluering samt regnskabsaflæggelse

sker periodevis og ved projektafslutning af Green Network.

Hovedaktiviteter: marts 2009 - august 2009

Aktiviteter og milepæle i de 4 projektperioder: 1:2008-1, 2:2008-2, 3:2009-1, 4:2009-2

Se selvstændigt bilag med budget og tidsplan.
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De aktiviteter og milepæle der er relevante indenfor hver af de 4 projektperioder er fremhævet med
rødt (og understreget).

A) En række tiltag overfor virksomheder og institutioner, for at få fokus på energi- og
klimaproblematikken i redegørelsesarbejdet,

a. Aftale med forsyningsselskabernes energirådgivere. Her har vi indledt et samarbejde, der skal
konkretiseres ved projektstart primo april.

b. Klæde myndighedernes miljøsagsbehandlere på til at rådgive og motivere virksomhederne. I løbet af
projektets første måned planlægges konkrete, f.eks. kurser og materialer. De første kurser er afvikles
sidst i første projektperiode. Kurserne afholdes i de fleste netværk efter nærmere aftale.

c. Kurser, seminarer og gå hjem møder for virksomheder. Møderækkes fastlægges ved projektstart, og
det tilstræbes at holde arrangementer i alle dele af regionen. De første afvikles i første projektperiode
hvor planen for afholdelsen af de øvrige foreligger. Det tilstræbes at holde kurser fordelt over hele
projektforløbet, dog med en intensivering når resultaterne af B forligger.

d. En særlig ”eksklusivklub” for medlemmer af miljønetværkene der vil gøre en særlig klimaindsats.
Aktiviteten planlægges i starten af 1. projektperiode, og det tilstræbes at de første virksomheder kan
blive medlem af ”klubben” i samme periode. I de efterfølgende projektperioder afholdes et antal
arrangementer hvor medlemmernes behov tilstræbes tilgodeset.

e. Det enkelte netværk vil søge at motivere sine kommunale medlemmers institutioner. Dette skal
planlægges i tæt samarbejde med kommunernes øvrige klimatiltag. I Green Network har kommunerne
en fælles målsætning om at blive bæredygtighedscertificerede senest 2010, og aktiviteten vil naturligt
kunne indgå heri. Aktiviteten planlægges i 1. projektperiode, og de første arrangementer afholdes i 2.
projektperiode.

f. Miljønetværkene udarbejder alle artikler og pressemeddelelse om projektforløbet, og laver fælles
pressearbejde for at få bragt historierne. De første bringes ved projektstart, og derefter mindst en gang
om måneden i hele projektforløbet.

g. Forbedring af netværkernes fælles manual på grundlag af ”Klimatjek” i aktivitet B). Ændring af
manualen sker i samarbejde mellem danske miljønetværk i Key2Green, og vil ske snarest muligt efter
resultaterne af B) er tilgængelige.

B) Udarbejdelse af et ”klimatjek” i samarbejde med SDU/systemanalyse.

Aktiviteten igangsættes ved projektstart, og afsluttes i 3. periode.

I) Nøgletal til CO2-udledning fra forskellige energianlæg – indsamles og præsenteres

II) Nøgletal for andre CO2-kilder – indsamles og præsenteres

III) Metoder til at vurdere CO2-belastning i indkøbte råvarer og underleverancer udarbejdes og
præsenteres.

IV) Vurdering af klimaeffekt vil køb af forskellige klimareduktioner, udarbejdes og præsenteres.
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SDU detailplanlægger forløbet og gennemførelsen af de beskrevne aktiviteter, men det er vigtigt at de
enkelte dele afrapporteres løbende til formidling og brug i aktivitet A).

C) Eksempler på redegørelsesarbejdets virkning med hensyn til energiledelse, ud fra eksempler.

Alle netværk afsætter tid til at indsamle eksempler og kontakte virksomhederne for yderligere
informationer. Green Network forstår redigering og udarbejdelse af tekster til formidling i forskellige
medier, især Internet og pjecer. Dette gøres i 3. projektperiode.

D) Videnskabelig baseret udredning – udført af AAU, om den dialogbaserede netværksmetode.

Aktivitet:

· Udarbejdelse af interviewguide baseret på litteraturstudier og møder med de ansvarlige bag de 4
netværk gennemføres i projektperiodens 1. fase.

· Empiriindsamling og behandling baseret på personinterviews med private & offentlig parter.
Gennemføres i projektets 2. fase.

· Dokumentation i form af dansk afrapportering samt 1 international publikation og deltagelse i
konference. Gennemføres i 3. fase.

· Anbefalinger baseret på cafedialog med netværksparter, og forskningsresultater indenfor organisation
og netværk. Projektet afsluttes i 3. fase, men projektpartneren deltager i præsentationen af projektets
resultater i aktivitet E i projektets 4. fase.

E) Den fælles præsentation af ”klimatjek” og redegørelsesmetoden

Aktiviteten starter med planlægning ved projektstart. Der vælges en tovholder blandt de 4 netværk.
Hovedaktiviteten sker i 4. projektperiode op til klimatopmødet. Det kan være en konference, messe
eller lignende samtidig med en del pressearbejde o.lign.

F) Projektstyring, koordinering, evaluering samt regnskabsaflæggelse

sker periodevis og ved projektafslutning af Green Network.

Hovedaktiviteter: september 2009 - december 2009

Aktiviteter og milepæle i de 4 projektperioder: 1:2008-1, 2:2008-2, 3:2009-1, 4:2009-2

Se selvstændigt bilag med budget og tidsplan.

De aktiviteter og milepæle der er relevante indenfor hver af de 4 projektperioder er fremhævet med
rødt (og understreget).

A) En række tiltag overfor virksomheder og institutioner, for at få fokus på energi- og
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klimaproblematikken i redegørelsesarbejdet,

a. Aftale med forsyningsselskabernes energirådgivere. Her har vi indledt et samarbejde, der skal
konkretiseres ved projektstart primo april.

b. Klæde myndighedernes miljøsagsbehandlere på til at rådgive og motivere virksomhederne. I løbet af
projektets første måned planlægges konkrete, f.eks. kurser og materialer. De første kurser er afvikles
sidst i første projektperiode. Kurserne afholdes i de fleste netværk efter nærmere aftale.

c. Kurser, seminarer og gå hjem møder for virksomheder. Møderækkes fastlægges ved projektstart, og
det tilstræbes at holde arrangementer i alle dele af regionen. De første afvikles i første projektperiode
hvor planen for afholdelsen af de øvrige foreligger. Det tilstræbes at holde kurser fordelt over hele
projektforløbet, dog med en intensivering når resultaterne af B forligger.

d. En særlig ”eksklusivklub” for medlemmer af miljønetværkene der vil gøre en særlig klimaindsats.
Aktiviteten planlægges i starten af 1. projektperiode, og det tilstræbes at de første virksomheder kan
blive medlem af ”klubben” i samme periode. I de efterfølgende projektperioder afholdes et antal
arrangementer hvor medlemmernes behov tilstræbes tilgodeset.

e. Det enkelte netværk vil søge at motivere sine kommunale medlemmers institutioner. Dette skal
planlægges i tæt samarbejde med kommunernes øvrige klimatiltag. I Green Network har kommunerne
en fælles målsætning om at blive bæredygtighedscertificerede senest 2010, og aktiviteten vil naturligt
kunne indgå heri. Aktiviteten planlægges i 1. projektperiode, og de første arrangementer afholdes i 2.
projektperiode.

f. Miljønetværkene udarbejder alle artikler og pressemeddelelse om projektforløbet, og laver fælles
pressearbejde for at få bragt historierne. De første bringes ved projektstart, og derefter mindst en gang
om måneden i hele projektforløbet.

g. Forbedring af netværkernes fælles manual på grundlag af ”Klimatjek” i aktivitet B). Ændring af
manualen sker i samarbejde mellem danske miljønetværk i Key2Green, og vil ske snarest muligt efter
resultaterne af B) er tilgængelige.

B) Udarbejdelse af et ”klimatjek” i samarbejde med SDU/systemanalyse.

Aktiviteten igangsættes ved projektstart, og afsluttes i 3. periode.

I) Nøgletal til CO2-udledning fra forskellige energianlæg – indsamles og præsenteres

II) Nøgletal for andre CO2-kilder – indsamles og præsenteres

III) Metoder til at vurdere CO2-belastning i indkøbte råvarer og underleverancer udarbejdes og
præsenteres.

IV) Vurdering af klimaeffekt vil køb af forskellige klimareduktioner, udarbejdes og præsenteres.

SDU detailplanlægger forløbet og gennemførelsen af de beskrevne aktiviteter, men det er vigtigt at de
enkelte dele afrapporteres løbende til formidling og brug i aktivitet A).

C) Eksempler på redegørelsesarbejdets virkning med hensyn til energiledelse, ud fra eksempler.
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Alle netværk afsætter tid til at indsamle eksempler og kontakte virksomhederne for yderligere
informationer. Green Network forstår redigering og udarbejdelse af tekster til formidling i forskellige
medier, især Internet og pjecer. Dette gøres i 3. projektperiode.

D) Videnskabelig baseret udredning – udført af AAU, om den dialogbaserede netværksmetode.

Aktivitet:

· Udarbejdelse af interviewguide baseret på litteraturstudier og møder med de ansvarlige bag de 4
netværk gennemføres i projektperiodens 1. fase.

· Empiriindsamling og behandling baseret på personinterviews med private & offentlig parter.
Gennemføres i projektets 2. fase.

· Dokumentation i form af dansk afrapportering samt 1 international publikation og deltagelse i
konference. Gennemføres i 3. fase.

· Anbefalinger baseret på cafedialog med netværksparter, og forskningsresultater indenfor organisation
og netværk. Projektet afsluttes i 3. fase, men projektpartneren deltager i præsentationen af
projektets resultater i aktivitet E i projektets 4. fase.

E) Den fælles præsentation af ”klimatjek” og redegørelsesmetoden

Aktiviteten starter med planlægning ved projektstart. Der vælges en tovholder blandt de 4 netværk.
Hovedaktiviteten sker i 4. projektperiode op til klimatopmødet. Det kan være en konference, messe
eller lignende samtidig med en del pressearbejde o.lign.

F) Projektstyring, koordinering, evaluering samt regnskabsaflæggelse

sker periodevis og ved projektafslutning af Green Network.

Milepæle: april 2008 - august 2008

Aktiviteter og milepæle i de 4 projektperioder: 1:2008-1, 2:2008-2, 3:2009-1, 4:2009-2

Se selvstændigt bilag med budget og tidsplan.

De aktiviteter og milepæle der er relevante indenfor hver af de 4 projektperioder er fremhævet med
rødt (og understreget).

A) En række tiltag overfor virksomheder og institutioner, for at få fokus på energi- og
klimaproblematikken i redegørelsesarbejdet,

a. Aftale med forsyningsselskabernes energirådgivere. Her har vi indledt et samarbejde, der skal
konkretiseres ved projektstart primo april.

b. Klæde myndighedernes miljøsagsbehandlere på til at rådgive og motivere virksomhederne. I løbet
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af projektets første måned planlægges konkrete, f.eks. kurser og materialer. De første kurser
er afvikles sidst i første projektperiode. Kurserne afholdes i de fleste netværk efter nærmere aftale.

c. Kurser, seminarer og gå hjem møder for virksomheder. Møderækkes fastlægges ved
projektstart, og det tilstræbes at holde arrangementer i alle dele af regionen. De første afvikles i første
projektperiode hvor planen for afholdelsen af de øvrige foreligger. Det tilstræbes at holde kurser
fordelt over hele projektforløbet, dog med en intensivering når resultaterne af B forligger.

d. En særlig ”eksklusivklub” for medlemmer af miljønetværkene der vil gøre en særlig klimaindsats.
Aktiviteten planlægges i starten af 1. projektperiode, og det tilstræbes at de første
virksomheder kan blive medlem af ”klubben” i samme periode. I de efterfølgende projektperioder
afholdes et antal arrangementer hvor medlemmernes behov tilstræbes tilgodeset.

e. Det enkelte netværk vil søge at motivere sine kommunale medlemmers institutioner. Dette skal
planlægges i tæt samarbejde med kommunernes øvrige klimatiltag. I Green Network har kommunerne
en fælles målsætning om at blive bæredygtighedscertificerede senest 2010, og aktiviteten vil naturligt
kunne indgå heri. Aktiviteten planlægges i 1. projektperiode, og de første arrangementer afholdes i
2. projektperiode.

f. Miljønetværkene udarbejder alle artikler og pressemeddelelse om projektforløbet, og laver fælles
pressearbejde for at få bragt historierne. De første bringes ved projektstart, og derefter mindst en
gang om måneden i hele projektforløbet.

g. Forbedring af netværkernes fælles manual på grundlag af ”Klimatjek” i aktivitet B). Ændring af
manualen sker i samarbejde mellem danske miljønetværk i Key2Green, og vil ske snarest muligt efter
resultaterne af B) er tilgængelige.

B) Udarbejdelse af et ”klimatjek” i samarbejde med SDU/systemanalyse.

Aktiviteten igangsættes ved projektstart, og afsluttes i 3. periode.

I) Nøgletal til CO2-udledning fra forskellige energianlæg – indsamles og præsenteres

II) Nøgletal for andre CO2-kilder – indsamles og præsenteres

III) Metoder til at vurdere CO2-belastning i indkøbte råvarer og underleverancer udarbejdes og
præsenteres.

IV) Vurdering af klimaeffekt vil køb af forskellige klimareduktioner, udarbejdes og præsenteres.

SDU detailplanlægger forløbet og gennemførelsen af de beskrevne aktiviteter, men det er
vigtigt at de enkelte dele afrapporteres løbende til formidling og brug i aktivitet A).

C) Eksempler på redegørelsesarbejdets virkning med hensyn til energiledelse, ud fra eksempler.

Alle netværk afsætter tid til at indsamle eksempler og kontakte virksomhederne for yderligere
informationer. Green Network forstår redigering og udarbejdelse af tekster til formidling i
forskellige medier, især Internet og pjecer. Dette gøres i 3. projektperiode.

D) Videnskabelig baseret udredning – udført af AAU, om den dialogbaserede netværksmetode.
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Aktivitet:

· Udarbejdelse af interviewguide baseret på litteraturstudier og møder med de ansvarlige bag de 4
netværk gennemføres i projektperiodens 1. fase.

· Empiriindsamling og behandling baseret på personinterviews med private & offentlig parter.
Gennemføres i projektets 2. fase.

· Dokumentation i form af dansk afrapportering samt 1 international publikation og deltagelse i
konference. Gennemføres i 3. fase.

· Anbefalinger baseret på cafedialog med netværksparter, og forskningsresultater indenfor organisation
og netværk. Projektet afsluttes i 3. fase, men projektpartneren deltager i præsentationen af projektets
resultater i aktivitet E i projektets 4. fase.

E) Den fælles præsentation af ”klimatjek” og redegørelsesmetoden

Aktiviteten starter med planlægning ved projektstart. Der vælges en tovholder blandt de 4
netværk. Hovedaktiviteten sker i 4. projektperiode op til klimatopmødet. Det kan være en
konference, messe eller lignende samtidig med en del pressearbejde o.lign.

F) Projektstyring, koordinering, evaluering samt regnskabsaflæggelse

sker periodevis og ved projektafslutning af Green Network.

Milepæle: september 2008 - februar 2009

Aktiviteter og milepæle i de 4 projektperioder: 1:2008-1, 2:2008-2, 3:2009-1, 4:2009-2

Se selvstændigt bilag med budget og tidsplan.

De aktiviteter og milepæle der er relevante indenfor hver af de 4 projektperioder er fremhævet med
rødt (og understreget).

A) En række tiltag overfor virksomheder og institutioner, for at få fokus på energi- og
klimaproblematikken i redegørelsesarbejdet,

a. Aftale med forsyningsselskabernes energirådgivere. Her har vi indledt et samarbejde, der skal
konkretiseres ved projektstart primo april.

b. Klæde myndighedernes miljøsagsbehandlere på til at rådgive og motivere virksomhederne. I løbet af
projektets første måned planlægges konkrete, f.eks. kurser og materialer. De første kurser er afvikles
sidst i første projektperiode. Kurserne afholdes i de fleste netværk efter nærmere aftale.

c. Kurser, seminarer og gå hjem møder for virksomheder. Møderækkes fastlægges ved projektstart, og
det tilstræbes at holde arrangementer i alle dele af regionen. De første afvikles i første projektperiode
hvor planen for afholdelsen af de øvrige foreligger. Det tilstræbes at holde kurser fordelt over hele
projektforløbet, dog med en intensivering når resultaterne af B forligger.
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d. En særlig ”eksklusivklub” for medlemmer af miljønetværkene der vil gøre en særlig klimaindsats.
Aktiviteten planlægges i starten af 1. projektperiode, og det tilstræbes at de første virksomheder kan
blive medlem af ”klubben” i samme periode. I de efterfølgende projektperioder afholdes et antal
arrangementer hvor medlemmernes behov tilstræbes tilgodeset.

e. Det enkelte netværk vil søge at motivere sine kommunale medlemmers institutioner. Dette skal
planlægges i tæt samarbejde med kommunernes øvrige klimatiltag. I Green Network har kommunerne
en fælles målsætning om at blive bæredygtighedscertificerede senest 2010, og aktiviteten vil naturligt
kunne indgå heri. Aktiviteten planlægges i 1. projektperiode, og de første arrangementer afholdes i
2. projektperiode.

f. Miljønetværkene udarbejder alle artikler og pressemeddelelse om projektforløbet, og laver fælles
pressearbejde for at få bragt historierne. De første bringes ved projektstart, og derefter mindst en gang
om måneden i hele projektforløbet.

g. Forbedring af netværkernes fælles manual på grundlag af ”Klimatjek” i aktivitet B). Ændring af
manualen sker i samarbejde mellem danske miljønetværk i Key2Green, og vil ske snarest muligt efter
resultaterne af B) er tilgængelige.

B) Udarbejdelse af et ”klimatjek” i samarbejde med SDU/systemanalyse.

Aktiviteten igangsættes ved projektstart, og afsluttes i 3. periode.

I) Nøgletal til CO2-udledning fra forskellige energianlæg – indsamles og præsenteres

II) Nøgletal for andre CO2-kilder – indsamles og præsenteres

III) Metoder til at vurdere CO2-belastning i indkøbte råvarer og underleverancer udarbejdes og
præsenteres.

IV) Vurdering af klimaeffekt vil køb af forskellige klimareduktioner, udarbejdes og præsenteres.

SDU detailplanlægger forløbet og gennemførelsen af de beskrevne aktiviteter, men det er vigtigt at de
enkelte dele afrapporteres løbende til formidling og brug i aktivitet A).

C) Eksempler på redegørelsesarbejdets virkning med hensyn til energiledelse, ud fra eksempler.

Alle netværk afsætter tid til at indsamle eksempler og kontakte virksomhederne for yderligere
informationer. Green Network forstår redigering og udarbejdelse af tekster til formidling i forskellige
medier, især Internet og pjecer. Dette gøres i 3. projektperiode.

D) Videnskabelig baseret udredning – udført af AAU, om den dialogbaserede netværksmetode.

Aktivitet:

· Udarbejdelse af interviewguide baseret på litteraturstudier og møder med de ansvarlige bag de 4
netværk gennemføres i projektperiodens 1. fase.

· Empiriindsamling og behandling baseret på personinterviews med private & offentlig parter.
Gennemføres i projektets 2. fase.
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· Dokumentation i form af dansk afrapportering samt 1 international publikation og deltagelse i
konference. Gennemføres i 3. fase.

· Anbefalinger baseret på cafedialog med netværksparter, og forskningsresultater indenfor organisation
og netværk. Projektet afsluttes i 3. fase, men projektpartneren deltager i præsentationen af projektets
resultater i aktivitet E i projektets 4. fase.

E) Den fælles præsentation af ”klimatjek” og redegørelsesmetoden

Aktiviteten starter med planlægning ved projektstart. Der vælges en tovholder blandt de 4 netværk.
Hovedaktiviteten sker i 4. projektperiode op til klimatopmødet. Det kan være en konference, messe
eller lignende samtidig med en del pressearbejde o.lign.

F) Projektstyring, koordinering, evaluering samt regnskabsaflæggelse

sker periodevis og ved projektafslutning af Green Network.

Milepæle: marts 2009 - august 2009

Aktiviteter og milepæle i de 4 projektperioder: 1:2008-1, 2:2008-2, 3:2009-1, 4:2009-2

Se selvstændigt bilag med budget og tidsplan.

De aktiviteter og milepæle der er relevante indenfor hver af de 4 projektperioder er fremhævet med
rødt (og understreget).

A) En række tiltag overfor virksomheder og institutioner, for at få fokus på energi- og
klimaproblematikken i redegørelsesarbejdet,

a. Aftale med forsyningsselskabernes energirådgivere. Her har vi indledt et samarbejde, der skal
konkretiseres ved projektstart primo april.

b. Klæde myndighedernes miljøsagsbehandlere på til at rådgive og motivere virksomhederne. I løbet af
projektets første måned planlægges konkrete, f.eks. kurser og materialer. De første kurser er afvikles
sidst i første projektperiode. Kurserne afholdes i de fleste netværk efter nærmere aftale.

c. Kurser, seminarer og gå hjem møder for virksomheder. Møderækkes fastlægges ved projektstart, og
det tilstræbes at holde arrangementer i alle dele af regionen. De første afvikles i første projektperiode
hvor planen for afholdelsen af de øvrige foreligger. Det tilstræbes at holde kurser fordelt over hele
projektforløbet, dog med en intensivering når resultaterne af B forligger.

d. En særlig ”eksklusivklub” for medlemmer af miljønetværkene der vil gøre en særlig klimaindsats.
Aktiviteten planlægges i starten af 1. projektperiode, og det tilstræbes at de første virksomheder kan
blive medlem af ”klubben” i samme periode. I de efterfølgende projektperioder afholdes et antal
arrangementer hvor medlemmernes behov tilstræbes tilgodeset.

e. Det enkelte netværk vil søge at motivere sine kommunale medlemmers institutioner. Dette skal
planlægges i tæt samarbejde med kommunernes øvrige klimatiltag. I Green Network har
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kommunerne en fælles målsætning om at blive bæredygtighedscertificerede senest 2010, og aktiviteten
vil naturligt kunne indgå heri. Aktiviteten planlægges i 1. projektperiode, og de første arrangementer
afholdes i 2. projektperiode.

f. Miljønetværkene udarbejder alle artikler og pressemeddelelse om projektforløbet, og laver fælles
pressearbejde for at få bragt historierne. De første bringes ved projektstart, og derefter mindst en gang
om måneden i hele projektforløbet.

g. Forbedring af netværkernes fælles manual på grundlag af ”Klimatjek” i aktivitet B). Ændring
af manualen sker i samarbejde mellem danske miljønetværk i Key2Green, og vil ske snarest
muligt efter resultaterne af B) er tilgængelige.

B) Udarbejdelse af et ”klimatjek” i samarbejde med SDU/systemanalyse.

Aktiviteten igangsættes ved projektstart, og afsluttes i 3. periode.

I) Nøgletal til CO2-udledning fra forskellige energianlæg – indsamles og præsenteres

II) Nøgletal for andre CO2-kilder – indsamles og præsenteres

III) Metoder til at vurdere CO2-belastning i indkøbte råvarer og underleverancer udarbejdes og
præsenteres.

IV) Vurdering af klimaeffekt vil køb af forskellige klimareduktioner, udarbejdes og præsenteres.

SDU detailplanlægger forløbet og gennemførelsen af de beskrevne aktiviteter, men det er vigtigt at de
enkelte dele afrapporteres løbende til formidling og brug i aktivitet A).

C) Eksempler på redegørelsesarbejdets virkning med hensyn til energiledelse, ud fra eksempler.

Alle netværk afsætter tid til at indsamle eksempler og kontakte virksomhederne for yderligere
informationer. Green Network forstår redigering og udarbejdelse af tekster til formidling i forskellige
medier, især Internet og pjecer. Dette gøres i 3. projektperiode.

D) Videnskabelig baseret udredning – udført af AAU, om den dialogbaserede netværksmetode.

Aktivitet:

· Udarbejdelse af interviewguide baseret på litteraturstudier og møder med de ansvarlige bag de 4
netværk gennemføres i projektperiodens 1. fase.

· Empiriindsamling og behandling baseret på personinterviews med private & offentlig parter.
Gennemføres i projektets 2. fase.

· Dokumentation i form af dansk afrapportering samt 1 international publikation og deltagelse
i konference. Gennemføres i 3. fase.

· Anbefalinger baseret på cafedialog med netværksparter, og forskningsresultater indenfor organisation
og netværk. Projektet afsluttes i 3. fase, men projektpartneren deltager i præsentationen af
projektets resultater i aktivitet E i projektets 4. fase.
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E) Den fælles præsentation af ”klimatjek” og redegørelsesmetoden

Aktiviteten starter med planlægning ved projektstart. Der vælges en tovholder blandt de 4 netværk.
Hovedaktiviteten sker i 4. projektperiode op til klimatopmødet. Det kan være en konference, messe
eller lignende samtidig med en del pressearbejde o.lign.

F) Projektstyring, koordinering, evaluering samt regnskabsaflæggelse

sker periodevis og ved projektafslutning af Green Network.

Milepæle: september 2009 - december 2009

Aktiviteter og milepæle i de 4 projektperioder: 1:2008-1, 2:2008-2, 3:2009-1, 4:2009-2

Se selvstændigt bilag med budget og tidsplan.

De aktiviteter og milepæle der er relevante indenfor hver af de 4 projektperioder er fremhævet med
rødt (og understreget).

A) En række tiltag overfor virksomheder og institutioner, for at få fokus på energi- og
klimaproblematikken i redegørelsesarbejdet,

a. Aftale med forsyningsselskabernes energirådgivere. Her har vi indledt et samarbejde, der skal
konkretiseres ved projektstart primo april.

b. Klæde myndighedernes miljøsagsbehandlere på til at rådgive og motivere virksomhederne. I løbet af
projektets første måned planlægges konkrete, f.eks. kurser og materialer. De første kurser er afvikles
sidst i første projektperiode. Kurserne afholdes i de fleste netværk efter nærmere aftale.

c. Kurser, seminarer og gå hjem møder for virksomheder. Møderækkes fastlægges ved projektstart, og
det tilstræbes at holde arrangementer i alle dele af regionen. De første afvikles i første projektperiode
hvor planen for afholdelsen af de øvrige foreligger. Det tilstræbes at holde kurser fordelt over hele
projektforløbet, dog med en intensivering når resultaterne af B forligger.

d. En særlig ”eksklusivklub” for medlemmer af miljønetværkene der vil gøre en særlig klimaindsats.
Aktiviteten planlægges i starten af 1. projektperiode, og det tilstræbes at de første virksomheder kan
blive medlem af ”klubben” i samme periode. I de efterfølgende projektperioder afholdes et antal
arrangementer hvor medlemmernes behov tilstræbes tilgodeset.

e. Det enkelte netværk vil søge at motivere sine kommunale medlemmers institutioner. Dette skal
planlægges i tæt samarbejde med kommunernes øvrige klimatiltag. I Green Network har kommunerne
en fælles målsætning om at blive bæredygtighedscertificerede senest 2010, og aktiviteten vil naturligt
kunne indgå heri. Aktiviteten planlægges i 1. projektperiode, og de første arrangementer afholdes i 2.
projektperiode.

f. Miljønetværkene udarbejder alle artikler og pressemeddelelse om projektforløbet, og laver fælles
pressearbejde for at få bragt historierne. De første bringes ved projektstart, og derefter mindst en gang
om måneden i hele projektforløbet.
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g. Forbedring af netværkernes fælles manual på grundlag af ”Klimatjek” i aktivitet B). Ændring af
manualen sker i samarbejde mellem danske miljønetværk i Key2Green, og vil ske snarest muligt efter
resultaterne af B) er tilgængelige.

B) Udarbejdelse af et ”klimatjek” i samarbejde med SDU/systemanalyse.

Aktiviteten igangsættes ved projektstart, og afsluttes i 3. periode.

I) Nøgletal til CO2-udledning fra forskellige energianlæg – indsamles og præsenteres

II) Nøgletal for andre CO2-kilder – indsamles og præsenteres

III) Metoder til at vurdere CO2-belastning i indkøbte råvarer og underleverancer udarbejdes og
præsenteres.

IV) Vurdering af klimaeffekt vil køb af forskellige klimareduktioner, udarbejdes og præsenteres.

SDU detailplanlægger forløbet og gennemførelsen af de beskrevne aktiviteter, men det er vigtigt at de
enkelte dele afrapporteres løbende til formidling og brug i aktivitet A).

C) Eksempler på redegørelsesarbejdets virkning med hensyn til energiledelse, ud fra eksempler.

Alle netværk afsætter tid til at indsamle eksempler og kontakte virksomhederne for yderligere
informationer. Green Network forstår redigering og udarbejdelse af tekster til formidling i forskellige
medier, især Internet og pjecer. Dette gøres i 3. projektperiode.

D) Videnskabelig baseret udredning – udført af AAU, om den dialogbaserede netværksmetode.

Aktivitet:

· Udarbejdelse af interviewguide baseret på litteraturstudier og møder med de ansvarlige bag de 4
netværk gennemføres i projektperiodens 1. fase.

· Empiriindsamling og behandling baseret på personinterviews med private & offentlig parter.
Gennemføres i projektets 2. fase.

· Dokumentation i form af dansk afrapportering samt 1 international publikation og deltagelse i
konference. Gennemføres i 3. fase.

· Anbefalinger baseret på cafedialog med netværksparter, og forskningsresultater indenfor organisation
og netværk. Projektet afsluttes i 3. fase, men projektpartneren deltager i præsentationen af
projektets resultater i aktivitet E i projektets 4. fase.

E) Den fælles præsentation af ”klimatjek” og redegørelsesmetoden

Aktiviteten starter med planlægning ved projektstart. Der vælges en tovholder blandt de 4 netværk.
Hovedaktiviteten sker i 4. projektperiode op til klimatopmødet. Det kan være en konference,
messe eller lignende samtidig med en del pressearbejde o.lign.
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F) Projektstyring, koordinering, evaluering samt regnskabsaflæggelse

sker periodevis og ved projektafslutning af Green Network.
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9. Effektvurdering

Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet?

Effektmålene i effektvurdering 1 skal alene udfyldes for det indsatsområde og den kategori, som er
valgt under punkt 2 i hovedmenuen.

Indsatsområdet innovation, videndeling og videnopbygning

Følgende tre spørgsmål skal besvares af alle projekter registreret under indsatsområdet Innovation, videndeling
og videnopbygning

Antal / Kr.

Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere? 150
Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes projektet at generere? 150
Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? 50

WhiteSpace

Følgende spørgsmål skal besvares af alle projekter registreret under indsatsområdet Innovation, videndeling og
videnopbygning og kategorien regional innovationskapacitet

Antal / Kr.

Hvor mange virk./inst./org. forventes at styrke deres innovationskompetencer? 100

WhiteSpace

Indsatsområdet etablering og udvikling af nye virksomheder

Følgende tre spørgsmål besvares af alle projekter registreret under indsatsområdet etablering og udvikling af nye
virksomheder

Hvor mange nye iværksættere forventer projektet at skabe? -
Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere? -
Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes projektet at generere? -

WhiteSpace

Følgende spørgsmål besvares kun af projekter registreret under indsatsområdet etablering og udvikling af nye
virksomheder og kategorien rådgivning

Antal / Kr.

Hvor mange iværksættere /potentielle iværksættere forventes at gennemgå et rådgivningsforløb? -

WhiteSpace

Følgende to spørgsmål besvares kun af projekter registreret under indsatsområdet etablering og udvikling af nye
virksomheder og kategorien finansiering til iværksættere

Antal / Kr.

Hvor meget kapital forventes at blive stillet til rådighed for iværksættere (kr.)? -
Hvor mange SMVere forventes at få bedre adgang til kapital? -

WhiteSpace

AnsøgerID: 3896 - Version: 1- Dato: 18. December 2007-14:14 33



Følgende to spørgsmål besvares kun af projekter registreret under indsatsområdet etablering og udvikling af nye
virksomheder og kategorien iværksætterkultur

Antal / Kr.

Hvor mange kulturforløb om iværksætteri forventes der gennemført i projektet? -
Hvor mange potentielle iværks. forventes at få øget risikovillighed/lyst til at blive iværksætter? -

WhiteSpace

Indsatsområdet anvendelse af ny teknologi

Følgende tre spørgsmål skal besvares af alle projekter under indsatsområdet anvendelse af ny teknogi Antal / Kr.

Hvor mange virk./inst./org. forventes at øge deres ikt-anvendelse? -
Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere? -
Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes projektet at generere? -

WhiteSpace

Følgende spørgsmål skal besvares af alle projekter registreret under indsatsområdet anvendelse af ny teknologi
og kategorien digitalisering og infrastruktur

Antal / Kr.

Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? -

WhiteSpace

Følgende spørgsmål skal besvares af alle projekter registreret under indsatsområdet anvendelse af ny teknologi
og kategorien adgang til viden

Antal / Kr.

Hvor mange af de deltagende virk./inst./org. forventes at forbedre adgangen til viden? -

WhiteSpace

Effektvurdering 2 - Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder

Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet?

Miljø Positiv miljøeffekt

Hvis positiv eller negativ effekt skal projektet forholde sig til nedenstående miljøindikatorer

Antal ture ind i beskyttede områder (antal ture) -
Areal der udspredes gylle på i forbindelse med biogasanlæg der har opnået programstøtte (hektar) -
Mængde af sparet CO2, hvis udledt fra traditionel forbrænding (tons) -
Mængde energi udvundet fra fornyelige ressourcer/sparet på ikke-fornyelige ressourcer (megawatt) -

WhiteSpace

Indiker hvis projektet har
anden effekt

Anden effekt

Hvis anden effekt beskriv hvorledes

Klimaforbedring i virksomheder - potentialet er stort da virksomheder og institutioner er ansvarlige for
op imod 50% af CO2 udledningen.
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Ikke muligt at kvantificere.

Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder?

Ligestilling Ingen ligestillingseffekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen?

Beskæftigelseseffekt Ingen effekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder?

Geografiske
yderområder/Udsatte
byområder

Ingen udviklingseffekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

Effektvurdering 3 - Andre effekter

Eventuelle andre effekter – fx regionernes egne effektmål som kan vedhæftes i et separat skema

10. Udgifts- og finansieringsposter

Regionalfondsprojektets udgiftsbudget

Løn til projektansatte april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

500. Ansatte med særlige kvalifikationer 872.400,00 950.400,00 1.092.650,00 2.915.450,00
510. Andre ansatte 0,00 0,00 0,00 0,00
520. Nyansatte med særlige kvalifikationer 0,00 0,00 0,00 0,00
530. Andre nyansatte 0,00 0,00 0,00 0,00
540. Andet 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 872.400,00 950.400,00 1.092.650,00 2.915.450,00
WhiteSpace

Noter:

- 500. Ansatte med særlige
kvalifikationer

Se vedhæftede regneark for specifikation.

Løn til projektansatte Overført september 2009 -
december 2009

Sum
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500. Ansatte med særlige kvalifikationer 2.915.450,00 699.867,00 3.615.317,00
510. Andre ansatte 0,00 0,00 0,00
520. Nyansatte med særlige kvalifikationer 0,00 0,00 0,00
530. Andre nyansatte 0,00 0,00 0,00
540. Andet 0,00 0,00 0,00

Total 2.915.450,00 699.867,00 3.615.317,00
WhiteSpace

Noter:

- 500. Ansatte med særlige
kvalifikationer

Se vedhæftede regneark for specifikation.

Andre udgifter april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

550. Indirekte omkostninger 180.766,00 180.766,00 180.766,00 542.298,00
560. Husleje 0,00 0,00 0,00 0,00
570. Annoncering, erfaringsudveksling 0,00 0,00 0,00 0,00
580. Evaluering 0,00 0,00 0,00 0,00
590. Rejser, kost og logi 27.450,00 27.450,00 27.450,00 82.350,00
600. Afskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00
610. Materialer og forbrugsartikler (ikke-afskrivelige) 21.600,00 21.600,00 21.600,00 64.800,00
620. Leje og leasing 0,00 0,00 0,00 0,00
630. Ikke refundérbar moms 0,00 0,00 0,00 0,00
640. Bankudgifter og andre finansielle udgifter 0,00 0,00 0,00 0,00
650. Forsikringer 0,00 0,00 0,00 0,00
660. Andet 23.400,00 23.400,00 23.400,00 70.200,00

Total 253.216,00 253.216,00 253.216,00 759.648,00
WhiteSpace

Noter:

- 550. Indirekte omkostninger Se vedhæftede regneark for specifikation.

- 590. Rejser, kost og logi Se vedhæftede regneark for specifikation.

- 610. Materialer og forbrugsartikler
(ikke-afskrivelige)

Se vedhæftede regneark for specifikation.

- 660. Andet Se vedhæftede regneark for specifikation.

Andre udgifter Overført september 2009 -
december 2009

Sum

550. Indirekte omkostninger 542.298,00 180.766,00 723.064,00
560. Husleje 0,00 0,00 0,00
570. Annoncering, erfaringsudveksling 0,00 0,00 0,00
580. Evaluering 0,00 0,00 0,00
590. Rejser, kost og logi 82.350,00 27.450,00 109.800,00
600. Afskrivninger 0,00 0,00 0,00
610. Materialer og forbrugsartikler (ikke-afskrivelige) 64.800,00 21.600,00 86.400,00
620. Leje og leasing 0,00 0,00 0,00
630. Ikke refundérbar moms 0,00 0,00 0,00
640. Bankudgifter og andre finansielle udgifter 0,00 0,00 0,00
650. Forsikringer 0,00 0,00 0,00
660. Andet 70.200,00 23.400,00 93.600,00

Total 759.648,00 253.216,00 1.012.864,00
WhiteSpace

Noter:

- 550. Indirekte omkostninger Se vedhæftede regneark for specifikation.

- 590. Rejser, kost og logi Se vedhæftede regneark for specifikation.

- 610. Materialer og forbrugsartikler
(ikke-afskrivelige)

Se vedhæftede regneark for specifikation.

- 660. Andet Se vedhæftede regneark for specifikation.

10 % udgifter (støtteberettigede udgifter under Socialfonden) april 2008 - september 2008 marts 2009 - Sum
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august 2008 - februar 2009 august 2009

670. Internt undervisningspersonale 0,00 0,00 0,00 0,00
675. Eksternt undervisningspersonale 0,00 0,00 0,00 0,00
680. Uddannelse af personale 0,00 0,00 0,00 0,00
690. Andet 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

10 % udgifter (støtteberettigede udgifter under Socialfonden) Overført september 2009 -
december 2009

Sum

670. Internt undervisningspersonale 0,00 0,00 0,00
675. Eksternt undervisningspersonale 0,00 0,00 0,00
680. Uddannelse af personale 0,00 0,00 0,00
690. Andet 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

Konsulent- og tjenesteydelser april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

700. Ekstern konsulentbistand 76.050,00 76.050,00 76.050,00 228.150,00
710. Køb af eksterne tjenesteydelser 0,00 0,00 0,00 0,00
720. Andet 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 76.050,00 76.050,00 76.050,00 228.150,00
WhiteSpace

Noter:

- 700. Ekstern konsulentbistand Se vedhæftede regneark for specifikation.

Konsulent- og tjenesteydelser Overført september 2009 -
december 2009

Sum

700. Ekstern konsulentbistand 228.150,00 76.050,00 304.200,00
710. Køb af eksterne tjenesteydelser 0,00 0,00 0,00
720. Andet 0,00 0,00 0,00

Total 228.150,00 76.050,00 304.200,00
WhiteSpace

Noter:

- 700. Ekstern konsulentbistand Se vedhæftede regneark for specifikation.

Udstyr, jord og bygninger april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

730. Køb af inventar og udstyr 0,00 0,00 0,00 0,00
740. Grundkøb 10 % 0,00 0,00 0,00 0,00
750. Køb, opførelse og indretning af bygning 0,00 0,00 0,00 0,00
790. Byggemodning 0,00 0,00 0,00 0,00
810. Andet 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

Udstyr, jord og bygninger Overført september 2009 -
december 2009

Sum
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730. Køb af inventar og udstyr 0,00 0,00 0,00
740. Grundkøb 10 % 0,00 0,00 0,00
750. Køb, opførelse og indretning af bygning 0,00 0,00 0,00
790. Byggemodning 0,00 0,00 0,00
810. Andet 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

Salg af prototype/scrapværdi april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

800. Salg af prototype/scrapværdi 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace

Noter:

Salg af prototype/scrapværdi Overført september 2009 -
december 2009

Sum

800. Salg af prototype/scrapværdi 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace

Noter:

Udstyr, jord og bygninger i alt april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

869. Udstyr, jord og bygninger i alt 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace

Udstyr, jord og bygninger i alt Overført september 2009 -
december 2009

Sum

869. Udstyr, jord og bygninger i alt 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace

Immaterielle aktiver april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

820. Patenter, knowhow og produktionslicenser 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace

Noter:

Immaterielle aktiver Overført september 2009 -
december 2009

Sum

820. Patenter, knowhow og produktionslicenser 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace

Noter:

Revisionsudgifter april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum
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830. Revisionsudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace

Noter:

Revisionsudgifter Overført september 2009 -
december 2009

Sum

830. Revisionsudgifter 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace

Noter:

Naturalier april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

840. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 0,00 0,00 0,00 0,00
841. Jord 10 % 0,00 0,00 0,00 0,00
850. Fast ejendom 0,00 0,00 0,00 0,00
860. Udstyr eller materialer 0,00 0,00 0,00 0,00
870. Deltagerudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

Naturalier Overført september 2009 -
december 2009

Sum

840. Løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 0,00 0,00 0,00
841. Jord 10 % 0,00 0,00 0,00
850. Fast ejendom 0,00 0,00 0,00
860. Udstyr eller materialer 0,00 0,00 0,00
870. Deltagerudgifter 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

Indtægter og kontante tilskud april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

881. Indtægter fra projektet 0,00 0,00 0,00 0,00
950. Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0,00 0,00 0,00 0,00
951. Kontante statslige tilskud 0,00 0,00 0,00 0,00
952. Kontante regionale tilskud 0,00 0,00 0,00 0,00
953. Kontante kommunale tilskud 0,00 0,00 0,00 0,00
954. Kontante private tilskud 0,00 0,00 0,00 0,00
955. Kontante tilskud fra offentligt lignende 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

Indtægter og kontante tilskud Overført september 2009 -
december 2009

Sum

881. Indtægter fra projektet 0,00 0,00 0,00
950. Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0,00 0,00 0,00
951. Kontante statslige tilskud 0,00 0,00 0,00
952. Kontante regionale tilskud 0,00 0,00 0,00
953. Kontante kommunale tilskud 0,00 0,00 0,00
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954. Kontante private tilskud 0,00 0,00 0,00
955. Kontante tilskud fra offentligt lignende 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

Overførte deltagerudgifter (naturalieudgift) april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

870. Overførte deltagerudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Overførte deltagerudgifter (naturalieudgift) Overført september 2009 -
december 2009

Sum

870. Overførte deltagerudgifter 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Finansiering af deltagerudgifter april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

910. Statslig deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00 0,00
911. Regional deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00 0,00
912. Kommunal deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00 0,00
913. Privat deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00 0,00
914. Deltagerfinansiering fra offentligt lignende 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

Finansiering af deltagerudgifter Overført september 2009 -
december 2009

Sum

910. Statslig deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00
911. Regional deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00
912. Kommunal deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00
913. Privat deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00
914. Deltagerfinansiering fra offentligt lignende 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

Checksum (skal være 0) april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

Checksum (skal være 0) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace

Checksum (skal være 0) Overført september 2009 -
december 2009

Sum

Checksum (skal være 0) 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace
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Overført jord (10 %) - naturalieudgift april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

841. Overført Jord 10 % 0,00 0,00 0,00 0,00
848. Interim justeringskonto 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Overført jord (10 %) - naturalieudgift Overført september 2009 -
december 2009

Sum

841. Overført Jord 10 % 0,00 0,00 0,00
848. Interim justeringskonto 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Finansiering af jord (10 %) april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

930. Statslige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00
931. Regionale naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00
932. Kommunale naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00
933. Private naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00
934. Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

Finansiering af jord (10 %) Overført september 2009 -
december 2009

Sum

930. Statslige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00
931. Regionale naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00
932. Kommunale naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00
933. Private naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00
934. Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

Checksum (skal være 0) april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

Cheksum (skal være 0) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace

Checksum (skal være 0) Overført september 2009 -
december 2009

Sum

Cheksum (skal være 0) 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace

Overførte øvrige naturalieudgifter april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

840. Overført løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 0,00 0,00 0,00 0,00
850. Overført fast ejendom 0,00 0,00 0,00 0,00
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860. Overført udstyr eller materialer 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Overførte øvrige naturalieudgifter Overført september 2009 -
december 2009

Sum

840. Overført løn/underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 0,00 0,00 0,00
850. Overført fast ejendom 0,00 0,00 0,00
860. Overført udstyr eller materialer 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Finansiering øvrige naturalieudgifter april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

Statslige øvrige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00
Regionale øvrige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00
Kommunale øvrige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00
Private øvrige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00
Øvrige naturalieudgifter fra offentligt lignende 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

Finansiering øvrige naturalieudgifter Overført september 2009 -
december 2009

Sum

Statslige øvrige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00
Regionale øvrige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00
Kommunale øvrige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00
Private øvrige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00
Øvrige naturalieudgifter fra offentligt lignende 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00
WhiteSpace

Noter:

Checksum (skal være 0) april 2008 -
august 2008

september 2008
- februar 2009

marts 2009 -
august 2009

Sum

Checksum (skal være 0) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace

Checksum (skal være 0) Overført september 2009 -
december 2009

Sum

Checksum (skal være 0) 0,00 0,00 0,00

0,00
WhiteSpace

AnsøgerID: 3896 - Version: 1- Dato: 18. December 2007-14:14 42



11. Det akkumulerede udgifts- og finansieringsbudget

Indtastede egenfinansieringskilder

Systemberegnet egenfinansiering april 2008 - august
2008

september 2008 -
februar 2009

marts 2009 - august
2009

970. Overført egenfinansiering 600.833,00 1.240.666,00 1.951.624,00

WhiteSpace

Systemberegnet egenfinansiering Overført september 2009 - december 2009

970. Overført egenfinansiering 1.951.624,00 2.466.190,50

WhiteSpace

Fordel på finansieringskilder april 2008 - august
2008

september 2008 -
februar 2009

marts 2009 - august
2009

971. Statslig egenfinansiering 0,00 0,00 0,00
972. Regional egenfinansiering 300.416,50 620.333,00 982.812,00
973. Kommunal egenfinansiering 0,00 0,00 0,00
974. Privat egenfinansiering 300.416,50 620.333,00 982.812,00
975. Offentlig lignende egenfinansiering 0,00 0,00 0,00

WhiteSpace

Noter:

- 972. Regional egenfinansiering se regneark

- 974. Privat egenfinansiering se regneark

Fordel på finansieringskilder Overført september 2009 - december 2009

971. Statslig egenfinansiering 0,00 0,00
972. Regional egenfinansiering 982.812,00 1.233.095,25
973. Kommunal egenfinansiering 0,00 0,00
974. Privat egenfinansiering 982.812,00 1.233.095,25
975. Offentlig lignende egenfinansiering 0,00 0,00

WhiteSpace

Noter:

- 972. Regional egenfinansiering se regneark

- 974. Privat egenfinansiering se regneark
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11. Det akkumulerede udgifts- og finansieringsbudget (fortsat)

Udgifter og finansiering fordelt på underposter

Samlede støtteberettigede udgifter april 2008 - august
2008

september 2008 -
februar 2009

marts 2009 - august
2009

500 Ansatte med særlige kvalifikationer 872.400,00 1.822.800,00 2.915.450,00
510 Andre ansatte 0,00 0,00 0,00
520 Nyansatte med særlige kvalifkationer 0,00 0,00 0,00
530 Andre nyansatte 0,00 0,00 0,00
540 Andet 0,00 0,00 0,00
550 Indirekte omkostninger 180.766,00 361.532,00 542.298,00
560 Husleje 0,00 0,00 0,00
570 Annoncering, erfaringsudveksling 0,00 0,00 0,00
580 Evaluering 0,00 0,00 0,00
590 Rejser, kost og logi 27.450,00 54.900,00 82.350,00
600 Afskrivninger 0,00 0,00 0,00
610 Materialer og forbrugsartikler 21.600,00 43.200,00 64.800,00
620 Leje og leasing 0,00 0,00 0,00
630 Ikke refunderbar moms 0,00 0,00 0,00
640 Bankudgifter og andre finansielle udgifter 0,00 0,00 0,00
650 Forsikringer 0,00 0,00 0,00
660 Andet 23.400,00 46.800,00 70.200,00
670 Internt undervisningspersonale 0,00 0,00 0,00
675 Eksternt undervisningspersonale 0,00 0,00 0,00
680 Uddannelse af personale 0,00 0,00 0,00
690 Andet 0,00 0,00 0,00
698 Interim justeringskonto for 10% 0,00 0,00 0,00
700 Ekstern konsulentbistand 76.050,00 152.100,00 228.150,00
710 Køb af eksterne tjenesteydelser 0,00 0,00 0,00
720 Andet 0,00 0,00 0,00
730 Køb af inventar og udstyr 0,00 0,00 0,00
740 Grundkøb 10% 0,00 0,00 0,00
750 Køb, opførelse og indretning af bygning 0,00 0,00 0,00
790 Byggemodning 0,00 0,00 0,00
800 Salg af prototype/scrapværdi 0,00 0,00 0,00
810 Andet 0,00 0,00 0,00
820 Patenter, knowhow og produktionslicenser 0,00 0,00 0,00
830 Revisionsudgifter 0,00 0,00 0,00
840 Løn, underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 0,00 0,00 0,00
841 Jord 10% 0,00 0,00 0,00
848 Interim justeringskonto for jord 10% 0,00 0,00 0,00
850 Fast ejendom 0,00 0,00 0,00
860 Udstyr eller materialer 0,00 0,00 0,00
870 Deltagerunderhold 0,00 0,00 0,00
881 Indtægter 0,00 0,00 0,00

Total 1.201.666,00 2.481.332,00 3.903.248,00
WhiteSpace
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Samlede støtteberettigede udgifter Overført september 2009 - december 2009

500 Ansatte med særlige kvalifikationer 2.915.450,00 3.615.317,00
510 Andre ansatte 0,00 0,00
520 Nyansatte med særlige kvalifkationer 0,00 0,00
530 Andre nyansatte 0,00 0,00
540 Andet 0,00 0,00
550 Indirekte omkostninger 542.298,00 723.064,00
560 Husleje 0,00 0,00
570 Annoncering, erfaringsudveksling 0,00 0,00
580 Evaluering 0,00 0,00
590 Rejser, kost og logi 82.350,00 109.800,00
600 Afskrivninger 0,00 0,00
610 Materialer og forbrugsartikler 64.800,00 86.400,00
620 Leje og leasing 0,00 0,00
630 Ikke refunderbar moms 0,00 0,00
640 Bankudgifter og andre finansielle udgifter 0,00 0,00
650 Forsikringer 0,00 0,00
660 Andet 70.200,00 93.600,00
670 Internt undervisningspersonale 0,00 0,00
675 Eksternt undervisningspersonale 0,00 0,00
680 Uddannelse af personale 0,00 0,00
690 Andet 0,00 0,00
698 Interim justeringskonto for 10% 0,00 0,00
700 Ekstern konsulentbistand 228.150,00 304.200,00
710 Køb af eksterne tjenesteydelser 0,00 0,00
720 Andet 0,00 0,00
730 Køb af inventar og udstyr 0,00 0,00
740 Grundkøb 10% 0,00 0,00
750 Køb, opførelse og indretning af bygning 0,00 0,00
790 Byggemodning 0,00 0,00
800 Salg af prototype/scrapværdi 0,00 0,00
810 Andet 0,00 0,00
820 Patenter, knowhow og produktionslicenser 0,00 0,00
830 Revisionsudgifter 0,00 0,00
840 Løn, underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed 0,00 0,00
841 Jord 10% 0,00 0,00
848 Interim justeringskonto for jord 10% 0,00 0,00
850 Fast ejendom 0,00 0,00
860 Udstyr eller materialer 0,00 0,00
870 Deltagerunderhold 0,00 0,00
881 Indtægter 0,00 0,00

Total 3.903.248,00 4.932.381,00
WhiteSpace
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Akkumuleret finansiering april 2008 - august
2008

september 2008 -
februar 2009

marts 2009 - august
2009

910 Statslig deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00
911 Regional deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00
912 Kommunal deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00
913 Privat deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00
914 Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0,00 0,00 0,00
930 Statslige naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00
931 Regionale naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00
932 Kommunale naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00
933 Private naturalieudgifter 0,00 0,00 0,00
934 Naturalieudgifter fra offentlig lignende 0,00 0,00 0,00
893 Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0,00 0,00 0,00
950 Kontante Statslige tilskud 0,00 0,00 0,00
951 Kontante Regionale tilskud 0,00 0,00 0,00
952 Kontante Kommunale tilskud 0,00 0,00 0,00
953 Kontante Private tilskud 0,00 0,00 0,00
954 Kontante tilskud fra offenlig lignende 0,00 0,00 0,00
971 Statslig egenfinansiering 0,00 0,00 0,00
972 Regional egenfinansiering 300.416,50 620.333,00 982.812,00
973 Kommunal egenfinansiering 0,00 0,00 0,00
974 Privat egenfinansiering 300.416,50 620.333,00 982.812,00
975 Offentlig lignende egenfinansiering 0,00 0,00 0,00
892 Regionalfondsstøtte 600.833,00 1.240.666,00 1.951.624,00

Total 1.201.666,00 2.481.332,00 3.917.248,00
WhiteSpace

Akkumuleret finansiering Overført september 2009 - december 2009

910 Statslig deltagerfinansiering 0,00 0,00
911 Regional deltagerfinansiering 0,00 0,00
912 Kommunal deltagerfinansiering 0,00 0,00
913 Privat deltagerfinansiering 0,00 0,00
914 Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0,00 0,00
930 Statslige naturalieudgifter 0,00 0,00
931 Regionale naturalieudgifter 0,00 0,00
932 Kommunale naturalieudgifter 0,00 0,00
933 Private naturalieudgifter 0,00 0,00
934 Naturalieudgifter fra offentlig lignende 0,00 0,00
893 Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0,00 0,00
950 Kontante Statslige tilskud 0,00 0,00
951 Kontante Regionale tilskud 0,00 0,00
952 Kontante Kommunale tilskud 0,00 0,00
953 Kontante Private tilskud 0,00 0,00
954 Kontante tilskud fra offenlig lignende 0,00 0,00
971 Statslig egenfinansiering 0,00 0,00
972 Regional egenfinansiering 982.812,00 1.233.095,25
973 Kommunal egenfinansiering 0,00 0,00
974 Privat egenfinansiering 982.812,00 1.233.095,25
975 Offentlig lignende egenfinansiering 0,00 0,00
892 Regionalfondsstøtte 1.951.624,00 2.466.190,50

Total 3.917.248,00 4.932.381,00
WhiteSpace
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Udgifter og finansiering fordelt på hovedposter

Samlede støtteberettigede udgifter april 2008 - august
2008

september 2008 -
februar 2009

marts 2009 - august
2009

549 Løn til projektansatte i alt 872.400,00 1.822.800,00 2.915.450,00
669 Andre udgifter i alt 253.216,00 506.432,00 759.648,00
699 10% udgifter i alt 0,00 0,00 0,00
729 Konsulent og tjenesteydelser i alt 76.050,00 152.100,00 228.150,00
819 Udstyr, jord og bygninger i alt 0,00 0,00 0,00
829 Immaterielle aktiver i alt 0,00 0,00 0,00
839 Revisionsudgifter i alt 0,00 0,00 0,00
879 Naturalier i alt 0,00 0,00 0,00
881 Indtægter 0,00 0,00 0,00

Total 1.201.666,00 2.481.332,00 3.903.248,00
WhiteSpace

Samlede støtteberettigede udgifter Overført september 2009 - december 2009

549 Løn til projektansatte i alt 2.915.450,00 3.615.317,00
669 Andre udgifter i alt 759.648,00 1.012.864,00
699 10% udgifter i alt 0,00 0,00
729 Konsulent og tjenesteydelser i alt 228.150,00 304.200,00
819 Udstyr, jord og bygninger i alt 0,00 0,00
829 Immaterielle aktiver i alt 0,00 0,00
839 Revisionsudgifter i alt 0,00 0,00
879 Naturalier i alt 0,00 0,00
881 Indtægter 0,00 0,00

Total 3.903.248,00 4.932.381,00
WhiteSpace

Samlet finansiering april 2008 - august
2008

september 2008 -
februar 2009

marts 2009 - august
2009

915 Deltagerfinansiering 0,00 0,00 0,00
935 Øvrige betalte udgifter og naturalier 0,00 0,00 0,00
955 Kontante tilskud 0,00 0,00 0,00
970 Egenfinansiering 600.833,00 1.240.666,00 1.951.624,00
892 Regionalfondsstøtte 600.833,00 1.240.666,00 1.951.624,00

Total 1.201.666,00 2.481.332,00 3.903.248,00
WhiteSpace

Samlet finansiering Overført september 2009 - december 2009

915 Deltagerfinansiering 0,00 0,00
935 Øvrige betalte udgifter og naturalier 0,00 0,00
955 Kontante tilskud 0,00 0,00
970 Egenfinansiering 1.951.624,00 2.466.190,50
892 Regionalfondsstøtte 1.951.624,00 2.466.190,50

Total 3.903.248,00 4.932.381,00
WhiteSpace
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12. Erklæring og underskrift

Søges der anden støtte til
projektet?

Nej

Hvis ja, hvorfra?

Undertegnede erklærer, at ovennævnte oplysninger og oplysninger i tilhørende skemaer og bilag er
rigtige, jf. § 17 i Lov nr. 1599 af 20/12-2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske
Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Projektansvarliges underskrift

Den 18-12-2007

_________________________________________________________
Underskrift

Tilsagnsmodtagers underskrift (Tegningsberettigede)

Den 18-12-2007

_________________________________________________________
Underskrift

Den 18-12-2007

_________________________________________________________
Underskrift

Den 18-12-2007

_________________________________________________________
Underskrift

Den 18-12-2007

_________________________________________________________
Underskrift

Den 18-12-2007

_________________________________________________________
Underskrift
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