+

Et redskab fra holding til handling

Rådgivning og viden. Få hjælp.

"

KA har samarbejdet med og samlet nogle
af Danmarks bedste rådgivere,
foredragsholdere og uddannelsesmuligheder til SMV'ere, som gerne vil
arbejde med samfundsansvar og
bæredygtighed. Listen er ikke udtømmende, men samler nogle relevante veje
at gå. Samarbejdspartnerne kender og
har været med på rejsen mod SMVmanifestet. Nu glæder de sig til, at I ringer
til dem og samarbejder."
Karsten Høgild
Direktør i KA og KA Pleje

CSR-rådgivning.dk rådgiver
virksomheder om
forretningsdrevet CSR.

Tania Ellis tilbyder uddannelse,
netværk, rådgivning og
foredrag om samfundsansvar
og bæredygtighed.

RETHINK rådgiver
om bæredygtig omstilling.

GATE21 tilbyder partnerskab og
projekter for grøn omstilling,
støttet af offentlige midler.

Erhvervshusene i hver region
tilbyder gratis og uvildig
vejledning til SMV'ere.

Accelerations- og
innovationsforløb hvor SMV'ere
udvikle forretningsmuligheder i
regi af FN’s 17 Verdensmål.

Rådgivning, viden & hjælp

UNDP SDG Accelerator

Vi tror på…

• At alle virksomheder, store
som små, kan bidrage til,
at vi når Verdensmålene.
• At virksomheder kan
bruge Verdensmålene
strategisk og praktisk til at
styrke forretningen.
• At investorer kan bruge
Verdensmålene som
tematisk
investeringskatalog.

UNDP SDG Accelerator

Kontakt os…

UNDP Nordic Office
Private Sector and SDG
Accelerator Team
M: +45 21 44 89 18
sdg-accelerator.org

UNDP SDG Accelerator

Vi kan og kender…

Referencer…

• Skabe stærke alliancer
og partnerskaber, der
arbejder for bæredygtig
udvikling både lokalt og
globalt.
• Hjælpe virksomheder
med at måle på deres
impact, og opstille KPI'er
for Verdensmålene.
• Bringe ekspertviden fra
FN-systemet og andre
aktører i spil for at
accelerere bæredygtig
forretning.

• Industriens Fond
• Copenhagen Fintech
Center
• Lighthouse MASSIV
• Rainmaking
• Danske Maritime
• Monitor Deloitte
• Norrsken Foundation
• DTU Sky Lab
• SAP
• Novozymes
• … mfl, se hjemmsiden
sdg-accelerator.org

"SMV’ere er afgørende for, at vi når i mål med Verdensmålene.
Verdensmålene er en formulering af verdens største
udfordringer, men også de største muligheder for virksomheder.
Og mange SMV’ere er godt gearede til at komme med
løsninger - med deres agilitet, innovationskraft og knowhow.”
Stine Kirstein Junge,
UNDP, Global Head of SDG Accelerator

Erhvervshusene

Erhvervshusene

Vi tror på…

Kontakt os…

Erhvervshusene vejleder de
danske virksomheder,
blandt andet med et
stærkt fokus på den
bæredygtige og digitale
omstilling.

• Nordjylland: ehnj.dk
• Fyn: ehfyn.dk
• Midtjylland:
erhvervshusmidtjylland.dk
• Sydjylland: ehsyd.dk
• Sjælland: ehsj.dk
• Hovedstaden: ehhs.dk

Erhvervsministeren og KL
indgik i januar 2021 en ny
aftale frem til 2023, der
sætter rammerne for de
tværkommunale
erhvervshuse.

Nordjylland
Nykøbing Mors

Midtjylland

Herning

Erhvervshuse

Horsens

Filialer

Erhvervshusene

Vi kan og kender…
• Erhvervshusene tilbyder
gratis og uvildig
vejledning ud fra
virksomhedernes
individuelle behov.
• Erhvervshusene har fokus
på at vejlede
virksomheder i
bæredygtige og digitale
omstilling. Se eksempelvis
Erhvervshus Fyn's
temaside.

Erhvervshusene

Referencer…
Erhvervshusene tilbyder
gratis og uvildig vejledning
til virksomheder i Danmark.
Erhvervshusene blev
etableret 1. januar 2019
som selvstændige enheder
med egen bestyrelse.
Erhvervshusene modtager
en årlig basisbevilling på
168 mio. kr. (2020). Læs
mere på Erhvervsministeriets hjemmeside.

"SMV’ere kan have stor gavn af at
udnytte mulighederne i de nye erhvervshuse.
Hvis din virksomhed fx har ambitioner om at
udvikle mere bæredygtige produkter og
services,
så kan du få kyndig vejledning og
Hillerød
sparring. Virksomhedskonsulenter i
Erhvervshusene i hele landet hjælper dig på
vej! Det er endda gratis. Det er bare med at
opsøge dem."
Sjælland Hovedstaden
Rønne

Fyn

Erik Krarup, direktør
Erhvervshus Midtjylland

Sydjylland
Vordingborg

GATE 21

Vi tror på…
• partnerskab for grøn
omstilling.
• grøn omstilling og vækst.
• løsninger, der reducerer
CO2-udledningen og
realiserer energi- og
ressourcebesparelser.
• bæredygtig bundlinje.

GATE 21

Kontakt os…
GATE 21
M: +45 31 11 40 40
www.gate21.dk

GATE 21

Vi kan og kender…
• Bæredygtighed og
cirkulær økonomi hos
SMV’ere.
• Offentlige projektmidler
og støtte fra bl.a. EU.
• Projektet "BÆREDYGTIG
BUNDLINJE 2.0"
• Projektet "GCO - Grøn
Cirkulær Omstilling".
• Faciliterer
udviklingssamarbejder
med virksomheder om
grøn omstilling.

"Gate 21 er partnerskabet for grøn omstilling.
Gate 21 har i sine første 10 år drevet mere end 100 grønne
projekter til en værdi af mere end en milliard kroner. Gate 21 er
blevet en af Danmarks førende organisationer for grøn
omstilling, der sammen med kommuner, regioner, virksomheder
og forskningen tester og udvikler konkrete løsninger til et
bæredygtigt Danmark."

GATE 21

Referencer…
• BLOXHUB
argo
• citelum. EDF Group
• CTR
• IBM
• LUNDGRENS
• Nobina
• Schneider Electric
• signify
… mfl, se hjemmesiden
gate21.dk

Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe,
Seniorprojektleder, Cirkulær
Økonomi & Ressourcer, Gate 21

CSR-rådgivning.dk

Vi tror på…

• at CSR skal være
forretningsdrevet – CSR
skal øge omsætningen
og reducere risici.
• at CSR skal være konkret
– CSR skal øge
tilfredsheden hos kunder
og medarbejdere.
• at CSR skal være
værdiskabende – CSR
skal øge virksomhedens
indtjening.

CSR-rådgivning.dk

Kontakt os…

CSR-rådgivning.dk ApS
Telefon: +45 20 10 38 08
www.csr-raadgivning.dk

CSR-rådgivning.dk

Vi kan og kender…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CSR-strategi
FN's 17 verdensmål
CSR-rapporter
CO2-reduktioner
CSR-analyser
Code of Conduct
Træning af ledere og
specialister i CSR
Ansvarlig
leverandørstyring
ESG
Implementering af CSRaktiviteter i praksis
Cirkulær økonomi

CSR-rådgivning.dk

Referencer…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aarhus Havn
BKI foods
BoConcept
Bruun Rasmussen
Palsgaard
Qubiqa
R&D Engineering
Skare
Solina
TP Aerospace
… mfl. Se hjemmesiden
csr-raadgivning.dk

"Vi har en dyb og bred erfaring med
CSR-projekter, og vi har gennem mere end 25 år ydet
rådgivning om CSR, bæredygtighed og forretningsudvikling
til både mindre, mellemstore og multinationale virksomheder.
Vi er et one-stop-konsulenthus, der kan hjælpe
virksomheden hele vejen."
Lars Konggaard,
Senior CSR-rådgiver

TANIA ELLIS

Vi tror på…
• en stærk kobling mellem
at tjene godt og gøre
godt.
• at nye tider skaber nye
behov, og nye behov
kræver nye løsninger.
• at virksomheder kan
skabe værdi for både
samfund og bundlinje
ved at koble forretning
med samfundsansvar og
innovation.

TANIA ELLIS

Kontakt os…

TANIA ELLIS

Vi kan og kender…

TANIA ELLIS -The Social
Business Company

• Tale: oplæg og foredrag
om samfundsansvar.

M: +45 26 25 22 95

• Academy: diplom
uddannelse,
masterclasses, online
træning,

www.taniaellis.com

• Rådgivning: rådgivning
og udviklingskonsulent.
• Klub: åbent
netværksforum og
events.

TANIA ELLIS

Referencer…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISS
Realdania
novo nordisk
DI
CODAN
De forenede
dampvaskerier
Dansk Erhverv
DSB
DONG
… mfl, se hjemmesiden
www.taniaellis.com

"Bæredygtighed handler om at styrke flere
bundlinjer – også den økonomiske. Det er muligt at skabe
en stærk kobling mellem at tjene godt og gøre godt.
Hos TANIA ELLIS - The Social Business Company understøtter vi
virksomheders forretningsudvikling med strategisk rådgivning,
foredrag, kurser og netværk."
Tania Ellis,
Direktør, forfatter og rådgiver

RETHINK

Vi tror på…
• at bæredygtighed kan
blive en kommerciel
game changer for
virksomheder, der omstiller
deres produktion og
leverandørkæde, deres
value proposition og
forretningsmodel.
• at det haster – for naturen
og vores børn, og hvis I vil
bevare sorte tal på
bundlinjen.

RETHINK

Kontakt os…
RETHINK Sustainability
Consultancy
M: +45 29 80 18 08
rethinkconsultancy.dk

RETHINK

Vi kan og kender…
• national og international
lovgivning, regulering og
rapportering.
• gangene på
Christiansborg og i
Bruxelles samt FN’s
klimatopmøder, WTO og
WEF.
• hvor svært og
udfordrende det er, at
omstille sin forretning, sine
leverandører og centrale
samarbejdspartnere.

RETHINK

Referencer…
• Coop
• Viegand Maagøe
• Racell Saphie
Technologies
• Arkitema Architects
• ISS
• COWI
• Danske bank
• Climate KIC
• Herning Messecenter
• … mfl, se hjemmesiden
rethinkconsultancy.dk

"RETHINK rådgiver i krydsfeltet mellem bæredygtig omstilling,
forretningsintegration og positionering. Min mission er at hjælpe
virksomheder til at koble bæredygtighed med økonomisk
vækst og udvikling. Det skal simpelthen være en god forretning
at passe godt på planeten."
Nette Kirkegaard,
Partner og rådgiver, RETHINK

Materialet er udarbejdet af Arbejdsgiverforeningen KA og KA Pleje.
KA's mål er at motivere, inspirere og kvalificere alle SMV’eres
samfundsansvar og bæredygtighed.
Se smvmanifest.dk

