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Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalget orientering om status på ansøgning
behandlet på Business Region Nord Denmarks (BRN) bestyrelsesmøde den 8. september 2017.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
I september 2015 besluttede Business Region Nord Denmarks (BRN’s) at støtte udbredelsen af projektet
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) til hele Nordjylland med et årligt tilskud på 1.650.000 kr. i
perioden 2015-2018.
NBE’s bestyrelse har fremsendt en projektidé om fortsættelse af samarbejdet til og med 2021, nu med en
tydelig satsning på at fremme cirkulær økonomi og jobskabelse. Projektet ”Det Cirkulære Nordjylland” vil
inddrage ”alle materialeressourcer i regionen”, uanset om de er fra borgerne eller virksomhederne.
Ambitionen er, at Nordjylland skal være dagsordenssættende i forhold til, i praksis at komme i gang med
cirkulær økonomi, for at høste de økonomiske fordele der er ved at være i front.
For at give regionens virksomheder en konkurrencefordel, i forhold til den cirkulære økonomi foreslås det, at
projektet opdeles i 2 spor som er tæt integreret.
Der er tale om:
•

Spor 1: Etableringen af INNOVATIONS-ØKOSYSTEMER for at fremme regionale ressourceloops i
værdikæder (afsøge afsætningsmuligheder og understøtte cirkulær strategiudvikling).

•

Spor 2: Igangsætning af tiltag som sikrer, at det kommunalt indsamlede affald medvirker til at
understøtte en regional cirkulær økonomi.

Projekt har derfor overordnet til formål at bidrage til regional bæredygtig vækst, gennem særlig satsning på
forøget konkurrenceevne for virksomheder i regionen, i relation til cirkulær økonomi. Innovation, videndeling
samt konkrete tætte virksomhedssamarbejder inden for regionen, vil være omdrejningspunktet for projektet.
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med kommunerne, de kommunale affaldsselskaber samt
virksomhederne. Det foreslås, at bestyrelserne i BRN og NBE sammen udpeger en ny styregruppe for
projektet.
På bestyrelsesmødet den 8. september 2017 besluttede BRN borgmesterkredsen:




At igangsætte projektet
At NBE sekretariatet er projektleder for projektet.
At BRN støtter projektet med kr. 1.650.000 årligt i perioden 2019-2021 samt et engangsbeløb på
300.000 til en hvervekampagne - i alt kr. 5.250.000.

Miljø- og Energiudvalget

Møde den 20.09.2017
kl. 08.30

Side 2 af 2

