Skab vækst i grønt netværk

GRØN VÆKST HORSENS

FORSLAG TIL TEMAER

Grøn Vækst Horsens er
et strategisk vækstinitiativ,
som fremmer samarbejdet
om grønne løsninger,
der skaber arbejdspladser
og vækst.

Byggeri og renovering
Forsyning og vedvarende energi
Transport og trafik
Produktion og handel
Turisme
Erhvervshavn
Landbrug

Netværket er også for dig.

horsens.dk/klima
groenvaekst@horsens.dk

GRØN VÆKST
HORSENS

Sammen skaber vi økonomisk vækst
BLIV INSPIRERET TIL MERVÆKST GENNEM
GRØNNE LØSNINGER
Det grønne netværk er åbent, uforpligtende og
gratis for alle virksomheder, uddannelsesinstitu
tioner, interesseorganisationer og andre inte
resserede i Horsens Kommune. I netværket kan
du samarbejde inden for aktuelle og relevante
temaer på tværs af brancher, få inspiration til
nye løsninger og deltage i projekter. Du deltager
efter ønske og behov.
BLIV EN DEL AF AKTIVITETER,
SOM GAVNER DIN VIRKSOMHED
Spektret af temaer og initiativer i det grønne
netværk er ikke fastlagt, men udvikler sig lø
bende som et udtryk for deltagernes ønsker og
behov. Denne åbenhed og fleksibilitet skal sikre,
at aktiviteterne altid er målrettede og værdi
skabende.

Inden for temaerne kan der være fokus på inno
vativ vækst, industriel symbiose, efteruddannel
se, energisparetiltag, cirkulær økonomi, samspil
med borgerne og markedsføring af din grønne
profil. Du kan også være med til at igangsætte
konkrete projekter, der gavner din virksomhed.
VIL DU VÆRE EN DEL AF DET
GRØNNE NETVÆRK?
Deltag i årsmødet eller send en mail til
groenvaekst@horsens.dk.

Det grønne netværk består
af forskellige deltagere, f.eks.
virksomheder og uddannel
sesinstitutioner.

Deltagerne mødes til års
mødet, der er fælles for alle.

FORSYNING

Der udpeges forskellige faglige
temaer, der arbejdes med i
årets løb. Hvert år til årsmødet
kan der ske vidensdeling fra
temaerne.

UDDANNELSER

Deltagerne vælger selv hvilke
temaer og aktiviteter de vil
deltage i i løbet af året

INNOVATIV VÆKST
(EFTER)UDDANNELSE
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GRØN VÆKST
HORSENS

