Green Hub Denmark
Formål
Green Hub Denmark er et offentligt-privat partnerskab, som arbejder med grøn innovation, bæredygtige forretningsmodeller og
storskalatest for at tackle klimaudfordringer, bidrage til regeringens ambitiøse mål om at reducere CO2 udledningen med 70 procent
og samtidig skabe flere grønne jobs. Vi bygger bro mellem virksomheder, forbrugere, forskere og myndigheder for sammen at skabe
den bedste platform for grøn vækst i verdensklasse samt tiltrækning af internationale grønne virksomheder. Partnerskabet, som er
nordjysk forankret og med base i Aalborg, trækker tråde både nationalt og internationalt og er klar med investeringer for over 5 mia.
kroner i grønne løsninger.
Med Green Hub Denmark skaber vi én fælles indgang for virksomheder, der vil være med til at udvikle, teste og skabe forretning af
fremtidens grønne løsninger. Det er ambitionen, at hele Nordjylland skal bidrage i forhold til at bringe eksisterende samt nye
løsninger og testfaciliteter i spil (Aalborg Forsyning, Hydrogen Valley, Østerild, Bølgekraft, mv). Nordjylland er i forvejen living lab i
forhold til bæredygtige energiforsyningskilder, og det giver gode forudsætninger for at sammentænke forsyningen af el, varme, gas
og vand i intelligente, digitale løsninger

Baggrund
Regeringen og dens støttepartier præsenterede i 2019 en af verdens mest ambitiøse klimamålsætninger. CO2-udledningen skal
reduceres med 70 procent inden 2030, og netop nu pågår arbejdet med de 13 klimapartnerskaber, der skal omsætte ambitionerne til
konkrete strategier, tiltag og handling. I landets tredje største kommune Aalborg har et partnerskab bestående af flere af landsdelens
mest markante aktører, herunder Aalborg Kommune, Aalborg Forsyning, Port of Aalborg, Dansk Industri og Aalborg Universitet
netop besluttet at etablere samarbejdsplatformen Green Hub Denmark. Samarbejdet tager blandt andet udgangspunkt i Vækstteam
for Grøn Energi- og Miljøteknologis anbefaling om etableringen af fysiske platforme med mulighed for at teste flere teknologier
samtidigt i fuld skala på tværs af forsyningsområder.
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Green Hub Denmark
Aktiviteter
• Forsknings- og udviklingsprojekter
• Facilitering af og support til innovations- ug udviklingsprojekter i samarbejde med partnerkredsen
• Investeringsfremme
• Tiltrækning af danske og udenlandske virksomheder til Nordjylland
• Internationalisering af virksomheder
• Eksportfremstød i samarbejde med Innovationscentrene under UFM og UM.
• Iværksætteri
• Sparring med grønne iværksættere i samarbejde med nordjyske iværksætterkonsulenter
• Videnspredning
• Én indgang til information omkring grønne arrangementer og projekter i Nordjylland
• Netværk og dialogmøder
• Co-hosting af events i samarbejde med partnerkredsen
• Samarbejde på tværs
• Samarbejde med eksisterende danske initiativer på det grønne område
• Storskala test og demonstrationsprojekter
• Hjemtag af tilskudsmidler til storskala test i samarbejde med partnerkredsen
• Virksomhedsdialog og matchmaking
• 1-1 møder med danske virksomheder med interesse i grøn omstilling
• Vejledning
• Videreformidling af kontakter og interessenter
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Tidsplan
Opstart 01.06.2020 – 31.05.2023

Finansiering
Der søges BRN om 1,5 millioner DKK om året i en 3-årig periode, svarende til:
År 2020: 750.000 kr.
År 2021: 1.500.000 kr.
År2022: 1.500.000 kr.
År 2023: 750.000 kr.
Udover Business Region North Denmark påtænkes det også at ansøge Aalborg Erhvervsråd om 1 mio. kr. årligt i samme periode.
Samtidig stiller Aalborg Forsyning 2 medarbejdere til rådighed, Aalborg Havn stiller 1 mens de resterende partnere også selv
finansierer deres timer. Der er således allerede en god forankring, der kan støtte op om sekretariatet.

Budget
Total: 2.500.000 kr. årligt i tre år.
BRN’s bidrag på 1.500.000 kr. årligt tænkes at blive brugt på 2,5 FTE (fuldtidsækvivalenter á 600.000 kr.). Afhængig af hvilke
projekter og anden finansiering, der hjemtages, dækker det over minimum 2,5 medarbejdere. Medarbejderne skal arbejde for at
tiltrække yderligere investeringer og koordinere indsatsen på tværs af eksisterende og kommende testområder i Nordjylland.
Aalborg Erhvervsråds bidrag på 1.000.000 kr. årligt har den primære funktion at blive gearet, således midlerne kan indgå som
medfinansiering til projekter, der kan være med til at øge den samlede indsats inden for grøn omstilling og testfaciliteter i
Nordjylland. Derudover tænkes midlerne også at blive brug til projektrelaterede arrangementer, som kan understøtte Green Hub
Denmark.
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Partnere
• Aalborg Kommune (Lead partner og ansøger)
• Port of Aalborg
• Aalborg Universitet
• DI-Aalborg
• Erhverv Norddanmark
• ErhvervsNetværk 9220
• Aalborg Forsyning
• RenoNord
• Himmerland Boligforening
• Invest in Aalborg
• House of Energy
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