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Tabel 1: Måltal for Green Hub Denmark i perioden 2023-2024, fordelt på bevillingsstørrelser på hhv. 1,3 millioner, 2,0 

millioner og 2,5 millioner DKK.3 

 
3 For detaljeret budget per søjle se Bilag 3. 

 Resultater ved budget på 1.3 millioner DKK 
(gearing på cirka 125 gange støttebeløb) 

Resultater ved budget på 2.0 millioner DKK 
(gearing på 150 gange støttebeløb) 

Resultater ved budget på 2.5 millioner DKK 
(gearing på 190 gange støttebeløb) 

A – Test-, demonstrations 

og udviklingsprojekter 
• Der hjemhentes 10 millioner i ekstern 

finansiering via nye projekter 

• CO2Vision fase 2 og 3 hjemhenter 50 
millioner til Nordjylland 

• Fonden for Retfærdig Omstilling sender 
minimum 100 millioner i retning af 
Nordjylland 

 

• Der hjemhentes 25 millioner i ekstern 

finansiering via nye projekter 

• CO2Vision fase 2 og 3 hjemhenter 50-75 
millioner til Nordjylland 

• Fonden for Retfærdig Omstilling sender 
minimum 200 millioner i retning af 
Nordjylland 

• Der træffes politisk beslutning om etablering 
af et test og demonstrationsområde i 
Nordjylland 

• Der hjemhentes 50 millioner i ekstern 

finansiering via nye projekter  

• CO2Vision fase 2 og 3 hjemhenter 75-100 
millioner til Nordjylland 

• Fonden for Retfærdig Omstilling sender 
minimum 325 millioner i retning af 
Nordjylland 

• Der træffes politisk beslutning om etablering 
af test og demonstrationsområder i flere 
nordjyske kommuner 

B Netværks og 
dialogmøder med fokus 
på test og demonstration 

• Der deltager 1.000 + personer på de afholdte 
arrangementer 

• Minimum 25 virksomheder fordelt på alle 
nordjyske kommuner indgår i forhold til Task 
Force opgaver og møder. 

• Green Hub Denmark sekretariatet besøger 
samtlige Nordjyske kommuner. 
 

• Der deltager 1.500 + personer på de afholdte 
arrangementer 

• Minimum 40 virksomheder  fordelt på alle 
nordjyske kommuner indgår i forhold til Task 
Force opgaver og møder. 

• Green Hub Denmark sekretariatet besøger 
samtlige Nordjyske kommuner. 
 

• Der deltager 2.000 + personer på de afholdte 
arrangementer 

• Minimum 50 virksomheder  fordelt på alle 
nordjyske kommuner indgår i forhold til Task 
Force opgaver og møder. 

• Green Hub Denmark sekretariatet besøger 
samtlige Nordjyske kommuner. 
 

C – Internationale 

relationer (in-bound og 

out-bound) 

 

• Der skabes basis for internationalt 

samarbejde med minimum 3 in-bound 
interessenter. 

• Der skabes basis for internationalt 

samarbejde med minimum 5 in-bound 
interessenter 

• Der skabes basis for internationalt 

samarbejde med minimum 5 af de in-bound 
interessenter og 3 virksomheder kommer ind 
på udenlandske markeder med deres 
produkter. 

D – Public Affairs med 
henblik på at sikre 
grundlaget for 
investeringsfremme og 

varetagelse af nordjyske 
interesser indenfor 
energiinfrastruktur, 
forsyningssikkerhed og 

grøn omstilling 

• Green Hub Denmark assisterer BRN 
sekretariatet i minimum 5 tilfælde.  

• Der træffes fra Energinet og EVIDA’s side 
beslutning om betydelige udbygninger af 
energiinfrastruktur i Nordjylland. 

• Green Hub Denmark assisterer BRN 
sekretariatet i minimum 10 tilfælde.  

• Der træffes fra Energinet og EVIDA’s side 
beslutning om betydelige udbygninger af 
energiinfrastruktur i Nordjylland. 

• Dette suppleres fra Green Hub Denmarks side 
med en ansøgning af TEN-E midler i 

samarbejde med Energinet og/eller Evida. 

• Green Hub Denmark assisterer BRN 
sekretariatet i minimum 20 tilfælde.  
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