Invitation

Reducer dit
klimaaftryk nu
med nyt initiativ
fra Coop
Coop Klimafunding
Crowdfunding for klimaet

Tilmelding
senest
7. septem
ber

CROWDFUNDING

Vi søger lige nu producenter og virksomheder, som ønsker
at klimaoptimere deres virksomhed. Få rådgiving af
eksperter fra Coop og CONCITO
Brobygning Middelfart og Erhvervshus Sydjylland er med i Coops initiativ: Coop
Klimafunding – Crowdfunding for klimaet. Vi søger lige nu producenter, som vil være
med i et forløb, hvor de henover tre workshops får viden om klima og grøn omstilling
samt overordnet sparring med initiativets videnspartner: Danmarks grønne
tænketank CONCITO.
Hvordan bliver din virksomhed en del af Coop Klimafunding?
Alle fødevarevirksomheder, som har et konkret projekt eller en
idé til et klimaforbedrende tiltag i forhold til deres produkter eller produktion, kan
ansøge om at blive en del af Coop Klimafunding. Du vil igennem Coop Klimafunding
få mulighed for at få finansieret dit klimatiltag igennem en crowdfunding-kampagne,
hvor forbrugerne kan støtte dit projekt. Ansøgninger vil blive vurderet og de
virksomheder, der bliver godkendt, vil få besked direkte efter tilmeldingsdatoen.
Du kan ansøge fra d. 1. august til d. 7. september ved at gå ind på denne hjemmeside:
https://brobygningmiddelfart.dk/blog/nyt-samarbejde-om-klimavenlige-foedevarer/
Hvis du bliver udvalgt til at medvirke i Coop Klimafunding-forløbet, skal du deltage i 3
workshops med sparring og oplæg fra eksperter inden for grøn omstilling og klima.
1 workshop: Crowdfunding, klima og grønnere varer
Dato: 15. september
Sted: Nygade 2, Middelfart
2 workshop: Klimavenlige fødevarer, grøn omstilling og sparring om klimatiltag
Dato: 23. september
Sted: Agro Food Park, Aarhus
3 workshop: Opret dit klimafunding-projekt
Dato: 22 oktober
Sted: Online videomøde
Vil du være med til at starte den grønne omstilling?
Brobygning Middelfart og Erhvervshus Sydjylland har arbejdet med
klimadagsordenen og grøn vækst i mange år. Vi ønsker at støtte de danske
fødevareproducenter i arbejdet med at klimaoptimere deres virksomhed og
produktion. Vi tror på, at bæredygtighed bredt set er nøglen til vækst. Med Coop
Klimafunding håber vi, at vores regionale fødevarevirksomheder får stor inspiration
og sparring om, hvordan man kan komme i gang med grøn omstilling. Vi håber,
du vil være med.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Bedste hilsner
Lene Lawaetz,
Brobygning Middelfart, lene@brobygningmiddelfart.dk, tlf. 5150 1157
Britta Lessow Tästensen,
Erhvervshus Sydjylland, blt@ehsyd.dk, tlf. 61 88 46 71

CROWDFUNDING

