Grönare företag
Kostnadsfri rådgivning och hjälp att ställa
om till resurs- och energieffektiva lösningar

Hej företagare!
Vill du veta hur ni kan öka lönsamheten och stärka er verksamhet? Med hjälp av våra insatser
minskar ni era kostnader, er klimatpåverkan och framtidssäkrar er organisation!
Vilka är vi?
Vi är Energikontor Norra Småland, en del av Region Jönköpings län. Vi arbetar för att
skapa goda förutsättningar för regionen, kommunerna och företagen att ställa om
till en miljömässigt hållbar verksamhet och klimatsmart vardag.
Om satsningen RE:AGERA
Inom vår satsning på grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling av
näringslivet i Jönköpings län erbjuder vi nu hjälp och stöd till små och medelstora företag.
Syftet är att ge ökad kunskap och rådgivning inom resurs- och energieffektivisering, cirkulär
ekonomi samt övergång till förnybart och elektrifiering. Ta chansen och göra nytta på riktigt i
energi- och klimatomställningen.

Vi kan göra skillnad för er inom

Energi- och
resurseffektivisering

Strukturerat energioch klimatarbete

Digitalisering för
hållbar utveckling

Grön
profilering

Förmedling av
finansiella stöd

Cirkulär ekonomi och
cirkulära affärsmodeller

Förnybar energi
och elektrifiering

Energi- och
resurseffektivisering

Så kan vi hjälpa er
Vi hjälper er att göra en övergripande kartläggning av er energi- och resursanvändning.
Utifrån det får ni rådgivning och stöd i vilka åtgärder ni kan göra, hur de bör prioriteras och vilka
investeringar ni bör satsa på. Vi ger också rådgivning i hur ni minskar använd energi och effekt.

Hur kan ni använda det?

Så skapar det värde för er!

• När ni har koll på er energi- och resursanvändning kan ni lättare prioritera åtgärder och göra
medvetna val för att effektivisera användningen.

• Ni stärker er konkurrenskraft,
• Ni minskar era kostnader,
• Ni bidrar till produktion av förnybar
energi,
• Ni minskar er klimatpåverkan och era
CO2-utsläpp,
• Ni vet vilka möjliga åtgärder som minskar era kostnader, klimatpåverkan och
CO2-utsläpp.

Strukturerat energioch klimatarbete

Så kan vi hjälpa er
Vi coachar och hjälper er att ta fram mål, nyckeltal, handlingsplaner och plan för uppföljning.
Ni får också rådgivning i hur ert energi- och klimatarbete kan integreras i den dagliga, löpande
verksamheten.

Hur kan ni använda det?

Så skapar det värde för er!

• Ni kan arbeta systematiskt med energi- och
klimatfrågorna på ett sätt som ni
tillsammans kommit överens om.

• Ni identifierar snabbt avvikelser i energioch resursanvändningen och minimerar
därigenom onödiga kostnader,
• Energi- och klimatarbetet blir en naturlig
del i verksamheten och personalen blir
medveten om och engagerad i arbetet,
• Ni stärker er konkurrenskraft,
• Ni minskar era kostnader,
• Ni minskar er klimatpåverkan och era
CO2-utsläpp.

Förmedling av
finansiella stöd

Så kan vi hjälpa er
Ni får information och förslag på relevanta finansiella stöd, utifrån era behov och förutsättningar,
som ni kan söka. Vi hjälper er också i ansökningsprocessen.

Hur kan ni använda det?

Så skapar det värde för er!

• Enklare för er att hitta rätt stöd att söka genom
att ni har bättre kunskap om vilka olika finansiella
stöd som finns för exempelvis konsulttjänster
och investeringar.

• Ni kan genomföra utredningar eller
investeringar till en lägre kostnad,
• Ni stärker er konkurrenskraft.

Förnybar energi
och elektrifiering

Så kan vi hjälpa er
Vi hjälper er att ta fram en strategi för utfasning av fossila bränslen och ni får rådgivning om val
av drivmedel för transporter. Ni får också stöd inför installation av solceller och laddstationer.

Hur kan ni använda det?

Så skapar det värde för er!

• Ni kan fasa ut fossila bränslen i verksamheten
(t.ex. inom produktionen, för uppvärmning eller
till transporter),

• Ni minskar ert fossilberoende,

• Ni kan öka användningen av förnybar energi
genom investering i solceller och inköp av grön
el, biodrivmedel och biobränsle,

• Ni minskar era kostnader,

• Ni kan övergå till eldrivna maskiner och fordon
med bättre verkningsgrad.

• Ni stärker er konkurrenskraft,

• Ni minskar er klimatpåverkan och era
CO2-utsläpp.

Digitalisering för
hållbar utveckling

Så kan vi hjälpa er
Ni får rådgivning om enkla metoder för att mäta och visualisera energi- och resursanvändningen.
Vi coachar er i genomförandet av digitala möten och val av teknik samt utrustning.

Hur kan ni använda det?

Så skapar det värde för er!

• Genom att använda enkla metoder för mätning
och visualisering av t.ex. vatten, energi och
råmaterial kan ni minska användningen av
resurser,

• Ni får större kunskap och medvetenhet
om verksamhetens energi- och
resursanvändning,

• Genom mer kunskap om olika mötesplattformar,
teknisk utrustning och metoder kan ni hålla
effektiva digitala möten.

• Ni sparar tid och resurser genom bra
digitala möten som ersätter fysiska
möten,
• Ni stärker er konkurrenskraft,
• Ni minskar era kostnader,
• Ni minskar er klimatpåverkan och era
CO2-utsläpp.

Grön profilering

Så kan vi hjälpa er
Ni får en kartläggning av vad ni gör idag som stödjer hållbarhet. Vi hjälper också till med att analysera er
målgrupp, hur ni ska kommunicera med dem, får förutsättningar för att bygga ett hållbart
varumärke och kommunicera hållbarhet.

Hur kan ni använda det?

Så skapar det värde för er!

• Genom att synliggöra det hållbarhetsarbete ni
redan har igång kan ni påverka era
affärsmöjligheter och ert varumärke.

• Ni stärker ert varumärke och genom
det er attraktionskraft hos kunder och
medarbetare,
• Ni synliggör ert hållbarhetsarbete och
drar nytta av det i marknadsföringen,
• Ni ökar stoltheten för ert företag hos
era medarbetare.

Cirkulär ekonomi och
cirkulära affärsmodeller

Så kan vi hjälpa er
Ni får en analys av hur cirkulär er verksamhet är i dagsläget. Vi hjälper också till med rådgivning
kring hur design och materialval kan påverka era produkters hållbarhet och cirkularitet.
Ni får också stöd i hur er affärsmodell kan bli mer cirkulär.

Hur kan ni använda det?

Så skapar det värde för er!

• Ni kan designa och tillverka produkter med
ökad livslängd där designen ger möjlighet till
återanvändning och slutligen återvinning av
produkten,

• Ni attraherar fler kunder genom att
erbjuda mer hållbara och cirkulära
produkter,

• Ni kan hålla kvar produkter och material i ett
kretslopp vilket minskar resursanvändningen
och minimerar avfallsmängderna,
• Ni kan utveckla nya tjänster, t.ex. produkter
som tjänst,
• Ni kan anpassa affärsmodeller till de nya, så
kallade hållbara eller cirkulära produkterna.

• Ni stärker er konkurrenskraft,
• Ni minskar era kostnader,
• Ni minskar er klimatpåverkan och era
CO2-utsläpp.

Samlad kraft för ett hållbart
Jönköpings län

Om satsningen RE:AGERA
Satsningen stärker förutsättningarna för små och
medelstora företag i Jönköpings län att genomföra
insatser för grön omställning och digitalisering för
hållbar utveckling genom:

Huvudsakliga områden för insatser är
energi- och resurseffektivisering, cirkulär ekonomi,
fossilfrihet, förnybar energi, grön profilering och
digital omställning för hållbar utveckling.

• Behovsstyrd företagsnära coachning
och rådgivning,

Satsningen finansieras huvudsakligen av
Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Region Jönköpings län. Projektet pågår från
augusti 2021 till oktober 2023.

• Koordinering av företagsnätverk med
kunskapshöjande aktiviteter och
erfarenhetsutbyte,
• Goda exempel som kan inspirera och
ge kunskap i omställningsarbetet,
• Mobilisering och kapacitetsutveckling
av det företagsfrämjande systemet.

Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköpings län.
Vi är en regional motor och en pådrivande kraft för att göra vår
del av världen klimatsmart och hållbar. Vår uppgift är att länet
som helhet ska nå sina energi- och klimatmål. Det gör vi på flera
sätt, brett och smalt, i olika typer av satsningar inom samverkan
och utveckling. Syftet med vår existens är att förändra och
förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.
Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse.

E-post energikontoret@rjl.se | Adress Östra Storgatan 67, 553 21 Jönköping | rjl.se/energikontoret

