SKAL DIN
VIRKSOMHED
GØRE EN
FORSKEL?
VI HAR SKABT RAMMEN FOR DIN
BÆREDYGTIGHEDSREJSE
- NU ER DET OP TIL DIG

www.positivelyproduced.com

SÆT GANG I DIN BÆREDYGTIGHEDSREJSE
Positively Produced skal gøre det muligt for små og mellemstore
fødevareproducenter at blive bæredygtige. Projektet er et såkaldt Interreg
projekt og involverer virksomheder fra begge sider af den dansk-tyske
grænse.
Ti partnere fra Tyskland og Danmark udvikler principper og redskaber til
en mere bæredygtig fødevareproduktion. Projektets partnere er fordelt på
videninstitutioner og små og mellemstore fødevareproducenter.
FIND EN RETNING OG EN VEJ TIL BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed er komplekst, så hvor skal man begynde? Det kan være svært
for virksomheder at finde ud af, og projektet Positively Produced har oveni
den udfordring også en holistisk tilgang. Det betyder, at bæredygtigheden
handler om virksomhedsledelse, økologi, økonomi og social trivsel.
Derfor har projektets partnere udviklet et Positively-Produced-kompas, som
er rettet mod små og mellemstore fødevarevirksomheders behov.
Kompasset er en hjælp til at undersøge virksomhedens bæredygtighed,
udpege retninger og veje mod en holistisk, bæredygtig udvikling og ikke
mindst kommunikere denne udvikling til omverdenen.

HOLISTISK BÆREDYGTIGHED
1. ØKOLOGI
Livsgrundlaget for mennesker, dyr og planter skal bevares ved at
beskytte miljøet og naturen.
2. ØKONOMI
Bæredygtige virksomheder skal også være økonomisk stabile for
at levere langsigtet bæredygtighed.
3. SOCIAL TRIVSEL
Menneskers liv, adfærd og trivsel er afgørende for, at vi skaber et
bæredygtigt samfund.
4. VIRKSOMHEDSLEDELSE
Nøglen til en bæredygtig forretning er at få integreret
bæredygtighed i ledelsen, strategier og hverdagen.

ET SELVTJEK SÆTTER GANG I BÆREDYGTIGHEDSREJSEN
Kompasforløbet giver virksomhederne mulighed for at understøtte den
bæredygtige udvikling med sparring og kvalitetssikring. Forløbet består
af et selvtjek, en opfølgende kontrol og et sparringsforløb. Gennemfører
man forløbet, modtager man et diplom med virksomhedens mål for at
bæredygtighedsoptimere produktionen næste år og på længere sigt.
Konkret betyder det, at virksomheden med diplomet kan dokumentere, at den
• deltager i projektet Positively Produced
• har gjort sig tanker om emnet bæredygtighed i en helhedsbetragtning og
som led i Positively Produced-bæredygtighedstjekket
• opfylder Positively Produced-minimumstandarden i forhold til kriterierne
• har sat fem yderligere virksomhedsmål for det kommende år
• kontrollerer sine mål og deres opfyldelse efter et år
Kontrolforløbet bliver gennemført af Hochschule Flensburg.

HVOR
BEGYNDER DIN
BÆREDYGTIGHEDSREJSE?
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Positively Produced finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
Positively Produced wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

