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HOLISTISK BÆREDYGTIGHED
FIND EN RETNING OG EN VEJ TIL BÆREDYGTIGHED
Få et overblik over din virksomhed bæredygtige status med hjælp af
Positively-Produced Kompasset. Med kompasset, som er et online-redskab,
kan du lave en analyse af din bæredygtige indsats for at afkode styrker og
svagheder.
I projektet Positvively Produced har vi en holistisk tilgang til bæredygtighed,
dvs. at du kan arbejde med bæredygtighed på mange områder.
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.

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 understøtter den bæredygtige udvikling i
fødevarevirksomheder med sparring og kvalitetssikring. Forløbet består af
et selvtjek, en opfølgende dialog og målsætning samt løbende sparring.
Efter gennemførelse af forløbet, modtager virksomheden et diplom med den
konkrete målsætning som bl.a. kan bruges til virksomhedskommunikationen.
Konkret betyder det, at virksomheden med diplomet kan dokumentere, at den
• deltager i projektet Positively Produce og har gjort sig tanker om emnet
bæredygtighed i en helhedsbetragtning
• 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.
ERHVERVSHUSET HJÆLPER PÅ DIN VIDERE REJSE
Når du har modtaget diplomet med dine 5 mål, har du mulighed for at tale
med en forretningsudvikler, som kan guide dig igennem mulighederne for
projektilskud. Dette tilskud kan hjælpe dig til at opnå din målsætning,

