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BÆREDYGTIGHED er i stigende grad et kon- 
kurrenceparameter – både i Danmark og på 
globale eksportmarkeder. Mange små og 
mellemstore virksomheder oplever allerede 
i dag krav fra større virksomhedspartnere, 
kunder, medarbejdere og myndigheder om at 
dokumentere deres bæredygtige engagement. 
For de virksomheder, der formår at gribe de 
muligheder, som det kan bringe med sig, er 
potentialet for innovation, vækst, eksport og 
differentiering markant.

SUNDHED: ET SEKTORFOKUSERET FORLØB 

Er I en dansk SMV med eksportpotentiale 
og aktiviteter inden for sundhed, har I nu 
mulighed for at deltage i et 3 måneders SDG 
accelerator-program. Her kan I kickstarte jeres 
bæredygtige omstilling, så I bedre kan gribe 
de muligheder, der ligger i bæredygtighed og 
verdensmål på udvalgte eksportmarkeder. 

STYRK DIN BÆREDYGTIGE 
EKSPORT MED SDG 
Business Accelerator 

Partnerne bag 

SDG Business Acceleratoren er ét af initiativerne i ’Regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål’. 
Programmet er drevet af Udenrigsministeriet i samarbejde med en række partnere, der alle har et  
fælles mål om at fremme bæredygtig eksport for danske SMV’er og styrke Danmarks fremdrift på 
en bæredygtig omstilling. SDG Business Acceleratoren har fire sektorspecifikke forløb inden for 
sundhed, energi, fødevarer og vand i løbet af 2022 og 2023. 

Med SDG Business Accelerator 
får I: 

 Indblik i krav på bæredygtigheds-
området, samt de muligheder 
bæredygtighed og verdensmål kan 
give på udvalgte eksportmarkeder. 

 Input og inspiration til at igangsætte 
en konkret handlingsplan for jeres 
bæredygtige omstilling; herunder 
hvordan I kan arbejde med FN’s 17 
verdensmål. 

 En mentor i et lokalt eksportmarked, 
så I kan opbygge viden og netværk 
til at igangsætte eller styrke jeres 
bæredygtige eksport.

Praktisk info

 SDG Business Acceleratoren løber over tre 
måneder i maj, juni og august 2022. 

 I skal beregne at bruge ca. 50 timer per 
deltagende medarbejder. Vi mødes fysisk 
(i både Jylland og på Sjælland) samt on-
line. Der vil også være ’hjemmearbejde’ i 
mellem uddannelsesmodulerne.

 SDG Business Acceleratoren koster 10.000 
DKK per deltagende virksomhed.

 Vi forventer, at I er motiverede (også 
på ledelsesplan) til at arbejde strategisk 
med bæredygtighed og verdensmål med 
henblik på at fremme jeres bæredygtige 
eksport. 

Læs mere - eller ansøg om at deltage på: sdgbusinessaccelerator.dk 

https://sdgbusinessaccelerator.dk

