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Demokratisk regeringsførelse

Kriseforebyggelse og genopbygning

Miljø, klima og adgang til bæredygtig 
energi

Fattigdomsbekæmpelse



Verdensmålene for bæredygtig udvikling



Talenterne Investorer

Verdensmålene og den private sektor

Nye markedsmuligheder

“License to operate”Værdikæden
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Business Innovation Journey Ekstern kommunikation
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Medarbejderengagement
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SDG Accelerator for små og mellemstore virksomheder
Programmet består af følgende tre komponenter:



SDG Accelerator for små og mellemstore virksomheder
Business Innovation Journey – 10-12 måneders faciliteret innovationsforløb



Medarbejderengagement



Deltagende virksomheder i SDG Accelerator
I 2018 havde vi 13 deltagende virksomheder, og i 2019 havde vi 19 deltagende virksomheder. 



Plastix har igennem de seneste fem år investeret mere end 
24 mio. EURO i et banebrydende anlæg i Lemvig, 
hvorigennem plastaffald fraktioneres, neddeles, vaskes, 
tørres og ekstruderes til plastråvarer.
Anlægget er blot første skridt på vejen mod 
at opbygge en helt ny infrastruktur, der 
støtter den cirkulære genanvendelse af plastik – en af 
verdens absolut største ressource- og miljøudfordringer i de 
kommende årtier. 

Udfordring

Løsning

Den globale plastproduktion steg fra 2 
millioner tons i 1950 til over 400 millioner 
tons i 2015. Men håndteringen af 
plastaffald matcher langtfra produktionen 
til stor skade for miljøet – til havs og på 
land.



Inddæming af affald fra verdens floder og omdannelse 
af affald til energi.

Udfordring

Løsning

Mere end 8 millioner tons plast ender 
hvert år i vores have til stor skade for 
planter og dyreliv, og i stigende grad 
også for os mennesker. 90% af denne 
plast kommer fra kun 10 floder. 



Tak for i dag

Stine Kirstein Junge
stine.junge@undp.org

Læs mere på sdg-accelerator.org
Materiale er tilgængeligt på vores hjemmeside og på forespørgsel

Følg samtalen på de sociale medier #sdgaccelerator



Forandringsstrategi

• Kort sigt: Hver virksomhed udvikler mindst én innovativ SDG-løsning i form af et nyt produkt, service 
eller forretningsmodel. 

• Langsigtet: Virksomheder fortsætter med at anvende metoderne og værktøjerne som en integreret 
del af deres innovationsprocesser for at udvikle mange nye SDG-løsninger fremadrettet.

Fremme af bæredygtig innovation

• Kort sigt: Gør medarbejderne engagerede i SDG'erne og innovation og få det bredt ud til hele virksomheden. 

• Langsigtet: Brug SDG-innovationsmetoden til at åbne dørene til den bredere bæredygtighedsdagsorden, f.eks. via 
risikostyring, compliance, datahåndtering og virksomhedsrapportering. 

• Kort sigt: Cases og kommunikation fra programmet deles bredt for at vise, hvordan SMV'er kan arbejde 
proaktivt og styrke deres forretning ved at tackle presserende miljømæssige, sociale og samfundsmæssige 
udfordringer adresseret i Verdensmålene. 

• Langsigtet: Metoderne og værktøjerne, der er udviklet og anvendt i programmet, gøres offentligt tilgængelige, 
så andre virksomheder og organisationer kan bruge dem og blive inspireret af dem.

Inspirere andre SMV'er til at arbejde innovativt med SDG'erne

Innovation som motor for impact på Verdensmålene



Skalering af SDG Accelerator for SMEs

Skalering af SDG Accelerator for SMEs

→ Signatur program i UNDP’s nye globale privat sektor
strategi: “Making Markets Work for the SDGs”.

→ SDG Acceleratorer re blevet implementeret i Moldova 
og Bosnien Herzegovina

→ Sector specifikke Acceleratorer: Maritim SDG 
Accelerator I DK

→ Cross Regional (Nordic/Singapore): Fintech SDG 
Accelerator

→ COVID19 Response Accelerator
→ Partnerskaber med kommercielle Acceleratorer: 

Norrsken Fundation’s Global Impact Accelerator med 
focus på landbrugs- og fødevare teknologi

→ Hvad med Udviklingsråd Sønderjylland SARA og SDG 
Accelerator?



Værdiskabelse for virksomheder

Lovgivning og standarder

• Miljøstandarder og lovgivning

• Anti-korruption

• Arbejdsforhold- og rettigheder

Værdikæden og operationelle praksisser

• Medarbejderforhold

• Energieffektivitet

• Genanvendelse af vand

Markedsmuligheder og innovation

• Manglende drikkevand

• Adgang til medicin

• Madspild

17 mål, 169 delmål og 232 indikatorer


