Fra grønne ideer til
bæredygtig virkelighed
Skal dit projekt være det næste?
Maltfabrikken vil skabe en råd tråd gennem deres samlede inventar-udtryk, hvor det visualiseres, at der er taget stilling til ressourceanvendelse.

3 mio.

NRGi har
kroner på
til grønne ideer og
projekter!

Det skal inspirere de besøgende til at vælge genanvendelse og
energirigtige- og bæredygtige løsninger. De fokuserer blandt andet på
recycling af lamper og bænke.
NRGi har doneret 200.000 fra Værdipuljen til at virkeliggøre projektet.
Hatting Parkens Venner har etableret en offentlig legeplads, der skal udbygge det lokale sammenhold og den stærke tilknytning til byen.
Men det er ikke kun en legeplads – det er også et samlingssted for byens
borgere, hvor de blandt andet kan nyde deres aftensmad ved bordene eller
overnatte i shelterne. Derfor har de fået installeret solcelledrevet LED-belysning, der kan lyse legepladsen op, når det bliver mørkt.
De søgte støtte gennem NRGi, der donerede 71.000 kroner til legepladsen.

Teatret Svalegangen vil med ”United Change” have borgere til at involvere sig i verdensmålene og reflektere over, hvordan de bedst bidrager
til dem.
Det giver et såkaldt mega-event svar på i 2022, men allerede i 2019
kører de første visning, hvor kunstnere fra alverdens kunstarter
sammen skal give deres fortolkning af verdensmålene, der omhandler
drikkevand, grøn energi, klima samt livet på land og livet i havet.
2019 blev året, hvor Sailing Aarhus Week afholdte deres første maritime
festival i forbindelse med festugen.
Festivalen har fokus på den grønne profil med affaldssortering og læring for
børn og voksne om, hvordan vi kan blive bedre til at tænke bæredygtighed
ind i hverdagen på både land og vand.
NRGi har doneret 100.000 kroner til at realisere festivalen.

NRGi har doneret 500.000 til at realisere ”United Change”.

Skal din miljørigtige idé
kun blive ved snakken?
NRGi’s Værdipulje støtter lokale og bæredygtige
projekter. Vi har tidligere støttet 159 små og store
projekter lige fra jordløs dyrkning af grøntsager, til
installering af en varmepumpe i et forsamlingshus, til en
sauna der skal styrke det sociale samvær på tværs af
alder og tilknytning til Endelave.
Puljen er i efteråret 2019 på 3 millioner kroner, og du kan
søge til og med 1. november 2019 på
nrgi.dk/om-os/vaerdipuljen

