PROWAD LINK

Protect & Prosper

© A. Schnabler

Bæredygtig vækst og naturbeskyttelse går hånd i hånd
Muligheder

Interreg VB projektet, PROWAD LINK vil afdække
potentialet i naturområder som et potentiale for
bæredygtige job og udvikling. Vi vil gøre dette
ved at arbejde sammen med små og mellemstore
virksomheder (SMV’er) om at udvikle naturen som
et brand med fordele for både SMVer og naturen.
Partnere i Danmark, Tyskland, Nederlandene, Norge
og Storbritannien vil i samarbejde SMVér udvikle nye,
bæredygtige produkter og tilbud med udgangspunkt i
en gensidig ”natur-erhverv-benefit-cyklus”.

Udfordringer

Natur verdensarvssteder i Nordsøregionen, som
eksempelvis Verdensarv Vadehavet, Verdensarv
Geiranger fjord, Wash & Nord Norfolk Coast, kan
være stærke og inspirerende brands for innovation og
bæredygtig udvikling. Alligevel er der barriere der skal
nedbrydes, for at udnytte det fulde potentiale, særligt
for SMVer.

Resultater

PROWAD LINK sigter mod at øge omsætningen i
forhold til bæredygtige tilbud, på at støtte naturbeskyttelse, promovere investering i bæredygtighed og
opbygge længerevarende samarbejder.

Anvendelsesområder

Det tre-årige projekt startede i september 2018
og vil blive implementeret i verdensarvsområderne i
Vadehavet (DK, D og NL), Geiranger Fjord (NO), Wash
& North Norfolk Coast (UK). Vi forventer, at det vil
give os løsninger på at aktivere brandet samt på at få
SMVer til at engagere sig i naturområder på nationalt,
europæisk og med tiden muligvis global skala.

Tilgang

I samarbejde med SMVer vil projektpartnerne udvikle
og teste innovative redskaber og strategier for at
forbedre adgangen til verdensarvsbrandet, forbedre
bæredygtighedsindsatsen og udvikle innovative
salgbare tilbud på produkter og tjenester.

Sådan bliver du en del af projektet

Er du ejer af en lille eller mellemstor virksomhed,
vidensinstitution eller naturbevarelsesorganisation,
som er involveret i regional bæredygtig udvikling i
Nordsøområdet og ønsker du mere information om
projektet? Så kontakt:
Anne Husum Marboe, Nationalpark Vadehavet,
Havnebyvej 30, DK-6792 Rømø,
anhma@danmarksnationalparker.dk
+45 72 54 36 51

www.northsearegion.eu/prowad-link

Arbejdspakker

Aktivering af brand
Brandaktivering
forbedrer adgangen
til kendte naturbrands
med økonomisk værdi

Sam-skabelse/samarbejde
Udvikle nye forbedrede
produkter, services og
en markedsplatform i
samarbejde

Engagement i brand
Udvide og opretholde
eksisterende samarbejder
og netværk i tværnationalt
partnerskabssystem

Bæredygtigt
iværksætteri/
entreprenørskab
Identificere virkningerne af og
mulighederne for bæredygtige
vækstmuligheder for SMV’er

Fakta og tal
Projektperiode:
Totalt budget:
Bidrag fra ERDF og Norge:
Bidrag fra partnere:
Lead Partner:

2018-2022
4,8 millioner Euro
2,4 millioner Euro
2,4 millioner Euro
Common Wadden Sea Secretariat

Partnere
Følgende partner, fra fem lande, vil arbejde sammen på at forbinde bæredygtig vækst og naturbeskyttelse:

campus fryslân

