Gør din forretning effektiv, cirkulær og
bæredygtig
”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er” tager udgangspunkt i cirkulær økonomi. Her er
det tanken at anvendte materialer genbruges i et bionedbrydeligt eller teknisk lukket kredsløb med vedvarende
energikilder og uden miljøskadelige stoffer eller spild. Det lyder teknisk og krævende, men projektet har som
mål at gøre processen overskuelig og tilgængelig for din virksomhed.
Målet er en konkret plan, som er skræddersyet til din virksomhed og let kan omsættes til handling. Du får
desuden mulighed for at opnå et kontant tilskud til at implementere planen og investere i fremtiden.

HVAD ER CIRKULÆR ØKONOMI?
Typisk produkter, som:
• er designet til at kunne holde
• er lette at reparere og renovere
• er designet til at blive skilt ad, så materialerne kan
genanvendes
• kan lejes ud i stedet for at blive solgt
• har komponenter, som kan genanvendes i andre
processer eller produkter
• er produceret af genanvendte og / eller organiske
materialer
• er produceret ved hjælp af vedvarende eller fornybar
energi

MATCHER DIN VIRKSOMHED?

Inden du går i gang med at ansøge om en plads
i projektet, skal du sikre dig, at din virksomhed
matcher projektets krav.
I skal have SMV-størrelse (0-250 ansatte) og
ikke være ejet eller kontrolleret af en større
virksomhed (> 250 ansatte). Og så skal I have
ambitioner om at udvikle jeres produkter til at
være mere bæredygtige.

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE?
- Mulighed for at fremtidssikre din virksomhed ved at udnytte energi og ressourcer mere effektivt
- Indsigt i cirkulær økonomi og det forretningsmæssige potentiale, der er i en cirkulær forretningsmodel
- En strategi for en mere effektiv anvendelse af energi og ressourcer og en plan for udvikling af en cirkulær
forretningsmodel
-Mulighed for at opnå tilskud til investeringer, som er nødvendige for at realisere et skifte til en cirkulær
forretningsmodel

PRAKTISK
Projektet varer fra 2018 til 2021 og vil bestå af 4 projektrunder, som hver varer 6-7 måneder. Hver runde omfatter to
faser:
• FASE 1: Virksomheden får udviklet en cirkulær forretningsmodel
• FASE 2: Virksomheden får investeringstilskud til implementering af en cirkulær forretningsmodel
I FASE 2 gives der mellem 10% og 30% tilskud op til 500.000 kr. Startinvesteringerne kan være i form af:
• Indkøb af maskiner
• Knowhow
• Patenter

What’s in it for me?
Projektet hjælper dig med at se på virksomhedens nuværende
ressourceanvendelse og giver dig indsigt i de forretningsmæssige
potentialer ved cirkulær økonomi. I samarbejde med en branchekyndig
og erfaren konsulent får du udarbejdet en bæredygtig forretningsmodel
og en plan for, hvordan den kan realiseres.
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TRIN 2

TRIN 1

SCREENING

ANSØGNING
- Interesserede
virksomheder
indsender en
ansøgning for at
komme i betragtning
til deltagelse

FASE 2

TRIN 3

RESSOURCEPROFIL

2. Der afholdes
kickoffmøder for at
igangsætte forløbene

- Ressourceprofilen
udfyldes for at skabe
overblik over de
ressourcer, som
virksomheden
benytter

3. Virksomhederne
vælger en konsulent
til at hjælpe dem med
omstillingen til
cirkulær økonomi

- Et roadmap
udarbejdes for
virksomheden for at
nå de 100% positive
mål

1. De bedst egnede
kandidater udvælges

TRIN 5

TRIN 4

FORRETNINGSMODEL

Forretningsmodellen
udarbejdes. Den tager
udgangspunkt i et af
de forretningsspor,
der bliver udarbejdet
i ressourceprofilen

IMPLEMENTERING
Virksomheder
ansøger om at
modtage økonomisk
støtte til
implementeringen af
den udarbejde
forretningsmodel
Det er muligt at
deltage til FASE 2
uden af have
gennemført FASE 1.

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om projektet, kan du kontakte:
KIM HJERRILD
kim@ldcluster.com

60377221

HENRIK NØRGAARD
henrik@ldcluster.com

22588230

CONNY HANGHØJ
coh@vifu.net
50980037

