
 

Projektet, som indgår som en del af regeringens strategi for cirkulær økonomi (CØ) i Danmark, skal tilskynde 
virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning og de 
forretningsmæssige potentialer, der ligger i CØ. Det er målet, at de deltagende virksomheder i samarbejde med 
en fag- og branchekyndig konsulent udarbejder en bæredygtig cirkulær forretningsmodel og en plan for, hvordan 
den vil kunne realisere den cirkulære forretningsmodel – eller væsentlige dele heraf. 

 

- Produkter, som er designet til at kunne 
holde  
- Produkter, som er lette og 
omkostningseffektive at reparere og 
renovere 
- Produkter, er designet til at blive skilt ad, 
så materialerne kan genanvendes efter 
brug 
- Produkter, som lejes ud i stedet for at 
blive solgt  
- Produkter, hvis komponenter enten 
stammer fra eller kan genanvendes i andre 
processer 
produkter, som udelukkende består af 
organiske materialer 
 

- Mulighed for at fremtidssikre virksomheden 
ved at udnytte energi og ressourcer mere 
effektivt og gøre dens produkt grønnere 
- Indsigt i cirkulær økonomi og det 
forretningsmæssige potentiale, der ligger i at 
udvikle virksomheden i retning af en cirkulær 
forretningsmodel 
- En strategi for en mere effektiv anvendelse 
af energi og ressourcer og en PLAN for 
udvikling af et cirkulært forretningsspor, 
udarbejdet af en fagkyndig konsulent og 
betalt af projektet 
- Mulighed for tilskud til investeringer, som er 
nødvendige for at realisere et skifte til en 
cirkulær forretningsmodel i virksomheden 
 

Hvis du har spørgsmål eller vil du gerne vide mere om projektet,  
Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller i SMV’er kan  
du kontakte Steven Møller: 

sbm@vhhr.dk 
+45 52138500 

SKAL DIN VIRKSOMHED VÆRE CIRKULÆR?  

Når en virksomhed har en udarbejdet plan for overgang til en cirkulær forretningsmodel, fx via deltagelse i dette 
projekts fase 1 eller lignende, kan den opnå tilskud til den startinvestering, som en realisering af planen kræver. 
Der kan gives op til 30% tilskud til virksomheder i Region Sjælland, og op til 20% tilskud i det øvrige Danmark. 
Startinvesteringerne kan være i form af indkøb af maskiner, knowhow og patenter, som indgår som en nødvendig 
forudsætning for realiseringen af en cirkulær forretningsmodel. 

 

KONTAKT 

PRAKTISK 

HVAD ER CIRKULÆR ØKONOMI? HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE? 

mailto:sbm@vhhr.dk

