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FREMTIDENS TEKSTILKRAV
FÅ HJÆLP TIL AT IMØDEKOMME:

1. Ansøgning: Brands skal motivere for deres 
deltagelse og beskrive deres tilgængelige 
ressourcer. Der bliver tre ansøgningsrunder.

2. Godkendelse og match: Ansøgere scores ud 
fra kriterier fastlagt i projektet med stor inspi-
ration fra GCO-kriterierne.  Der kan desuden 
tages kvalificerende screenings-samtaler med 
virksomhederne. Det er altid vores intention 
at medtage de virksomheder, som har det 
største potentiale for at opnå et godt forløb 

og resultat. Efter godkendelse vil virksomhe-
derne blive foreslået tre eksperter, som de 
vælger én af.

3. Gap-analyse: Ekspert og virksomheden udar-
bejder en gap-analyse på baggrund af Copen-
hagen Fashion Weeks bæredygtighedskrav. 

4. Midtvejs-workshop: Workshop med virksom-
heder med de samme identificerede udfor-
dringer. 

5. Handlingsplan + initiativ: På baggrund af 

analyse og workshop udarbejder ekspert og 
virksomhed en handlingsplan for, hvordan de 
bliver mere bæredygtige på et bred udsnit 
af parametre fra CPHFW’s krav samt andre 
frameworks. Handlingsplanen skal både do-
kumentere, hvordan virksomheden gør reelle 
fremskridt, og hvilke tiltag de allerede gør. For 
at virksomhederne opnår en reel bæredygtig 
forbedring, vil eksperten i samarbejde med 
virksomheden arbejde på at implementere 

eller forandre ét indsatsområde. Dette skal 
være et indsatsområde, som gør virksom-
heden bedre i stand til at imødekomme de 
bæredygtighedskrav, som kunder stiller i dag 
eller vil stille i den nærmeste fremtid. 

6. Afslutningsworkshop: Hvor virksomheder 
mødes fælles og erfaringsudveklser. 

Danske virksomheder inden for mode og 
tekstil får med projektet ”Fremtidens Tekstil-
krav” et godt og bæredygtigt udgangspunkt 
for at få deres brand godt i gang igen efter 
Covid 19-udfordringerne.
Samtidig kan de få fordele i den globale kon-
kurrence ved at komme forrest med at leve 
op til både nuværende og kommende krav fra 
både modeuger og salgsplatforme. 

Tag forskud på Fremtidens Tekstilkrav
Programmet baserer sig på Copenhagen 
Fashion Weeks bæredygtighedskrav, der er 
et robust og holistisk værktøj baseret på 
internationale standarder. Med dét værktøj 
kan I få en samlet bæredygtighedsvurdering 
af deres virksomhed, et 360 graders tjek af 
dokumentationen OG en robust handlings-
plan, der viser vejen mod en mere bæredyg-
tig forretning. 

Hvem kan deltage?
• Det er for alle, uanset hvor på den bære-

dygtige rejse I er - bare I er igang. 
• For at ansøge skal du være en dansk SMV 

(Max 250 ansatte), som designer og pro-
ducerer mode, tekstiler, fodtøj, tilbehør, 
sports-, fritids- eller arbejdstøj. 

• Det er vigtigt, at ønsket om deltagelse er 
forankret på ledelsesniveau.

FÅ EN VOUCHER PÅ 160.000 KR 
OG FÅ HJÆLP TIL BÆREDYGTIG-

HEDS-DOKUMENTATION, SÅ DIN 
VIRKSOMHED LEVER OP TIL 
FREMTIDENS TEKSTILKRAV

Johanne Stenstrup, Projektmedarbejder
Mobil: 40212600, Mail: johanne@ldcluster.com

Tilmeld dig infomøde d. 07-06 her
Læs mere og ansøg om deltagelse her

https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fields%5bevent%5d=1750935829
https://ldcluster.com/portfolio-item/fremtidens-tekstilkrav/

