
Ved at deltage i dette projekt kan du fremtidssikre din 
– lille eller mellemstore – virksomhed ved at udnytte 
ressourcer, energi og materialer mere effektivt og gøre dit 
produkt grønnere. Det kommer dine kunder til at efter-
spørge i fremtiden. Og det er sund fornuft, fordi en mere 
cirkulær og ressourcebevidst tilgang meget ofte sparer 
virksomheden penge! 

Informationsmøde i
Herning den 2. november
Birk Centerpark 38, 7400 Herning

Køge den 6. november
Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge

PROGRAM
Kl. 8.30       Morgenkaffe og registrering
Kl. 9.00 Hvad kan grøn/cirkulær tænkning   
  gøre for din virksomhed?
  En virksomhed fortæller om sine erfaringer  
  med udvikling af en cirkulær forretnings 
  model.
Kl. 10.30     Hvordan får jeg støtte gennem projektet?   
  Gennemgang af tilskud, vilkår for deltagelse  
  mm.
Kl. 11.00     Spørgsmål og svar, networking.
Kl. 11.30 Mødet slutter

LÆS mere om projektets faser og mulighederne for støtte 
på BAGSIDEN.

TILMELD dig til informationsmødet / -møderne her:
Herning, 2. november, kl. 9 – 11.30 
(kaffe mm. fra kl. 8.30): 
https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fields[eve
nt]=953833125

Køge, 6. november, kl. 9 – 11.30 
(kaffe mm. fra kl. 8.30):
https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fields[eve
nt]=954953808

Ny mulighed for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) med grønne ambitioner:

VIL DU FREMTIDSSIKRE DIN VIRKSOMHED 
VED AT GØRE DEN EFFEKTIV OG GRØN?

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond

for Regionaludvikling

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond
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Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond

for Regionaludvikling

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

PARTNERE

1) Udvikling af en cirkulær forretningsmodel 
(plads til 16-20 virksomheder pr. forløb)
Her kan din virksomhed få støtte til udvikling af en cirkulær 
forretningsmodel med afsæt i det behov I har angivet og 
set ift. det potentiale I har. I kan få op til 100.000 kr. til en 
ekstern rådgiver eller rådgiverteam, som kan hjælpe jer i 
udviklingen mod en grønnere og mere ressourceeffektiv 
virksomhed.

2) Implementering af cirkulære forretningsmodeller 
(plads til 5-10 virksomheder pr. forløb)
Virksomheden kan få støtte til implementeringen af (dele 
af) en udviklet cirkulær forretningsplan, bl.a. gennem ind-
køb af maskiner og udstyr samt indkøb af licenser, know-
how og patenter. 

De investeringssummer, som vi forventer at kunne støtte, 
vil ligge mellem 100.000 kr. og 500.000 kr. 

Hvis jeres virksomhed ligger i Region Sjælland kan I få op til 
30 % medfinansiering, hvis I er mellem 1-49 ansatte (fuldt-
ids). Hvis jeres virksomhed ligger et andet sted i Danmark 
kan I få op til 20% hvis, I er mellem 1-49 ansatte (fuldtids). 
Såfremt I har flere end 50 ansatte (fuldtids), vil støtte- pro-
centen være 20% og 10% for hhv. Region Sjælland og det 
øvrige Danmark.

Hvis du vil vide mere
Kontakt Henrik Nørgaard på henrik@ldcluster.com eller pr. 
telefon 22588230 eller Kim Hjerrild på kim@ldcluster.com 
eller pr. telefon 60377221, hvis du vil høre nærmere om 
projektet.

Ansøgningsfrist forventes at være primo december.

Lifestyle & Design Cluster er operatør på projektet, som er 
finansieret af EU’s Strukturfond.

ET MÅLRETTET FORLØB
Hvert forløb varer sammenlagt 7 måneder og koster kun 
jeres tid. I forpligter jer til aktivt at deltage i projektets 
aktiviteter og netværk. Til gengæld får I: 
• Screening af virksomhedens modenhed og potentiale 

til at arbejde med forbedret ressourceanvendelse og 
cirkulær økonomi 

• Med afsæt i virksomhedens profil og ressourcer 
udarbejdes en individuel cirkulær forretningsmodel i  
samarbejde med en personlig tilknyttet rådgiver 

• Mulighed for støtte til implementering af virksom-
hedens cirkulære forretningsmodel 

• Sparring, netværk og samarbejde med de andre  
deltagende virksomheder og rådgivere 

• Bliv opdateret med viden inden for forbedret udnyt- 
telse af ressourcer, udvikling og markedsføring af 
grønne produkter mm. på årlige konferencer.
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