Workshop for virksomheder med
interesse i cirkulær økonomi
- Innovation og støttemuligheder

Få en god cirkulær forretningsidé og bliv klogere på, hvordan den kan blive
til virkelighed – bl.a. med økonomisk og faglig støtte!
Kom og deltag den 6. september 2018 kl. 12:00-16:30, på Kalø Økologisk
Landbrugsskole, Skovridervej 3, 8410 Rønde, hvor CLEAN, i samarbejde med
Cirkulært Innovationsnetværk Djursland, inviterer til workshop for virksomheder
med interesse i cirkulær økonomi. På workshoppen vil vi sammen undersøge,
hvordan jeres virksomhed kan operere mere cirkulært, hvordan I kan få idéer til at
innovere, og hvordan I kan få støtte hertil.
På workshoppen vil I desuden få indblik i, hvordan I kan bruge de forskellige
netværk, og der vil på dagen være oplæg fra Komproment ApS og fra Vugge til
Vugge ApS.
Målgruppen er virksomheder indenfor byggeri samt produktion og design på tværs
af alle brancher. Målet er, at hvert spor udvikler 2-4 innovationsidéer, som
deltagerne kan tage med sig.

Læs mere på Cirkulære Byggeløsninger eller Cirkulært Innovationsnetværk.
Hvis I har nogle spørgsmål, bedes I kontakte Lone Rubin (lone@lonerubin.dk)
Vi glæder os til at se jer!

Program
12:00

Let frokost og registrering

12:30

Velkomst og præsentation ved dagens vært Ole Svit, direktør, Viden
Djurs

12:35

Præsentation for dagen og vores roller v/ Søren Lindegaard,
projektleder, CLEAN, & Lone Rubin, projektleder, Cirkulært
Innovationsnetværk Djursland

12:45

Historien bag, v/ Lone Rubin

12:50

Oplæg Cradle to Cradle som innovationsramme, v/ Annette Hastrup,
CEO & ejer, Vugge til Vugge ApS

13:10

Oplæg Vejen dertil og støttemuligheder, v/ Mads Røge, CSR &
Miljøchef, Komproment ApS

13:30

Spørgsmål og opsamling

13:40

Kaffe og kage

14:00

Workshop i to spor:
o Produktudvikling, v/ Lone Rubin og Annette Hastrup
o Cirkulære Byggeløsninger, v/ Søren Lindegaard og Mads Røge

15:30

Fælles opsamling og afrunding. Herunder en forhåndsvurdering af
hvilke potentielle støttemuligheder dagens idéer rummer.

16:00

Netværk

16:30

Tak for i dag!

Tid & Sted
Kl. 12:00 – 16:30 den 6. september 2018
Skovridervej 3, 8410 Rønde
Tilmelding finder I HER

