
Midtvejsseminar Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling - hold 2

Online midtvejsseminar 

04 februar 2021



Program 
9.00-9.10: Introduktion og formål med dagen v. Frank og Jesper

9.10-9.30: Designer og konsulent Henriette Melchiorsen deler erfaringer fra bl.a. hold 1, hvor hun var konsulent for 

Grums

9.30 -11.30: Pitch-session for alle deltagere: Hvor er vi nu /hvilke udfordringer har vi med ressourceprofilen, roadmap 

og BBV (max 6-7 min pr. deltager, gerne kortere).

11.30-11.45: Afrunding, kommende afrapportering v. Diana samt tak for i dag.

11.45-12.10: Bio-/ lunch-break

12.10-12.45: Mulighed for netværk i breakout-sessions (FRIVILLIGT)

12.45-13.00: Afrunding i plenum





Afrunding/spørgsmål?



Rethink Business 4 - Cirkulær forretningsudvikling 
(hold 2)

Fase 1-2: 
rekruttering

Fase 3 + 4: 
Ressourceprofil, grøn 
forretningsmodel, 
BBV CO2-beregning
december-april 2021

Fase 5:
Formidling og 
cases
maj 2020

Annoncering af  projekt, 
infoseminar og 
indsendelse af 
ansøgning 
juli-august 2020 

Kickoff onlineseminar 
12. november 2020
(TFT-møde #1)

Konsulentdag (BBV værktøj) i 
januar 2021
Midtvejs workshop + 
iværksætterworkshop
4. februar 2020
(online)
TFT-møder #2+3

Statuskonference 
(afslutning hold 2 og evt. 
afslutning for hele RB 
10. juni 2020
(fysisk!)

Vurdering af 
ansøgninger/screening 
samt udvælgelse af 
virksomheder, formalia 
samt konsulentvalg 

september-
november 2020



1: Ressourceprofil, 
roadmap og BBV 
(feb 2021) 
+ TFT møder

2: Forretningsmodel
og BBV (april 2021) 
+ TFT møder

3: Case + evt. video 
(maj 2021)





Datoer, leverancer og deadlines (samlet) 

• Midtvejskonference 04.02.2021

• 1: Ressourceprofil + roadmap inkl. BBV baseline- + før-måling indsendes
22.02.2021
1. fakturering + timeregnskab indsendes samlet 
(1. afrapportering på hold 2) senest (dateret) 28.02.2021

• 2: Beskrivelse af forretningsmodel
+ BBV eftermåling afleveres 26.04.2021

• 3: Case (1 sides factsheet + gerne video fra virksomheden) afleveres 15.05.2021

• Status/afslutningskonference 10. juni
evt. august  2021

• Slutfakturering senest 20.08.2021 (2. afrapportering på hold 2) 

NB! Send leverancerne samlet til projekt189@ldcluster.com i én mail pr. virksomhed. Husk at navngive
filerne logisk.



virksomhed

operatør

konsulent

Fakturering + cashflow
Forretningsgang for udbetaling af midler i RB4CF 1) Konsulent sender faktura + 

timeregnskab til virksomhed jf
kontrakt. Fakturering+ bilag 
sendes samlet til operatøren via 
projekt189@ldcluster.com
dog kun i forbindelse med 
afrapporteringer (feb + aug).

2)Alle virksomheder betaler selv
deres konsulent som et udlæg
(gælder for SMV ‘classic’ og 
netværk).
Iværksættere får midler fra 
operatøren ex moms efter 
godkendt fakturering + 
timeregistrering) før betaling i 
forbindes med afrapportering.
Husk at send os bankoplysninger!

3) Udlæg refunderes til
virksomhed når pengene 
udbetales fra Erhvervsstyrelsen 
via operatøren efter godkendt 
afrapportering (marts + sep.) ca. 6-
7 mdr.

mailto:projekt189@ldcluster.com


Bio-/ lunch-break
12.10-12.45: Mulighed for netværk i breakout-sessions (FRIVILLIGT)


