
Fakta om CØ-projekterne 

169: Fokuseret værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse 

Kort om hvad der tilbydes: 

Det 3- årige projekt har fokus på design som faktor for optimal ressourceanvendelse gennem nye 

bæredygtige forretningsmodeller og er mere ambitiøst end blot at påvise lavthængende frugter i form at 

smarte energiforbedringer.  

SMVere tilbydes et gratis forløb tilknyttet en ekstern CØ-konsulent til en værdi af 108.000 kr, hvor de først 

får udviklet en ressourceprofil og dernæst en grøn forretningsmodel, som til slut formidles som en 

businesscase. 

Det overordnede formål er at demonstrere, at det er det økonomiske incitament med mulig gavnlig 

miljøeffekt økonomi for virksomheder, som skal drive processen og booste motivationen for at skifte fra 

lineær til cirkulær (og ikke blot at være mere miljøvenlig for at redde verden). 

Hvornår er der åbent for ansøgning?: 

 

Projektet er lukket for tilmeldinger, men LD Cluster har ansøgt om at blive operatør på et tilsvarende 

projekt fra 2019 (flere detaljer følger ultimo 2018). 

Geografisk afgrænsning: 

 

Midtjylland/ Vestdanmark 

Faglig afgrænsning:  

Alle brancher er i princippet mulige, men projektet henvender sig primært til produktionsvirksomheder (jf. 

Regionens prioritetsakse 3 om CO2 og energi reduktion) 

Hvor mange virksomheder er målet: 

 

Der gennemføres to hold af i alt 30-40 virksomheder, og 37 bliver realiseret. 

Hvornår skal der kommunikeres og på hvilken måde? 

Der kommunikeres løbende på projektsitet rethinkbisiness.dk. De færdige cases er centrale for 

kommunikationen (både skrevne og i form af film). 

Kontaktperson:  

Frank Engelbrecht: frank@ldcluster.com 

185: C-Voucher 

Kort om hvad der tilbydes: 

Hjælp til SMV’ers omstilling fra en traditionel værdikæde til en cirkulær. Der kommer to 

call’s/ansøgningsrunder. Ved hver runde udvælges 12 SMV’er til at deltage i en innovation 

camp/hackathon, hvor de arbejder med deres idé og ud af de 12 vælges 6 virksomheder til at deltage 

i et program, hvor de en voucher til en værdi af 60.000 euro plus får hjælp fra en designer (i 9 

måneder) og en business-person (i 1,5 PM) til at omstille forretningsmodellen og værdikæden – bl.a. 

via design tænkning. 
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Senere kan ”adopter SME’s” søge til at kopiere værdikæden til andre områder. Der udvælges her i alt 

42 adopter SME’s, som får 15.000 euro til feasibility undersøgelser plus hjælp fra en tilknyttet 

designer (i 1 PM) og en business mentor (i 0,4 PM). 

Hvornår er der åbent for ansøgning?: 

1. oktober til 30. november 2018 (der kommer et call mere i 2019) 

Geografisk afgrænsning: 

Hele Danmark plus øvrige EU 

Faglig afgrænsning:  

Health, Blue Growth, Textile, Agro-Food and Manufacturing – derudover skal ansøgninger adressere 

de udfordringer som er specificeret I call’et. 

Hvor mange virksomheder er målet: 

24 SMV’er til innovations camp (2 x 12) 

12 virksomheder til C-Voucher-programmet (2 x 6) 

42 til at omstille deres værdikæde ud fra samme tilgang  

Hvornår skal der kommunikeres og på hvilken måde? 

Ved lancering af call’et 1 oktober 2018 – nyhedsbrev mv. 

Infomøde den xx? 

Kontaktpersoner: 

Henrik Nørgaard: henrik@ldcluster.com 

Jesper Rasch: jesper@ldcluster.com 

 

186: Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er 

Kort om hvad der tilbydes: 

Hjælp til SMV’ers omstilling fra en lineær forretningsmodel og værdikæde til en cirkulær ditto. Der er 

Udvikling af 80 cirkulære forretningsmodeller 

Hvornår er der åbent for ansøgning?: 

Der kommer i alt fem hold, hvor der er åbent for ansøgning til hold 1 fra november 2018 til januar 

2019. 

Geografisk afgrænsning: 

Virksomheder i hele landet kan deltage. Dog er der særligt fokus på Region Sjælland, hvor halvdelen 

af virksomhederne skal komme fra. Der er desuden mulighed for større støttesats til virksomheder 

fra denne region.  

Faglig afgrænsning:  
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Vi søger virksomheder der alle har ambitioner og potentiale i at arbejde med fokuseret med cirkulær 

økonomi. Det gælder virksomheder inden for de fem brancher: Elektronik, Byg & Anlæg, Fødevarer & 

Landbrug, Plast & Emballage samt Træ, Tekstil og Møbler.  

Hvor mange virksomheder er målet: 

I hele projektets løbetid forventes deltagelse af 80 virksomheder som får udviklet en cirkulær 

forretningsmodel. Ydermere forventes 20 virksomheder at få støtte til at implementere deres 

forretningsmodel. 

Foruden enkelte virksomheder, er det også muligt for netværk af virksomheder at søge om 

deltagelse. Det er også kun på denne måde, at store virksomheder kan deltage i projektet, og det kan 

kun ske såfremt ¾ af ansøgerne i netværket udgøres af SMV’er.  

Hvornår skal der kommunikeres og på hvilken måde? 

I forbindelse med åbningen for ansøgningsrunde til Hold 1 skal der kommunikeres via LDC’s egne 

samt styre- og partnergruppens nyhedsbreve. Endvidere vil der blive afholdt 2 infoseminarer i både 

slutningen af oktober/ primo november (Vestdanmark) samt i medio november (Sjælland). 

Kontaktpersoner: 

Henrik Nørgaard: henrik@ldcluster.com 

Betina Simonsen: frank@ldcluster.com 

 

RB4: Cirkulær forretningsudvikling (Region Midtjylland ansøgning behandles ultimo 2018 i Vækstforum)  

Kort om hvad der tilbydes: 

På samme måde som tidligere Rethink Business projekter er der her fokus på at udvikle cirkulære 

forretningsmodeller.  

Hvornår er der åbent for ansøgning?: 

            Primo 2019 

Geografisk afgrænsning: 

            Region Midtjylland 

Faglig afgrænsning: 

            Fokus på design  

Hvor mange virksomheder er målet: 

            Netværk og iværksættere kan som noget nyt tages med. 

Hvornår skal der kommunikeres og på hvilken måde? 

Kontaktperson: 

Frank Engelbrecht: frank@ldcluster.com 
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Den Nationale Cirkulære Økonomi HUB 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse søsatte i slutningen af 2016 det 2-årige projekt ”Nationale Cirkulære 

Økonomi HUB”, der via innovativ tværfaglighed, vidensudveksling og teknologiudvikling arbejder på at gøre 

Danmark til epicentret for cirkulær økonomi med bedre ressourceudnyttelse og langt mere genanvendelse.   

LDC er operatør og samarbejder med 5 øvrige innovationsnetværk: InnoBYG, Dansk Materiale Netværk, 

Food Network, Inbiom samt Innovationsnetværk for Miljøteknologi. I National CØ Hub arbejdes der på fire 

forskellige indsatsområder:    

1. Bygge og anlæg  

2. Tøj, tekstil og træ  

3. Plast og emballage  

4. Landbrug og fødevarer  

Hvert af disse indsatsområder ledes af et innovationsnetværk, som har valgt og igangsat projekter der vil 

resultere i input til, hvordan de respektive brancher i Danmark kan arbejde med at minimere 

affaldsgenerering og bidrage til en højere grad af ressourceudnyttelse og genanvendelse i industrierne. 

Således er målgrupperne i første omgang virksomheder samt deres samarbejdspartnere og værdikæder.  

Hubben har desuden 3 tværgående udviklingsaktiviteter, der har til formål at binde de dybdegående faglige 

indsatser sammen. Dette sker gennem en række aktiviteter udført i samarbejde mellem netværkspartnere, 

virksomheder og kommuner. Aktiviteterne er: OPI samarbejder med kommuner og regioner, Certificering 

ordning for ’Zero Waste, samt et seminar ’Design for Recycling’.   

Som et eksempel på en tværfaglig aktivitet var CØ-hubben i sommeren 2018 involveret i årets Smukfest i 

Skanderborg. Her levede cirkulær økonomi i praksis med fokus på det begrænset økosystem som en festival 

nu er. Output bestod af et katalog af affaldssorteringsinitiativer og brug af genanvendte af restprodukter, 

som kaffegrums til sæber, gødning og nye fødevarer.   

Desuden er CØ Hub med til at introducere cirkulær økonomi i uddannelser. Idet der samarbejdes med VIA, 

der er den første uddannelsesinstitution Danmark, der systematisk er gået i gang med en transformation i 

form af kompetenceudvikling og selvudvikling af organisationen. Således at underviserne og de ansatte på 

VIA gradvis klædes på og får viden til at udfolde og udbrede den cirkulære økonomi i hverdagen på VIA.  

Hvornår er der åbent for ansøgning?:  

Lukket /afslutningskonference primo 2019  

Geografisk afgrænsning:  

Nationalt.  

Faglig afgrænsning:   

Tekstil og Træ, - Plast & Emballage, - Bygge og Anlæg, - Fødevare og Landbrug.  

Kontaktpersoner:  

Faglig projektleder Henriette Melchiorsen: henriette@ldcluster.com 

Projektmedarbejder Henrik Nørgaard: henrik@ldcluster.com 
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