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Rethink Business 4: Cirkulær forretningsudvikling (RB4CF) 
Milepælsplan over projektforløb – Hold 2 

Tidspunkt Milepæl Indhold 
 

August – 
oktober 
2020 

Deltageraftale 
underskrives 
+ Tilsagn gives 
 
 

Efter screeningsaftale og gennemgang af projektet, virksomhedens forpligtelser 
mm. igangsættes projektforløbet med virksomhedens underskrift. 
Tilsagn om deltagelse gives ultimo oktober.  
 

6. 
november 
2021 

Konsulentaftale 
SKAL være 
indgået og 
underskrevet 
 

Virksomheden vælger blandt konsulenter forhåndsgodkendt af LDC og evt. 
selvvalgt konsulent, og sender konsulentargumentation til operatøren på 
projekt189@ldcluster.com.  
 

12. 
november 
2020 

Kickoff-
konference 
Online møde 
 
Konsulentmøde 

Møde for alle deltagende virksomheder, evt. inkl. valgte konsulenter. 
Præsentationsrunde v/ deltagende virksomheder 
 
Efterfølgende afholdes møde for konsulenter i projektet. Obligatorisk for nye 
konsulenter på Hold 2, valgfrit for konsulenter, der var tilknyttet på Hold 1.   

November 
2020 – maj 
2021 

Projektperioden 
 

I projektperioden udarbejdes sammen med konsulenten projektets tre 
leverancer (ressourceprofil, forretningsmodel og case). 
Operatøren og Erhvervshus Midtjylland deltager 3 gange undervejs på møder 
mellem konsulent og virksomhed. 
Der afholdes en workshop med CØ-faglige temaer samt en 
afslutningskonference. 
  

4. februar 
2021 

Midtvejs-
workshop 
 
 

Workshopdag med CØ-fagligt input efter deltagernes ønsker. 
Her afholdes både workshop for alle deltagende virksomheder, samt en 
særskilt workshop for alle iværksætterne. 
 

22. februar 
2021 

1. leverance og 
rapportering 

Virksomheden fremsender udarbejdet analyse af ressourceanvendelse samt 
baseline-måling i Bæredygtig Bundlinje Værktøjet (BBV). 
 
Konsulent og virksomhed indsender hhv. faktura 1 + dokumentation for 
betaling af denne til projekt189@ldcluster.com. OBS på datering senest ultimo 
februar. 
 

26. april 
2021 

2. leverance og 
rapportering 
 

Virksomheden fremsender udarbejdet plan for en cirkulær forretningsmodel / 
et cirkulært forretningsspor samt effektmåling i BBV. Sendes til 
projekt189@ldcluster.com. 
 

14. maj 
2021 

Cases Virksomhederne indsender den udarbejdede case til 
projekt189@ldcluster.com. 
 

10. juni 
2021 

Afslutnings-
konference  

Alle deltagende virksomheder mødes til konference, hvor cases præsenteres 
og der samles op på projektets generelle læringspunkter. 
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17. juni 
2021 
Senest! 

Endelig 
afrapportering  

Endelig afrapportering m. konsulentfaktura 2 + betalingsdokumentation sendes 
til projekt189@ldcluster.com. 
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