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Rethink Business – kommunepuljen 
Ansøgningsvejledning 

 

 

Indkaldelse af ansøgninger kommunepuljen i Rethink Business 

 

Regionsrådet i Midtjylland har reserveret 1 mio. kr. til en pulje, der skal støtte grønne, erhvervsrettede 

udviklingsprojekter i offentligt-private samarbejder. Puljen kan søges af kommuner i Region 

Midtjylland, gerne i tværkommunale samarbejder. 

 

Formål 

 

Formålet med kommunepuljen er at skabe nye, innovative, grønne vækstmuligheder og nye 

forretningsmodeller for kommunens virksomheder. Kommunerne kan gennem deres efterspørgsel og 

købekraft understøtte virksomhederne i at levere ydelser og løsninger baseret på grønne 

forretningsmodeller og dermed erstatte nuværende, udgiftstunge og ressourcekrævende løsninger. 

 

 

 

Ansøgningen skal beskrive: 

 

 Projektets ide og aktiviteter 

 Kortsigtede og langsigtede mål 

Hvilke resultater skal nås i projektperioden? 

Hvad skal der ske efter afslutningen? 

 Projektets bidrag til den cirkulære økonomi 

 Perspektiver for erhvervsudvikling 

 Inddragelse af private virksomheder i samarbejdet 

 Kommunens rolle og sammenhæng med kommunens øvrige strategier 

F.eks. indkøbs-, bygnings-, miljø- eller erhvervsudviklingsstrategier 

 Dialog med borgere, organisationer, erhvervsliv, uddannelsesverdenen 

 Projektledelse og organisering 

 Tidsplan 

Projektstart kan ske fra d. 1. februar, projekter skal afsluttes senest efter et år 

 Budget og finansieringsplan. 

Der kan søges støtte til 50 % af det samlede budget, de øvrige 50 % finansieres af ansøger, evt. i 

form af timeforbrug. Private virksomhederne kan ikke søge direkte tilskud, men f.eks. fungere som 

underleverandører 
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Vurdering af ansøgninger 

 

I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på projektets nyhedsværdi og ambitionsniveau, 

utraditionelle samarbejdsrelationer og forventet effekt. Endvidere vurderes det, hvor stærk en 

forankring af den grønne omstilling, der kan forventes i kommune og lokalsamfund efter projektets 

afslutning. Endelig vil projekter, der forstår at arbejde med helhedssyn og sammentænke forskellige 

politiske områder, blive prioriteret. 

 

Ansøgningerne vil blive vurderet af en rådgivende gruppe, udpeget blandt centrale aktører i 

erhvervsfremmesystemet. Herefter vil projektforslaget blive fremlagt for Vækstforum og Regionsrådet. 

 

Ansøgningsfrist 

 

Fredag den 1. november kl. 10 som en vedhæftet fil i en mail til projektledelsen:  

 

svend-erik@rethinkbusiness.dk  

 

Yderligere oplysninger 

Svend Erik Nissen 

Rethink Business 

40 81 04 31 

 

www.rethinkbusiness.dk 
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Rethink Business – kommunepuljen 
Baggrundsmateriale 

 

Om kommunepuljen 

 

Kommunepuljen er en del af projektet Rethink Business, der er finansieret af region Midtjylland og 

gennemføres af Development Centre UMT i Herning. Formålet med kommunepuljen er at understøtte 

kommunernes arbejde med cirkulær økonomi i samarbejde med private virksomheder.  

 

Henover sommeren 2013 blev den første ansøgningsrunde sat i gang, og tre kommuner er nu klar med 

de første projekter.   

I Skive Kommune handler det om sortering, behandling og genanvendelse af byggeaffald. Her vil man 

sammen med lokale virksomheder udvikle nye modeller til genbrug af bygningsaffald og materialer.  

Herning Kommune sætter fokus på kommunalt arbejdstøj, og her vil man udvikle en cirkulær 

økonomisk forretningsmodel for genanvendelse af beklædning inden for det tekniske driftsområde. På 

Samsø er cirkulær økonomi et led i en storstilet energieffektivisering. I kommunen vil man udvikle nye 

forretningsmodeller for leasing af varmepumper i samarbejde med leverandøren. 

D. 25. september besluttede regionsrådet at sætte en ny ansøgningsrunden igen, og der er nu 1 mio. kr. 

til rådighed til nye kommuneprojekter.   

 

Offentlige og private kan gøre en forskel i samarbejde  

 

I Danmark udfører kommunerne mange vigtige miljø- og samfundsmæssige opgaver, og det medfører 

samtidig et stort forbrug af forskellige produkter. Kommunerne spiller derfor en vigtig rolle i omstilling 

til et mere bæredygtigt samfund.  I kommunen kan arbejdet med cirkulær økonomi bl.a. føre til 

helhedsorienterede miljøløsninger, nye erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder samt partnerskaber 

med virksomheder, borgere og foreninger. 

 

Formålet er at skabe grønne vækstmuligheder og nye forretningsmodeller for kommuner og 

erhvervsliv. En vigtig del af projektet er at støtte virksomheder i at udvikle nye grønne 

forretningsmodeller, så de virksomheder, der deltager i kommuneprojekter, vil selvfølgelig også kunne 

deltage i Rethink Business. Det handler om, at ressourcerne ikke bliver til affald, men genbruges i nye 

produkter.  

 

Baggrunden for at arbejde med cirkulær økonomi 

 

Gennem de seneste år har ressourceknaphed og stigende råvarepriser fået større betydning for 

samfundsudviklingen. Årsagen skal især findes i vores lineære måde at producere på. Nyindvundne 

råvarer bruges til fremstilling af produkter, der bliver til affald og smides væk efter brug. Der er brug for 

nye modeller, hvor ressourcerne udnyttes mere effektivt – både af hensyn til økonomi og miljø.   

 

I Rethink Business arbejder vi med principperne i cirkulær økonomi og Cradle to Cradle. Det handler 

om, at ressourcerne ikke bliver til affald, men genbruges i nye produkter. Der findes forskellige  
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modeller for at føre det ud i livet. Nogle virksomheder vælger at lease deres produkter ud, så de 

beholder ejendomsretten over ressourcerne og let kan bruge dem igen. I mange tilfælde vil det kræve, 

at produkterne bliver designet til genbrug. Andre virksomheder vælger at indgå i industrielle symbioser, 

hvor den ene virksomheds spild eller overskudsmateriale bruges som råvare i en anden virksomhed. 

 

EU og regering 

 

EU har introduceret nye krav og regulativer om genbrug. D. 17. december 2012 blev cirkulær økonomi 

skrevet ind som overordnet ramme i manifestet Et ressourceeffektivt Europa. Regeringen introducerer 

nye direktiver som ”Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven”, og 

et nyt Ressourcedirektiv til afløsning for det tidligere Affaldsdirektiv samt rapporten Mere vækst for 

færre ressourcer.  

 

Det bliver mere og mere påliggende at bruge miljø og ressourcer som en aktiv faktor i vækstpolitik. 

Dermed stilles kommunerne også over for nye, store udfordringer. Som en udløber af ovennævnte 

direktiver etableres en række puljer og fonde, som kommuner kan søge ved siden af den regionale 

indsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


