
Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling 
RB4CF 

 
Med fokus på design og designfasen som driver for cirkulær økonomi (CØ) er projektets formål at 

tilskynde virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning 

og de forretningsmæssige potentialer, der ligger i CØ.   

Det er målet, at de deltagende virksomheder i samarbejde med en fag- og branchekyndig konsulent 

udarbejder en bæredygtig cirkulær forretningsmodel, en plan og evt. et designbrief for, hvordan den 

vil kunne realisere den cirkulære forretningsmodel – eller væsentlige dele heraf. FN’s 17 verdensmål 

indgår i processen.  

Som noget nyt opfordres iværksættere og netværk foruden alle traditionelle SMV’ere i Region 

Midtjylland til at indsende en ansøgning. 
I kan læse mere om projektet og downloade ansøgningsskema på www.rethinkbusiness.dk  

Ansøgningsfristen for hold 1 er d. 15. september 2019 via mail: projekt189@ldcluster.com 

 

 

 

      HVAD ER CIRKULÆR ØKONOMI? 

 
Typisk betegnes produkter som cirkulære hvis de: 

• Er designet til at kunne holde længere 
• Er lette at reparere og renovere 
• Er designet til at blive skilt ad, så materialerne 
kan genanvendes 
• Kan lejes ud i stedet for at blive solgt 
• Har komponenter, som kan genanvendes i 
andre processer eller produkter 
• Er produceret af genanvendte og / eller 
organiske materialer 
• Er produceret ved hjælp af vedvarende eller 
fornybar energi 

MATCHER DIN VIRKSOMHED? 

 
Inden du går i gang med at ansøge om en plads 
i projektet, skal du sikre dig, at din virksomhed 
matcher projektets krav, dvs. enten er 

• Iværksætter 
• Netværk  
• SMV*) 

 

Dertil  skal I  have ambitioner om at udvikle 
jeres produkter til at være mere bæredygtige. 
 
*) SMV-størrelse (0-250 ansatte) og ikke  være   ejet  eller     
kontrolleret  af  en  større virksomhed    (> 250 ansatte 
 
 

 

HVAD FÅR DU UD AF AT DELTAGE? 
 

 

- Mulighed for at fremtidssikre din virksomhed ved at udnytte energi og ressourcer mere effektivt 
- Indsigt i cirkulær økonomi og det forretningsmæssige potentiale, der er i en cirkulær forretningsmodel 
- En strategi for en mere effektiv anvendelse af energi og ressourcer og en plan for udvikling af en cirkulær 
forretningsmodel 

- Mulighed for at blive klogere på og arbejde konkret med FNs 17 verdensmål 
 

 

    PRAKTISK 
 

Projektet  varer  fra  2019  til  2021 og  vil  bestå   af   2 hold, som  hver  varer  8-9 måneder.  Hver  hold indeholder 5 
faser, hvoraf virksomheden i fase 3-4 udarbejder materiale i samarbejde med en selvvalgt CØ-konsulent: 

• FASE 1-2: Rekruttering /ansøgningsvurdering og screening  

• FASE 3: Virksomheden får lavet en ressourceprofil og et roadmap 
• FASE 4: Virksomheden får udviklet en cirkulær økonomisk forretningsmodel 
• FASE 5: Resultaterne formidles i en case 

Hvert hold starter med en kick-off workshop og slutter med en afslutningskonference. Sideløbende med 
faserne vil der blive arrangeret netværksmøder  og workshops.     
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   What’s in it for me? 

Projektet hjælper dig med at se på virksomhedens nuværende 

ressourceanvendelse og giver dig indsigt i de forretningsmæssige 

potentialer ved cirkulær økonomi. I samarbejde med en branchekyndig 

og erfaren konsulent får du udarbejdet en bæredygtig forretningsmodel 

og en plan for, hvordan den kan realiseres 
 

 
 

 

Forløb pr. hold 
  
 

 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

 

 

   ANSØGNING                   SCREENING                    RESSOURCEPROFIL 

Interesserede 

virksomheder 

indsender en 

ansøgning for at 

komme i betragtning 

til deltagelse. 

Herefter modtages et 

skriftligt betinget 

tilsagn eller afslag. 

 

- De bedst egnede 

kandidater  udvælges 

- Virksomhederne 

vælger en konsulent 

til at hjælpe dem med 

omstillingen til 

cirkulær økonomi 

- Der afholdes et 

kickoffmøde for at 

igangsætte forløbene 

 

- Ressourceprofilen 

udfyldes for at skabe 

overblik over de 

ressourcer, som 

virksomheden 

benytter 

- Et roadmap 

udarbejdes for 

virksomheden for at 

nå de 100% positive 

målog identificere 

delstrategier

       

 
 
 

  
 FORRETNINGSMODEL 

 -Forretningsmodellen    
udarbejdes.  

Denne tager  
udgangspunkt i et af de 
forretningsspor, der 
bliver udarbejdet i 
ressourceprofilen 
 

 

 

CASE 

 

Udvalgte 

business cases 

formidles på 

www.rethinkbus

iness.dk  

 

Kontakt 
Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om projektet, kan du kontakte: 

• Projektleder Frank Engelbrecht, Lifestyle & Design Cluster: frank@ldcluster.com / M: 2174 0020 

• Virksomhedskonsulent Jesper Juul Sørensen, Erhvervshus Midtjylland: jjs@erhvervshusmidtjylland.dk /  
M: 3099 6680 
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