
 

DELTAGERVIRKSOMHEDER 
Deltagervirksomheder forventes at:  

• Udvikle af nye cirkulære forretningsmodeller/pilotprojekter i værdikædenetværk med 
udgangspunkt i egen eksisterende forretning 

• Sikre medfinansiering i form af timer (min. 4/5 af 560 t)  
• Primært og indledningsvis blive rekrutteret fra Herning (første runde) og herefter fra cirkler tæt på 

og ud af fra det regionale til det nationale  

 

TEKSTILVIRKSOMHEDER I- OG OMKRING HERNING 
• Lever af at producere tøj eller tekstil 
• Har over 10 medarbejdere – så de har ressourcer til at lægge de mange timer 
• Har hovedkontor i Herning eller meget tæt på 
• Er allerede i gang med en CSR-strategi, men kan være på alle stadier 
• Kan bruge deltagelsen som et led i deres CSR-strategi fordi de er interesserede i at tage ansvar for 

tøjspilds-problematikken 
• Har lyst til at udvikle innovative og cirkulære forretningsmodeller, der bygger på redesign ved brug 

af deadstock metervarer, produktionsaffald, repair services, leasing/gensalg og genanvendelse 
(tekstil – tekstil, fiber- fiber) 
 

LIVSSTILSVIRKSOMHEDER I- OG OMKRING HERNING 

• Driver virksomhed indenfor Lifestyle & Design Clusters område  
• Har over 10 medarbejdere – så de har ressourcer til at lægge de mange timer 
• Har hovedkontor i Herning eller meget tæt på 
• Er allerede i gang med en CSR-strategi, men kan være på alle stadier 
• Kan bruge deltagelsen som et led i deres CSR-strategi fordi de er interesserede i at tage ansvar for 

tøjspilds-problematikken 

ANDRE PRODUKT-VIRKSOMHEDER I- OG OMKRING HERNING 
• Laver ikke tekstil men andre produkter – aka skal have en eller anden form for produktion 
• Har over 10 medarbejdere – så de har ressourcer til at lægge de mange timer 
• Har hovedkontor i Herning eller meget tæt på 
• Er allerede i gang med en CSR-strategi, men kan være på alle stadier 
• Er villig til at tænke ud af boksen og se på hvordan tekstilaffald kan bruges i deres arbejde 

 

Civilsamfund, mindre organisationer, institutioner i- og omkring Herning 
• Kan være skoler, bosteder, foreninger, krea-klubber, teatere, kunstnere m.m. 
• Er interesserede i at eksperimentere med forskellige fraktioner af tekstilaffald 
• Er interesserede i at deltage i sorteringseksperimenter 

 



 
 

SERVICE-VIRKSOMHEDER I- OG OMKRING HERNING 
• Det kan være mekanikere, rengøringsfirmaer, entreprenørfirmaer osv. 
• Er interesserede i at eksperimentere med forskellige fraktioner af tekstilaffald til udskiftning af 

engangsprodukter 
• Er interesserede i at se deres egne affaldsstrømme efter i sømmene 
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