
Kom på forkant med dine 
kunder og samarbejdspartnere
Deltag i projektet ‘Grøn Cirkulær Omstilling’ (GCO) og modtag faglig og 
økonomisk støtte til at komme i gang med en grøn omstilling i din virksomhed.

Hvad får din virksomhed ud af at deltage?

Udarbejdelse af en grøn cirkulær forretningsmodel ud fra nye identificerede 
forretningsmæssige potentialer, og dermed en konkret plan for, hvordan virksomheden kan 
arbejde mere cirkulært. 

En indsigt i og et overblik over virksomhedens nuværende ressourceforbrug og klimaaftryk 
samt en beregning af forventede effekter (CO2e-aftryk mm.) af en mulig ny cirkulær 
forretningsmodel. 

Professionel branchekyndig rådgivning som ser på virksomhedens ressourceanvendelse med 
nye øjne. 

Et boost af aktuel indsigt i og inspiration fra andre deltagende virksomheder – herunder 
best practices og cirkulære muligheder fra ligesindede virksomheder på samme 
cirkulære rejse.

Vejledning og sparring fra en faglig projektleder, der med en stærk brancheindsigt 
følger virksomheden sikkert gennem forløbet.

Deltagelse i forløbet:

Forløbene er gratis – virksomheden investerer 
blot den tid som indgår i projektarbejdet. 
Virksomheden skal registrere 350 timer anvendt 
på projektet. Ledelsen skal være involveret.
GCO er et fleksibelt program med forskellige 
forløbstyper, så det kan tilpasses virksomhedens 
behov og ståsted. Der findes brancheorienterede 
forløb (5-6 mdr.), Der er løbende ansøgning frem 
til midt 2022.
Virksomheden får 90.000 i tilskud til en ekstern 
rådgiver.

Kriterier for deltagelse:

Kun små og mellemstore danske virksomheder 
(SMV’er) med maks. 250 medarbejdere og en 
omsætning på maks. 50 mio. EUR. kan få støtte til 
deltagelse i projektet. Virksomheden må ikke indgå i 
eller være ejet af en stor virksomhed.

Deltagende virksomheder skal kunne påvise 
minimum et års regnskab samt ‘proof to market’’ på 
deres produkt(er), og kan derfor ikke være start-up.
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Grøn Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt som 
bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer 
grønne og cirkulære forretningsmodeller i danske små og 
mellemstore virksomheder.


