
Nu får du mulighed for, at få en 
konkurrencemæssig fordel og 
fremtidssikre din virksomhed.

Deltag i det nationale projekt Grøn 
Cirkulær Omstilling hvor du som SMV, 
får gratis rådgivning og sparring til at 
forme din virksomheds nye grønne og 
cirkulære forretningsmodel.

Grøn 
Cirkulær 
Omstilling



Over de næste to år vil mere end 450 danske 
SMV’er, få hjælp til at udvikle deres forretning 
i en mere bæredygtig og cirkulær retning.Grøn 
Cirkulær Omstilling er et nationalt projekt, 
som på tværs af brancher udvikler grønne og 
cirkulære forretningsmodeller og løsninger.

I vil modtage gratis og professionel 
rådgivning til at udvikle en skræddersyet 
forretningsmodel, der blandt andet indeholder 
din virksomheds nuværende miljøbelastning, 
kortlægning af jeres cirkulære muligheder, 
samt effekten af disse ændringer. 

Grøn Cirkulær 
Omstilling



Dansk Design Center deltager i projektet Grøn Cirkulær 
Omstilling, hvor vi tilbyder designdrevne forløb for danske 
SMV’er. 

Vi arbejder strategisk, innovativt og designfokuseret 
med din virksomhed. Vi udfordrer dine eksisterende 
forretningsprocesser, og sikrer et grønt, cirkulært og 
brugerdrevet fokus. Vi hjælper din virksomhed i mål med en 
grøn cirkulær forretningsmodel.

Med designmetoder og processer får du mulighed for at 
udvikle og teste grønne cirkulære løsninger baseret på din 
virksomheds konkrete behov og udfordringer. I fællesskab øger 
vi din virksomheds videns- og kompetenceniveau, og bygger 
en konkurrencedygtig strategi.

Dansk Design Center bruger design til at strukturer udviklings-
processerne med professionelle arbejdsmetoder og værktøjer, 
for at vise, vurdere og kvalificere idéer og viden. 

Med afsæt i denne tankegang tilbyder Dansk Design Center et 
designdrevet forretningsforløb med individuel rådgivning.

Et forløb med 
Dansk Design 
Center



CASE 1: GRØN CIRKULÆR PRODUKTION
Lampedesigner Tom Rossau og hans virksomhed af samme navn har i samarbejde 
med In futurum og Dansk Design Center udforkset nye grønne og cirkulære løsninger i 
virksomhedens produkter og produktion på et individuelt rådgivningsforløb.

“To en halv time efter vores første workshop talte vi om noget andet, end vi har gjort 
det sidste år, de sidste fem år, de sidste ti år.”  - Tom Rossau, virksomhedsejer

Designdrevet 
forretningsforløb 
med individuel rådgivning
På forløbet Designdrevet forretningsforløb & individuel rådgivning 
vil du og din virksomhed på 3-6 måneder, få mulighed for at 
udvikle og teste grønne cirkulære forretningsmodeller, baseret 
på din virksomheds konkrete behov og udfordringer. Du vil blive 
hjulpet igennem forløbet, af nogle af Danmarks dygtigste og mest 
kvalificerede folk inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi.

I et tæt samarbejde med en rådgiver opnår din virksomhed 
afklaring, og får prioriteret og sat retning på den cirkulære 
omstillin. På den måde kommer du på forkant med dine kunder og 
samarbejdspartnere, som fremover vil stille krav til bæredygtige 
forretningsmodeller.

Du får gratis rådgivning til en værdi af 90.000 kr., hvor du som 
virksomhed lægger 354 timer i projektet, ved aktiv deltagelse i 
workshops og løbende opgaver.



Har du en ambitiøs virksomhed med et strategisk 
overskud, der vil arbejde aktivt med 
virksomhedens miljøaftryk?

Er din virksomhed interesseret i nye metoder og 
processer, der kan give ny værdi og vækst, og tages 
med videre efter endt forløb?

Skal din virksomhed have fart på udviklingen og en 
konkret plan for, hvordan din virksomhed kan 
arbejde mere cirkulært?

Skal din virksomhed være på forkant med jeres 
kunders og samarbejdspartneres fremtidige krav til 
bæredygtige produkter og services?

Er din virksomhed en SMV med højst 250  
medarbejdere ansat og en omsætning på maks 50 
mio. EUR, som kan sammensætte et team på 3-5 
medarbejder?

Ansøg på hjemmesiden www.groenogcirkulaer.dk

Er det noget for
din virksomhed?



Du kan læse mere om de forskellige tilbud i projektet og ansøge om at deltage 
på Grøn Cirkulær Omstillings hjemmeside: www.groenogcirkulaer.dk

Hvis du har spørgsmål, så kontakt 

  Senior projektleder 
  Malene Jung 
  Dansk Design Center 
  maj@ddc.dk 
  +45 2622 4684

Grøn Cirkulær Omstilling er finansieret af EU og består af en række partnere, 
heriblandt landets erhvervshuse, CLEAN, Dansk Design Center, DAMRC, Danish Food 
Innovation, Dansk Industri, Gate 21, Lifestyle & Design Cluster, Netværk for Bæredygtig 
Erhvervsudvikling Norddanmark og Plast Center Danmark.


