
Udnyt din virksomheds grønne 
potentiale og stil skarpt på 
fremstillingsprocesser og 
materialevalg 

Bæredygtig fremstilling
Nogle materialer har fremragende materialeegenskaber, men desværre også negative 
konsekvenser for klima og sundhed. Eksempelvis har bly gode bearbejdningsmæssige 
egenskaber, men er også giftigt metal, der kan påvirke menneskers sundhed. Derfor er 
det i dag vigtigt, at virksomheder arbejder med bæredygtige materialer.
 
Ved at deltage i dette forløb vil du få indsigt i, hvordan du arbejder med grønnere 
fremstilling, herunder lovkrav, nye materialer, markedsudvikling mm. Gennem en 
tilrettelagt og skræddersyet proces vil du blive præsenteret for bæredygtige potentialer 
i hele værdikæden, og vil arbejde fokuseret med de potentialer, din virksomhed har i 
forbindelse med en grønnere fremstilling. 

Forløbet skal ses som et afklaringsforløb, hvor i som virksomhed sammen med en  
række eksperter og rådgivere udvikler alternative materialevalg og processer. 
Undervejs i forløbet, vil I få rig mulighed for at sparre med andre virksomheder, som står 
overfor lignende udfordringer. Dette vil gavne jer ved at skabe nye perspektiver og give 
jer et stærkt netværk. 

Få konkrete værktøjer til at identificere cirkulære potentialer i 
din virksomhed - bliv en del af den cirkulære omstilling og vær 
med til at ændre branchen.

DAMRC og Dansk Design 
Center inviterer din virksomhed 
til at deltage i et gratis 
rådgivningsforløb hvor vi 
sammen skaber din nye 
bæredygtige forretningsmodel 
med fremtidssikret materialevalg 
som omdrejningspunkt.

Opstart: d. 15. januar 2021
Ansøgningsfrist: d. 1. december 2020
Varighed: 10-14 uger - Forløbet tilrettelægges under hensyn til din virksomheds daglige drift
Tilmelding: groenogcirkulaer.dk/ansoeg



 

Deltag i et rådgivningsforløb
• Udvikl nye forretningsgange
• Følg med i markedsudviklingen
• Udtænk alternative 

fremstillingsprocesser
• Udvælg mere klimavenlige og 

fremtidssikrede materialer
• Gør din værdikæde grønnere
• Få overblik over dit energiforbrug
• Bliv opdateret på EU krav til 

materialer
• Indgå i sparringssessioner mellem 

din virksomhed og faglige eksperter

Ved at deltage i dette rådgivningsforløb, får I hjælp af kompetente rådgivere til at 
komme i gang med omstillingen mod mere bæredygtig fremstilling. I forløbet vil I starte 
med at identificere udfordringer til idégenerering og endelige løsninger. Til sidst vil I 
være klædt på med en grøn og cirkulær forretningsmodel.  
I vil modtage professionel rådgivning til at udvikle og teste nye løsninger, 
der fokuserer på en grønnere fremstilling, nye forretningsmodeller og nye 
værdikædesamarbejder.

Rådgivningen er gratis bortset fra den tid, I som virksomhed investerer i forløbet. 

Hvem kan deltage? 
Alle danske virksomheder med 
mellem 10-249 ansatte kan deltage i 
rådgivningsforløbet*. Der er plads til fem 
virksomheder. Pladserne fordeles efter 
først-til-mølle princippet. 

For at komme i betragtning til at deltage 
i rådgivningsforløbet skal I indsende en 
ansøgning til Grøn Cirkulær Omstilling på 
hjemmesiden: 
www.groenogcirkulaer.dk.

Skriv i din ansøgning at du ønsker at 
deltage på et forløb hos DAMRC og Dansk 
Design Center

Interesseret? 
For mere information og hjælp til 
ansøgningen kontakt:
 
Leo Ravn-Nielsen fra DAMRC, 
tlf. +45 6165 6620

Malene Jung fra Dansk Design Center, 
tlf. +45 26224684

*Virksomheden skal leve op til EUs definition af SMV 
(udover 10-249 ansatte skal virksomheden have en bal-
ancesum på under 43 mio. € eller omsætning på under 
50 mio. €)


