
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 
kan få gratis rådgivning og sparring til 
at forme din virksomheds grønne og 
cirkulære forretningsmodel.
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Over de næste to år vil mere end 400 danske SMV’er få hjælp 
til at udvikle deres forretning i en mere bæredygtig og cirkulær 
retning - og du kan være en af dem.

Dansk Design Center deltager i projektet Grøn Cirkulær 
Omstilling, hvor vi tilbyder designdrevne forløb for SMV’er. 
Vi arbejder strategisk, innovativt og designfokuseret med 
de deltagende virksomheder. Vi udfordrer de eksisterende 
forretningsprocesser, sikrer et grønt, cirkulært og  brugerdrevet 
fokus, og hjælper din virksomhed i mål med en grøn cirkulær 
forretningsmodel. 

Dansk Design Center faciliterer to typer forløb i regi af Grøn 
Cirkulær Omstilling: Sprint og 1:1 rådgivning. Tilbuddene, 
svarende til en værdi op til 80.000 kr., er gratis bortset fra den tid, 
som din virksomhed investerer.
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En af designmetoderne du som deltager kan opleve, er 
et såkaldt sprint – et komprimeret designforløb, hvor du 
og din virksomhed på kort tid får 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, som følger 
din virksomhed gennem hele forløbet, og afholder 
sparringssamtaler enten virtuelt eller personligt alt efter 
jeres behov

I forløbet vil du møde andre virksomheder, der 
ligesom dig, arbejder hen imod en grøn cirkulær 
forretningsmodel. 

Sprintet klæder dig på til en cirkulær omstilling, som 
åbner for nye muligheder for din virksomhed, og gør det 
muligt at reducere både ressourcer og omkostninger.

Forløbet gennemføres over en periode på ca. 2 måneder. 
Din virksomhed skal forvente at bruge ca. 460 timer inkl. 
hjemmearbejde på forløbet.  

Sprint dig 
til en grøn cirkulær 
forretningsmodel
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Forløbet har 
følgende nedslag

1. Scoping
Rammesætning af jeres 
virksomheds cirkulære 
forretningsmuligheder.

3. Inhouse event
Formidling og vidensdeling 
om bæredygtig omstilling, 
indhentning af input og 
ideer fra medarbejdere.

2. Fælles sprint #1
Identificering af økosystemer 
og nye cirkulære forretnings-
potentialer i fællesskab med 
andre virksomheder.

4. Fælles sprint #2
Finjustering af den nye 
forretningsmodel og 
introduktion af værktøjer 
til fremover at arbejde 
grønt og cirkulært.

5. Opfølgning
Sparing om de næste skridt 
for arbejdet med den grønne 
cirkulære forretningsmodel.



1:1 rådgivning er et individuelt forløb, hvor du og din 
virksomhed over en periode på ca. 2 måneder vil få 
udviklet en træfsikker grøn cirkulær forretningsmodel, , 
som er skræddersyet til netop din virksomheds behov.

Du vil, ligesom på sprintet, 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 designer opnår din 
virksomhed afklaring, får prioriteret og sat retning på den 
cirkulære omstilling, så du kommer på forkant med dine 
kunder og samarbejdspartnere, som fremover vil stille 
krav til bæredygtige forretningsmodeller. 

Din virksomhed skal forvente at bruge ca. 340 timer inkl. 
hjemmearbejde på forløbet. 

Få 1:1 
rådgivning 



Forløbet har 
følgende nedslag

1. Scoping
Afklaring af virksomhedens 
behov, samt matchmaking af 
virksomheden og en designer. 

3. Cirkulære Potentialer
Udforskning af de cirkulære 
potentialer, og afdækning af 
interne og eksterne muligheder, 
samt udfordringer og erfaringer.

2. Formål
Rammesætning af forløb og 
formål.

4. Værdikædesystemer
Kendskab, kortægning 
og kvalificering af 
værdikædesystemer.  

5. Handlingsplan
Sparring om de næste skridt 
for arbejdet med den grønne 
cirkulære forretningsmodel.



Interesseret?
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 
Mail maj@ddc.dk 
Tlf. +45 2622 4684.

Grøn Cirkulær Omstilling er finansieret af EU og består af 17 
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.

Projektleder 
Gry Brostrøm
Dansk Design Center
Mail gry@ddc.dk
Tlf. +45 3115 8670


