GCO
Grøn Cirkulær Omstilling

Er du klar til at tage næste
skridt mod en grøn
og bæredygtig forretning?
Grøn Cirkulær Omstilling hjælper dig
med at få konkurrencemæssige fordele
og at stå godt rustet til fremtidens krav
om bæredygtighed

Få en grøn cirkulær forretningsmodel,
der giver dig konkurrencemæssige fordele
GCO er et tilbud til dig, som er beslutningstager i en SMV, og
som står overfor at ville ændre dele eller hele virksomheden i
en grøn og cirkulær retning.
Har du brug for at vide, hvordan I
nytænker virksomhedens produkter,
services eller forretningsmodeller i
en grøn og bæredygtig retning?
Kunder og leverandører stiller
større og større krav til bæredygtige produkter og ydelser. For at
få konkurrencemæssige fordele
bliver det mere og mere vigtigt, at
din virksomhed kan agere grønt og
cirkulært ansvarlig. Det handler ikke
kun om affaldssortering og ressour-

ceoptimering, men i lige så høj grad
også om at designe, producere og
sælge produkter, der:
y Holder længere
y Er lette at reparere og renovere
y Kan skilles ad, så materialer kan
genanvendes
y Lejes ud i stedet for at blive solgt
y Består af organiske eller fornybare
materialer

Hvad får din virksomhed ud af at deltage?
En konkret plan for, hvordan din virksomhed kan arbejde mere cirkulært
Konkurrencemæssige fordele og forberedelse til fremtidens krav om
bæredygtighed
Professionel branchekyndig konsulentydelse, som ser på virksomhedens ressourceanvendelse med nye øjne

Udvikling af nye forretningsmæssige potentialer

Flere veje til en
grøn forretningsmodel
Alle virksomheder, som bliver godkendt til et forløb i Grøn Cirkulær
Omstilling, får udviklet en grøn cirkulær forretningsmodel.
Forløb sammensættes ud fra din virksomheds behov

Individuelle forløb
En fagkyndig konsulent hjælper jer med at udvikle
en grøn cirkulær forretningsmodel. Virksomheden
bruger i gennemsnit 380 udviklingstimer

Kollektive forløb
I får sammen med andre virksomheder udviklet en
grøn cirkulær forretningsmodel med fokus på værdikædesamarbejde eller fælles faglige udfordringer. Antal af udviklingstimer afhænger af forløbets
sammensætning

Sprintforløb
I deltager i et intensivt designforløb, hvor I identifiicerer innovative løsninger baseret på konkrete behov
og udfordringer og får udviklet en grøn cirkulær
forretningsmodel. Forløbet varer ca. 2 mdr.

Implementeringsstøtte
Hvis I allerede har fået udviklet en grøn cirkulær forretningsmodel, så kan man søge om at få dækket op til
30% af en større investering i maskiner og udstyr

Hvad kræver det at deltage i
Grøn Cirkulær Omstilling?
Det er gratis for virksomheder at deltage i forløbet, og kræver, at din
virksomhed er villig til at afsætte tid til indsatsen. I skal forvente at
lægge mellem 250 og 350 timer fordelt på ca. et halvt år.
Alle typer små og mellemstore virksomheder er velkomne til at søge
om deltagelse i et forløb. Projektet har særligt fokus på: Plast, Fremstilling, Fødevarer, Tekstil og møbler, Byggeri og Service.
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GCO er et nationalt projekt som bredt og på tværs af industrier udvikler og implementerer
grønne og cirkulære forretningsmodeller i små og mellemstore danske virksomheder. Projektet
løber i perioden 2020-2022 og har løbende ansøgningsfrister. Projektet er finansieret af EU og
består af 17 partnere, heriblandt landets erhvervshuse.

