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CASEBESKRIVELSE 

[Skriv navn/titel på case her] 
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1. Stamoplysninger 

Beskriv hvilke partnere der indgår i casen og hvem der er lead partner (inkl. 

kontaktoplysninger). Angiv gerne projektorganisation, projektleder mv. 

 

2. Baggrund, formål og succeskriterier 

Beskriv kort baggrunden og formål for gennemførelsen af casen, samt succeskriterier. 

 

3. Casebeskrivelse 

Uddybning af case, herunder opstilling af casens hoved- og evt. delleverancer, beskrivelse af 

opbygning af case (herunder eventuelle arbejdspakker) samt afgrænsning af case og estimering af 

tid og ressourcer. 

 

4. Forventede effekter 

Beskriv kort i nedenstående bokse, hvilke resultater casen vil medføre i forhold til nedenstående 

kriterier/parametre (udfyld kun de bokse hvor det giver mening):  

 

Vækst 

Det er et ønske at hver case vil bidrage til vækst og jobskabelse i Greater Copenhagen regionen, 
herunder bl.a. at øge antallet af grønne erhverv og cleantech virksomheder, samt at skabe et 
øget markedspotentiale og mulighedsrum for virksomheder inden for grøn omstilling. Beskriv 
kort vækstpotentialet i casen. 

 

 

 

Ressourceeffektivitet 

Det er et ønske at casene har fokus på øget ressourceeffektivitet og at den forventede øgede 

vækst i Greater Copenhagen regionen sker på baggrund af en effektiv og cirkulær 

ressourceudnyttelse. Beskriv kort hvilke forventede effekter casen vil skabe i forhold øget 

ressourceeffektivitet.  

 

 

 

Grøn Energi 

Det er et ønske at casene samlet set bidrager til en udbygning af grønne energiløsninger, så 
Greater Copenhagen regionen kan opretholde og udbygge sin førende position inden for grøn 
omstilling. Beskriv kort hvilke forventede effekter casen vil skabe i forhold til udbygning af 
grønne energiløsninger. 
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Demonstration, replikerbarhed og skalering 

Det er centralt, at de valgte cases indeholder konkrete løsninger, som kan afprøves f.eks. på en 
markedsplatform eller i nye markeds- eller forretningsmodeller, hvor der også er fokus på nye 
aktør- og incitamentsstrukturer. På den baggrund vurderes det centralt, at de valgte cases har 
et væsentligt potentiale for replikerbarhed og skalering, både set ud fra et vækst- og 
markedsperspektiv, men også set ift. indpasning til den eksisterende infrastruktur. Beskriv kort 
hvordan casen vil være egnet i forhold til demonstration, replikerbarhed og skalering.  
 

 

Grænseoverskridende samarbejde og geografisk spredning  

Det er centralt at de valgte cases understøtter grænseoverskridende samarbejde, og dermed 

sikrer et indbygget samarbejde og udvikling af ressource- og/eller energiløsninger på tværs af 

kommunale-, regionale- og nationale grænser. Derudover at det et ønske, at det sikres en vis 

geografisk spredning af at de udvalgte cases i Greater Copenhagen regionen. Beskriv kort i 

hvilket omfang casen vil sikre grænseoverskridende samarbejde og angiv den geografisk 

lokalitet(er) for gennemførelse af casen. 

 

Partnerinvolvering 

For at sikre forankring og ejerskab af bl.a. ideer og resultater er der behov for at relevante 

partnere og brancher bliver inddraget i casen. Det er derfor væsentligt, at casene nyder 

opbakning fra en bred kreds af interessenter, dette værende f.eks. virksomheder, kommuner, 

forsyningsselskaber, vidensinstitutioner m.fl. Beskriv kort rollefordelingen mellem de forskellige 

partnere og evt. fordeling af arbejdsopgaver mellem partnerne.  

 

 

5. Eksterne afhængigheder 

Hvilke relationer og/eller afhængigheder er der til andre produkter, services, projekter, strategier 

mv. 

 

6. Estimeret budget (inkl. forventet medfinansiering) 

Hvordan anslås den samlede økonomi i casen (herunder evt. medfinansiering)? Er der særlig store 

udgiftsposter? 

 

7. Bilag 

Vedlæg evt. relevante bilag, links mv.  


