
Projektide til tema: cirkulær forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder 
 

Cirkulær forretningsudvikling i små og mellemstore 

virksomheder 
De cirkulære små og mellemstore virksomheder i Danmark er stadig et fåtal, selvom der både kan være langsigtede 

konkurrencefordele og omkostningsbesparelser ved cirkulær forretningsudvikling. Der er brug for konkrete 

praksisnære indsatser til virksomhederne samt lokale eller branchefokuserede netværksbaserede aktiviteter, der giver 

mening for virksomhederne, hvis det skal lykkes at skalere cirkulær forretningsudvikling blandt de virksomheder, som 

endnu ikke har set potentialet. 
Baggrund  

Gate 21 har gennem årene samarbejdet med flere kommuner, brancheorganisationer og videnspartnere i Bæredygtig Bundlinje-

indsatserne, hvor fokus er på at understøtte cirkulær forretningsudvikling hos lokale små og mellemstore virksomheder via 

processtøtte, konsulentstøtte og mulighed for investeringsstøtte. Bæredygtig Bundlinje-indsatserne kører pt. i Region Hovedstaden 

med udvalgte kommuner samt på Bornholm.  

 

Erhvervsfremmebestyrelsen har imidlertid støttet et nyt stort nationalt projekt om cirkulær forretningsudvikling i små og mellemstore 

virksomheder. Gate 21 deltager i konsortiet, der skal iværksætte denne indsats, og vil i den forbindelse gerne i dialog med 

partnere, der kan se muligheder i at komme i dialog med det lokale erhvervsliv om cirkulær forretningsudvikling. Indsatsen, som 

hedder Grøn Cirkulær Omstilling, starter op primo 2020. 

 

Projektidé  

Grøn Cirkulær Omstilling kan give processtøtte, konsulentassistance og mulighed for investeringsstøtte til cirkulær 

forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder. Det kan enten være individuel forretningsudvikling eller cirkulær 

forretningsudvikling i netværk eller i værdikæden.  

  

  

Projektets vision 

Projektet skal skalere cirkulær forretningsudvikling blandt danske små og mellemstore virksomheder ved at give processtøtte, 

konsulentassistance og mulighed for investeringsstøtte til danske virksomheder.  

 

Mulige samarbejdspartnere: Kommuner, regioner, affaldsselskaber, som gerne vil tilbyde lokale små og mellemstore 

virksomheder mulighed for cirkulær forretningsudvikling eller som har konkrete behov indenfor datadrevet cirkulære løsninger, som 

danske små og mellemstore virksomheder kan være leverandører til. 

 

Funding og opstart: Indsatsen starter op primo 2020 og er støttet af Regionalfonden. Der er udelukkende støtte til de små 

og mellemstore virksomheder i indsatsen. 

 

Projektets aktiviteter 
Gate 21 vil gerne i dialog med partnere, der kan se muligheder i 

følgende tre initiativer:  

 

- Datadrevet cirkulær forretningsudvikling – gerne 

med udgangspunkt i konkrete og tværgående behov i 

kommuner eller affaldsselskaber, eksempelvis brug af 

sensorer og databaserede logistiksystemer til 

affaldsafhentning, dataplatforme til deling af aktiver i 

kommuner/regioner eller på tværs af 

kommuner/regioner, databaserede systemer til at 

understøtte mere genbrug.   

 

 

 
 

- Cirkulær forretningsudvikling til små og 

mellemstore virksomheder i byggebranchen, der 

kan fx være fokus på materialehåndtering, stop spild 

af byggematerialer, bæredygtighedscertificeringer. 

Der kan også være et ønske om at lokale små og 

mellemstore virksomheder bliver i stand til at 

efterleve miljøkrav i byggeriet fra 

kommunen/regionen. 

 

- Cirkulær forretningsudvikling i turisme-, 

oplevelses- eller fødevarebranchen, der kan fx 

være fokus på emner som bioøkonomi og upcycling 

af fødevarerester, mindske madspild og forebygge 

affald, miljøoptimere plastemballager etc. 

 


