
Vi investerer i din fremtid

Interesseret i  
grøn og cirkulær  
forretningsudvikling?

Et nyt projekt vil hjælpe små 
og mellemstore virksomheder i 
hovedstadsregionen med grøn og cirkulær 
forretningsudvikling. Det skal skabe energi- 
og ressourceeffektiviseringer og styrke 
virksomhedernes konkurrenceevne og 
vækstpotentiale. 

Din virksomhed får adgang til et gratis 
forløb, der munder ud i en grøn forretnings- 
model, der enten fokuserer på at optimere 
virksomhedens energi- og materialeforbrug 
eller på at udvikle en cirkulær 
forretningsmodel. 

Få hjælp til en grøn 
forretningsmodel med 
tiltag, der kan mærkes 
på bundlinjen, og som 
giver din virksomhed 
en grønnere profil. 

Virksomhederne kan vælge mellem at optimere sine nuværende forretningsmodeller inden 
for specifikke temaer eller at udvikle nye grønne forretningsmodeller med fokus på cirkulær 
økonomi og værdikæder. 



Hvad får din virksomhed ud af at være med? 

• En gennemgang af virksomhedens produkter og processer
• En afdækning af grønne og cirkulære potentialer
• Adgang til skræddersyet viden, workshops og netværk med andre virksomheder
• Konsulenthjælp til at udvikle en grøn forretningsmodel med miljømæssige og økonomiske 

gevinster
• Værktøjer til at måle på effekterne af din virksomheds grønne forretningsmodel
• Mulighed for støtte til implementeringen af den grønne forretningsmodel
• Mulighed for at danne partnerskaber med interessenter rundt om virksomhederne 

Hvem kan deltage i projektet?
Små og mellemstore virksomheder i hovedstadsregionen. Virksomhederne skal have potentiale for 
materiale- og energioptimeringer samt motivation for grøn og cirkulær forretningsudvikling. Der 
vil være særlige branchespecifikke spor målrettet virksomheder i oplevelsessektoren samt i bygge- 
og anlægsbranchen. Det er gratis at deltage, og projektet løber fra 2019-2022.

Hvordan kommer man med?
Interesseret i at høre mere så kontakt:  
Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe,   
liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk / 53697008
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Projektets partnere
Projektet er et samarbejde mellem kommuner, brancheaktører og videninstitutioner om at udvikle 
grønne forretningsmodeller for 70 til 90 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden. 

Projektets partnere består af Københavns Kommune, Rudersdal Kommune, Miljø- og 
Energicentret i Høje-Taastrup, Egedal Kommune og Gentofte Kommune, samt HORESTA, 
Wonderful Copenhagen, Hotel- og Restaurantskolen, Dansk Byggeri, GroConsult og 
EnergitjenestenØst.
 
Videnspartnerne er DTU, Cphbusiness og AAU. 

Projektet ledes af Gate 21. 

Bredt spektrum af grønne muligheder

Forretningsmodellerne bliver udviklet med hjælp fra rådgivere og understøttes af  
arrangementer og temaspecifikke indsatser. Indsatserne kan for eskempel handle om  
certificeringer, emballage, materialer, grønne krav i kommunale udbud eller om at mindske mad-
spild, optimere logistik og transport eller at forebygge affald og øge genanvendelse.
 
Derudover kan virksomhederne få støtte til investeringer.


