
Beskriv jeres produkter og jeres produkters position på markedet.

Beskriv jeres forsynings-/værdikæde.

Ansøgningsskema 
Grøn Cirkulær Omstilling

Beskriv hvad jeres virksomhed arbejder med.

For at komme i betragtning til at deltage i programmet skal du udfylde og indsende denne 
ansøgningsskabelon.

Din ansøgning/virksomheden vil blive vurderet ud fra en række kriterier. Husk at have dem i 
baghovedet når du udfylder skemaet. 

• Grønt Forretningspotentiale
• Vækstambition 
• Organisatorisk kapacitet og evne 
• Skalerbarhed 
• Ressource- og CO2-reduktion. 

Virksomhedens navn
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Organisationens overordnede mål/strategi, faglige kompetencer m.m.

Beskriv kort virksomhedens aktuelle forretningsmæssige mål og beskriv den strategi/plan, 
som I arbejder med for at opnå målene (Visionen kan vedhæftes).

Hvordan vil I beskrive jeres vidensniveau om cirkulær økonomi, bæredygtighed og grøn 
omstillling?

Hvor kan I se, at cirkulær økonomi (grøn omstilling, ressourceeffektivitet, nye forretnings- 
modeller m.m.) kan være en fordel for jeres virksomhed? 

Motivation

Hvad er jeres motivation for at deltage i projektet?
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Hvad er jeres vigtigste kompetencer nu og om 3-5 år?

Virksomhedens erfaringer med grøn forretningsudvikling

Har I tidligere - inden for de sidste 5 år - arbejdet med større udviklings- og forandrings-   
projekter i virksomheden? 

Har I på nuværende tidspunkt en ide om, hvilke udfordringer der vil være jeres største 
ifm. arbejdet med cirkulær økonomi og grøn omstilling?

Hvad mener I, at der er vigtigst for, at I lykkes med cirkulær økonomi og grøn omstilling?

Hvordan vil I organisere projektdeltagelsen? Beskriv hvilke nøglemedarbejdere, der vil         
arbejde på projektet.
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Hvad vil, ud fra den viden I har nu,  være jeres vigtigste fokus i projektet og hvilke konkrete 
resultater forventer I at opnå?

Hvilke forventninger til udbytte har I ved deltagelse i projektet?

Fokus ved projektdeltagelse
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