Ansøgningsskema
Grøn Cirkulær Omstilling

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.

Skriv ikke mere end, hvad der er synligt i tekstfeltet. Resten vil ikke blive medtaget i
vurderingen af ansøgningen
Virksomhedens navn

Beskriv hvad jeres virksomhed arbejder med. (Maks 80 ord)
Her kan I beskrive, hvad jeres virksomhed overordnet laver. Producerer I et byggemateriale?
Laver I fødevareemballage? Hvem er jeres kunder?

Beskriv jeres produkter og jeres produkters position på markedet. (Maks 80 ord)
Hvilke produkter sælger I? Hvor mange forskellige? Hvor meget sælger I?

Beskriv jeres forsynings-/værdikæde. (Maks 80 ord)
Hvilke materialer bruger I, i jeres produktion? Hvor kommer de fra? Hvem sælger I dem til? Og
hvor havner de til sidst?
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Motivation
Hvad er jeres motivation for at deltage i projektet? (Maks 80 ord)

Hvor kan I se, at cirkulær økonomi (grøn omstilling, ressourceeffektivitet, nye forretningsmodeller m.m.) kan være en fordel for jeres virksomhed? (Maks 80 ord)

Hvordan vil I beskrive jeres vidensniveau om cirkulær økonomi, bæredygtighed og
grøn omstillling? (Maks 80 ord)
Har I hørt meget om det? Kender I de cirkulære forretningsmodeller godt?

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. (Maks 80 ord)
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Hvad er jeres vigtigste kompetencer nu og om 3-5 år? (Maks 80 ord)

På hvilke tekniske og faglige områder adskiller I jer fra jeres konkurrenter?

Virksomhedens erfaringer med grøn forretningsudvikling
Har I tidligere - inden for de sidste 5 år - arbejdet med større udviklings- og forandringsprojekter i virksomheden? (Maks 80 ord)
Hvis ja, hvilke? Er I blevet lagt sammen med andre virksomheder? Har I ændret kerneforretning?
Kundegruppe?

Hvad mener I, at der er vigtigst for, at I lykkes med cirkulær økonomi og grøn omstilling?
(Maks 80 ord)
At ændre jeres forretningsmodel grundlæggende? At udskifte dele af jeres kerneprodukt så det er
mere cirkulært? Eller noget helt tredje? Uddyb hvorfor.

Har I på nuværende tidspunkt en ide om, hvilke udfordringer der vil være jeres største
ifm. arbejdet med cirkulær økonomi og grøn omstilling? (Maks 80 ord)
Har I f.eks. store affaldsfraktioner, I ikke kan komme af med? Er jeres kerneprodukt meget
ressourcetungt?

Hvordan vil I organisere projektdeltagelsen? Beskriv hvilke nøglemedarbejdere, der
vil arbejde på projektet. (Maks 80 ord)
Vil I inkludere medarbejdere fra alle afdelinger? Er det på ledelsesniveau - eller flere niveauer?
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Fokus ved projektdeltagelse
Hvilke forventninger til udbytte har I ved deltagelse i projektet? (Maks 80 ord)
Vær så konkret som muligt.

Hvad vil, ud fra den viden I har nu, være jeres vigtigste fokus i projektet og hvilke konkrete
resultater forventer I at opnå? (Maks 80 ord)

Hvad vil, ud fra den viden I har nu, være jeres vigtigste fokus i projektet og hvilke konkrete
resultater forventer I at opnå?
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