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GCO FAQ 

Spørgsmål fra virksomheder 
 

Q: Kan jeg deltage i et forløb? 

A: GCO er primært rettet mod små og mellemstore danske virksomheder (SMV’er). Du kan derfor søge 
støtte, hvis din virksomhed falder ind under denne kategori. 

En SMV er en virksomhed, der opfylder to ud af tre af nedenstående krav: 

• Har højst 250 fuldtidsmedarbejdere 
• Har en omsætning på maks. 373,6 mio. kr. 
• Har en samlet balance på maks. 321,3 mio. kr. 
• Samtidig skal virksomheden være en selvstændig SMV og må ikke indgå eller være ejet af en stor 

virksomhed. 

Q: Hvad kræver det af min virksomhed for at deltage?  

A: Din virksomhed skal selv lægge et antal timer svarende til den mængde rådgivning i får. Timerne skal 
løbende skal registrere og indrapportere til os. Derudover kræver det selvfølgelig at I deltager aktivt og er 
klar på, at ændre forretningsgange i retning af en mere cirkulær forretningsdrift. 

 

Q: Hvad kan implementeringsstøtten bruges til?  

A: Hvis virksomheden allerede har fået udviklet en cirkulær forretningsmodel, så kan man søge om at få 
dækket op til 30% af en større investering i maskiner og udstyr. 

 

Q: Hvor længe varer et forløb? 

A: 2-8 måneder. I nogle tilfælde endnu længere tid. Men ikke mere end et år.  

 

Q: Kan man få støtte til en certificering? 

A: Nej, ikke direkte. Men man kan få støtte til at finde ud af, hvilke certificeringsordninger, der giver bedst 
mening og få hjælp til nogle af de indledende øvelser ift. at finde ud af, hvor mange ressourcer man bruger.  

 

Q: Er der egenfinansiering – mange timer. Hvilke timer kan man registrere?   

A: Virksomheden laver et udlæg til konsulenten, som refunderes efter afrapporteringsperioden (max. 8 mdr. 
efter endt forløb). Virksomheden får altså 100% i tilskud til en ekstern rådgiver, men forpligter sig til at 
afsætte de aftalte udviklingstimer og registrere disse. 
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Q: Må en kommune deltage i et forløb? Kan en stor virksomhed deltage? 

A: Kommuner kan deltage i GCO på lige fod med store (ikke-SMV) virksomheder: 

• De kan deltage i alle workshops og faglige aktiviteter, på lige for med de (mindst) 2 SMV’er, som de 
er på hold med. 

• De betaler selv de timer, som de anvender. 
• De kan ikke modtage refusion for brug af på ekstern konsulent. 
• Vi afventer svar fra Erst på, om kommuners og store virksomheders timer kan indgå i 

egenfinansieringen af GCO.  

 

Q: Jeg er en enmandsvirksomhed. Kan jeg deltage? 

A: I teorien ja. Hvis du altså har en forretning med omsætning. Men du skal være klar på at bruge mindst 240 
timer på projektet og lave et udlæg på op mod 90.000 kr. i en længere periode.  
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Spørgsmål fra rådgivere 

Q: Kan en virksomhed frit vælge blandt de konsulenter, der er godkendt?  

A: Ja, de kan sågar pege på nogle, der ikke er forhåndsgodkendte. Konsulenter der ikke allerede med i GCO’s 
rådgiverkatalog skal screenes af partnergruppen og vil blive vurderet ud fra samme kriterier. 

Q: Er der formkrav til aftalegrundlag?  

A: Ja, der er formelt set fire krav: 

1. Aftalen skal være baseret på den timepris som konsulenten har angivet i ansøgningen.  
2. Aftalen skal indeholde en specifikation af hvilke projektspecifikke opgaver som ydelsen indeholder 

og som skal relatere sig til det primære mål med projektforløbet, udarbejdelse af en grøn cirkulær 
forretningsmodel for virksomheden 

3. 14 dages gensidig opsigelsesfrist 
4. Ved store opgaver (honorar 80.000-90.000 kr.) er det konsulentens opgave at udfylde BBV. 

Q: Hvor omfattende dokumentation skal der være for den leverede ydelse til virksomheden? Der er opgivet 
en række formkrav i form af ressourceprofil, cirkulær forretningsmodel, udfyldelse af Erhvervsstyrelsens 
effektmålingsværktøjer m.v. Vi har bl.a. erfaringer med, at der kan ligge en stor arbejdsindsats i at opgøre og 
dokumentere kvantitative miljøeffekter. Dette skal ses i forhold til et begrænset konsulenthonorar samt at 
der ofte er tale om undersøgelser af ret usikre potentielle gevinster.  

A: Der er ved at blive udarbejdet en formular, der skal udfyldes i forbindelse med afrapportering. Herudover 
indgår BBV ved store kontrakter jf. punkt d.  

Q: Virksomhedernes selvfinansiering via deres eget timeforbrug kan være meget omfattende (op mod 400 
timer). Vi vurderer, at det kan være vanskeligt for virksomhederne reelt at levere de timer. Hvem bærer 
risikoen hvis virksomhederne ikke kan leve op til kravene i forløbet – konsulenterne eller programmet?  

A: Det er som udgangspunkt den eksterne rådgiver selv der bærer risikoen da aftalen laves mellem 
virksomhed og rådgiver. Vi er dog klar over at det kan være en reel risiko især i disse usikre tider og 
projektpartnerne er derfor i dialog med bevillingsgiver om mulighed for fremskudt betaling af tilskuddet til 
virksomhederne. Dette vil betyde at der går en kortere periode inden virksomhederne får dækket deres 
udlæg til konsulenthonorar og hermed ikke ligger yderligere økonomisk pres på virksomhederne. I tilfælde af 
at en virksomhed går konkurs vil en konsulents eventuelle tilgodehavende hos virksomheden skulle 
anmeldes til kurator. Indtil muligheden for hurtigere betalinger fra programmet måtte foreligge, vil vi 
anbefale jer som ekstern rådgiver at kreditvurdere jeres kunder og/eller sikre jer hyppigere (del-)betalinger 
end ellers.   

Q: Hvad betyder BBV? 
Det står for Bæredygtig Bundlinje Værktøj og er et excel-baseret måleværktøj, der kan måle grønne effekter i 
deltagervirksomhederne og de grønne effekter, der opstår i deltagervirksomhedernes værdikæder 
(produkters brugsfase og bortskaffelse). Læs mere her. 

  


