
Få et skræddersyet forløb
I projektet Grøn Cirkulær Omstilling kan du gratis 
få kortlagt, hvilke cirkulære og digitale potentialer, 
der er relevante for din virksomhed. Du får et 
rådgivningsforløb, der passer til din virksomheds 
behov og kan få tildelt op til 90.000 kroner til 
konsulentbistand. 

Derudover tilbyder vi et designsprint, hvor du får 
mulighed for at udvikle og teste dine egne idéer til at 
realisere dine cirkulære og digitale potentialer.

Et designsprint er et intensivt udviklingsforløb, som 
varer tre til fem dage. Her videreudvikler du dine 
potentialer til konkrete idéer og får kyndig hjælp til rent 
teknisk at bygge en prototype og teste den.

Sådan kommer du i gang
Det er gratis for virksomheder at deltage, men det 
kræver, at din virksomhed er villig til at afsætte tid 
til indsatsen – ca. 300 timer til et grundforløb med 
rådgivning og ca. 95 timer til et digitalt sprintforløb. 

Der afholdes sprintforløb i ugerne 35, 40, 45 og 49 i 
2020. Kontakt os og hør om dine muligheder for at 
være med.

Få en grøn og cirkulær forretning med 

DIGITALISERING 
 
Har du overvejet om data kan optimere dit materialebrug? Kan du forbedre 
din afsætning med en digital platform? Eller vil kunstig intelligens gavne din 
lagerstyring? 

Kontakt
Har du lyst til at være med, så kontakt

Jakob Stræde 
Tlf. 3143 4147 
jakob.straede@gate21.dk
Gate 21

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Brug data, digitalisering og nye teknologier 
Som lille eller mellemstor virksomhed har du måske planer om grøn forretningsudvikling, 
men mangler den smarte løsning, der muliggør eller understøtter udvilklingen. Digitale værktøjer og 
nye teknologier kan være nøglen til at få udviklet mere cirkulære processer 
eller produkter til din virksomhed – og optimere din forretningsmodel.

Det får du:  

• Kortlægning af virksomhedens 
cirkulære og digitale potentialer

• Designsprint, hvor dine 
forretningsidéer udvikles

• Viden om din virksomheds digitale 
potentialer og matchmaking med 
relevante eksperter

• Mulighed for investeringsstøtte

Maja Yhde 
Tlf. 5378 7004
maja.yhde@gate21.dk
Gate 21
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Besøg www.grøncirkulær.dk

https://groenogcirkulaer.dk/

