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Kort om projektet

Projektet udspringer af regeringens strategi for cirkulær økonomi (2018). 
Erhvervsministeriet er ansvarlig for realiseringen, og EUs regionalfond bidrager 
til finansieringen. Innovationsklyngen Lifestyle og Design Cluster er udpeget 
som operatør.

I projektet, der forløber over 3 år, vil 60-100 virksomheder få konsulentbistand 
til at få udviklet en cirkulær forretningsplan, ligesom der er mulighed for 
at modtage økonomisk støtte til at implementere planen.

Formålet er at hjælpe SMVer med at udvikle og implementere nye 
forretningsmodeller, der både kan styrke virksomhedernes konkurrenceevne 
og samtidig føre til bedre anvendelse af energi og ressourcer.

Hvem er Viegand Maagøe

Vi er et konsulenthus der hjælper vores kunder med at skabe mere 
værdi i den grønne omstilling ved at arbejde mere bæredygtigt, 
ressourceeffektivt og energirigtigt. Vi arbejder i hele verden og 
hjælper nogle af de største nationale og internationale 
organisationer – både i det offentlige og private – med løsninger, 
der skaber ægte forandring og ændrer adfærd, så vores kunder og 
samfundet får værdi.

Vi rådgiver strategisk og insisterer på at gennemføre løsninger i 
praksis, fordi vi mener, at den gode rådgivning kræver viden om 
virkeligheden. Vi er ca. 50 konsulenter og arbejder lige nu fra 
København, Odense og Århus. 
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Støtte i fase 1

Virksomheden modtager støtte i form af 100 
rådgivertimer. Virksomheden forpligter sig 
samtidig til at anvende min. 100 timer på
projektet.

FASE 1

Forretningsplanen 
implementeres

Ansøgning om 
støtte til

investering

Forretningsplan
inkl. oplæg til
finansiering

FASE 2

Støtte i fase 2

Der er mulighed for økonomisk støtte til 10 
– 30 % af investeringen. Der er støtte til
investeringer ml. 100.000 – 500.000 kr. Små
virksomheder modtager 20 %, mellemstore
10 %. Ekstra 10 % til udvalgte ø-kommuner. 
Investeringer kan omfatte maskineri, 
licenser, know-how, patenter m.m.
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