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Omstilling til en mere cirkulær økonomi rummer et stort vækstpotentiale for danske
virksomheder. Øget ressourceeffektivitet og genanvendelse af råvarer og materialer
kan øge virksomhedernes konkurrenceevne bl.a. indenfor cirkulært produktdesign,
nye forretningsmodeller og øget genanvendelse. Samtidig rummer nye innovative cirkulære forretningsmodeller og løsninger et anseligt eksportpotentiale på et voksende
marked for cirkulære løsninger i EU og globalt.
Danske SMV’er finder det ofte udfordrende at realisere potentialet ved omstilling til
nye cirkulære forretningsmodeller grundet bl.a. manglende viden og kapacitet til at
omstille den eksisterende forretning. Endvidere arbejder mange SMV´er i mindre
grad design af cirkulære produkter med henblik på eksempelvis fremtidig genanvendelse.
Indenfor særligt plastgenanvendelse eksisterer der, både for virksomhederne og for
Danmark, et betydeligt uforløst potentiale for øget værdiudnyttelse på mindst 1,6 mia.
kr. ved udnyttelse af fremtidige forretningspotentialer.
Indsatsen cirkulær omstilling i SMV’er udgør et samlet program bestående af tre målrettede delindsatser:
•
•
•

Forretningsmæssige potentialer ved højere værdiudnyttelse af materialer.
Forretningsmæssige potentialer ved cirkulært design og produktudvikling.
Forretningsmæssige potentialer ved plastgenanvendelse.

Det konkrete initiativ er beskrevet nærmere i vedlagte bilag 5.2.4.2.
Økonomi
Med initiativet foreslås det, at bestyrelsen prioriterer knap 81 mio. kr. fra EU´s Regionalfond prioritetsakse 3 og 15 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler til en
indsats vedrørende cirkulær omstilling i SMV’er.
Såfremt det viser sig, at der ikke indkommer tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgninger til at hele den økonomiske ramme, kan bestyrelsen omprioritere midlerne til
andre indsatser.
Indhold
Indsatsen skal bidrage til at styrke den grønne omstilling i SMV’er med henblik på at
opnå en forbedret ressourceeffektivitet, samt omstilling til cirkulære og grønne forretningsmodeller, som kan styrke danske SMV’ers konkurrenceevne og eksport.
Følgende virkemidler anvendes til gennemførsel af de tre delindsatser:
• Screening og rekruttering af SMV’er
• Rådgivning og sparring mv. om nye og mere cirkulære forretningsmodeller
• Implementering af grønne forretningsmodeller. Der kan gives støtte til investering i maskiner og udstyr uanset geografisk placering, hvis en SMV har
gennemført fase 1 og 2.
Indsatsen skal være landsdækkende og udføres i et stærkt landsdækkende partnerskab
med involvering/opbakning fra erhvervslivet og relevante aktører. men den samlede
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indsats skal sammensættes, så den adresserer og tilgodeser decentrale forskelle, herunder diversitet i styrkepositioner og virksomhedsdemografi på tværs af landet.
Målgruppe
Indsatsen cirkulær omstilling i SMV’er er målrettet SMV’er med klare potentialer for
ressourceeffektivisering og øget cirkulær økonomi i et eller flere led af virksomhedens værdikæde, samt SMV’er med nye innovative forretningsmodeller og teknologier mv., som kan styrke dansk eksport inden for et voksende marked for cirkulære
løsninger i EU og globalt. SMV’erne kan befinde sig i et bredt udsnit af brancher,
som bl.a. fødevarebranchen, modebranchen og bygge- og anlægssektoren.
Tidsplan
Såfremt bestyrelsen tiltræder indstillingen, vil den tentative proces for call`et være:
•
•
•
•

Annoncering af initiativet i april/maj 2019.
Frist for indsendelse af projektansøgninger ultimo juni eller primo august
2019.
Indstilling af konkrete ansøgninger til godkendelse på bestyrelsesmødet den
24. september 2019.
Umiddelbart herefter udsteder Erhvervsstyrelsen tilsagn.

Diskussionspunkter
Bestyrelsen kan drøfte forslaget om udmøntning, herunder hvorvidt det ønskes at initiativet kan indeholde en mulighed for at give støtte til investering af maskiner og
udstyr og evt. en ramme herfor.
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender prioritering af midler til:
•

Cirkulær omstilling i SMV’er, herunder at der afsættes 96 mio. kr. fordelt
med knap 81 mio. kr. fra EU’s Regionalfond akse 3 samt 15 mio. kr. af de
decentrale erhvervsudviklingsmidler.

