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Program

•

Hvem er Viegand Maagøe?

•

Hvad er cirkulær økonomi?

•

Projektet “Øget vækst gennem cirkulære
forretningsmodeller i SMVer”

•

Lidt om andre funding programmer

VIEGAND MAAGØE
Strategic consultancy on sustainability, resources, energy and communication

FACTS

50%

more employees from 2014-2017

40%

growth in revenue from 2014-2017

50
specialists

PROJECTS

80% private customers
20% public customers

40%
projects are international

CUSTOMERS
Examples

Core competencies
Industry
Energy and climate planning
Data analysis
Feasibility studies
Energy screening

Communication
Web solutions
Information campaigns
Visual and written communication
Public Relation

Sustainable Products
Circular economy and business models
ECO Design and Energy labelling EU
Sustainable product design
Lifecycle assessments (LCA)

Strategy and economics
Economic analysis
Investments
Facilitating processes
Strategy and leadership counseling

Cirkulær Økonomi

Outline of a circular economy

Kilde: Ellen MacArthur Foundation

Kilde: Ellen MacArthur Foundation

CIRKULÆR ØKONOMI: FEM HOVEDOMRÅDER
1. Cirkulære
råmaterialer
Fokus på fornybare,
genanvendelige eller
biobaserede ressourcer.
Målet er at udfase
miljøskadelige eller
ikke-fornybare
råmaterialer.

5. Produkt
som service

3. Forlænget levetid
og cirkularitet

2. Ressource
genindvinding
Fokus på at
genindvinde og udnytte
spild fra produktionen
eller ressourcer fra
udtjente produkter.

Fokus på at give produkter
en længere levetid og at
materialer kan genbruges.
Nye indtjeningsmuligheder
findes i vedligeholdelse,
opgraderinger, take-back
ordninger, istandsættelse
og gensalg.

4. Deling af
produkter
Fokus på at optimere
indtjeningen på produkter
med lav brugsrate. Ofte
kan potentialet tage
udgangspunkt i digitale
platforme.

Fokus på om produktet
kan omsættes til en
serviceydelse der f.eks.
sælges på abonnementsvilkår. Især attraktiv for
produkter med længere
investeringshorisont og
servicebehov i
driftsperioden.

Plantebaseret,
komposterbar
emballage

De nævnte virksomheder er eksempler og ikke alle er Viegand Maagøe referencer
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ØGET VÆKST GENNEM CIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER I SMV’ER
KORT OM PROJEKTET

HVEM ER VIEGAND MAAGØE?

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

Vi er et konsulenthus, der hjælper vores kunder med at
arbejde mere bæredygtigt, ressourceeffektivt og energirigtigt.
Målet er at styrke kundernes konkurrenceevne og samtidig
bidrage til den grønne omstilling.

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.

Viegand Maagøe arbejder i hele verden, og blandt vores
kunder er nogle af de største nationale og internationale
virksomheder og organisationer, både fra den offentlige og
den private sektor. Vi er ca. 50 konsulenter og arbejder lige nu
fra København, Odense og Århus.

Formålet er at hjælpe SMV’er med at udvikle og implementere nye
forretningsmodeller, der både kan skabe vækst i virksomhederne og
samtidig føre til bedre anvendelse af energi og ressourcer.

STØTTE I FASE 1

STØTTE I FASE 2

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

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
virksomheder i region Sjælland. Investeringer kan omfatte
maskineri, licenser, know-how, patenter m.m.

FASERNE

FASE
1

ENERGI- OG
RESSOURCEPROFIL

FASE
2

FORRETNINGSPLAN INKL.
OPLÆG TIL FINANSIERING

IDENTIFIKATION AF
CIRKULÆR FORRETNINGSIDE

UDVIKLING AF FORRETNINGSPLAN
INKL. OPLÆG TIL FINANSIERING

ANSØGNING OM STØTTE
TIL INVESTERING

FORRETNINGSPLANEN
IMPLEMENTERES

FEM CIRKULÆRE HOVEDTEMAER
1. Cirkulære råmaterialer

2. Ressource genindvinding

Fokus på fornybare,
genanvendelige eller
biobaserede ressourcer. Målet
er at udfase miljøskadelige eller
ikke-fornybare råmaterialer.

Fokus på at genindvinde og
udnytte spild fra produktionen
eller ressourcer fra udtjente
produkter.

3. Forlænget levetid og
cirkularitet
Fokus på at give produkter en
længere levetid og at materialer
kan genbruges. Nye
indtjeningsmuligheder findes i
vedligeholdelse, opgraderinger,
take-back ordninger,
istandsættelse og gensalg.

4. Deling af produkter

5. Produkt som service

Fokus på at optimere
indtjeningen på produkter
med lav brugsrate. Ofte
kan potentialet tage
udgangspunkt i digitale
platforme.

Fokus på om produktet kan
omsættes til en serviceydelse der f.eks. sælges på
abonnementsvilkår. Især
attraktiv for produkter med
længere investeringshorisont og servicebehov i
driftsperioden.

HELE PROCESSEN TAGER I ALT CIRKA 6 MÅNEDER…

1

2

RESSOURCEPROFIL

Ca. 20 timer

Viegand Maagøes dybe
miljøfaglige og industrielle
kompetencer bidrager til at
kortlægge virksomhedens
ressourceprofil.

3

FORRETNINGSMÆSSIGE POTENTIALER

Ca. 30 timer

I denne fase bruges ressourceprofilen til at konkretisere det
forretningsmæssige potentiale med
udgangspunkt i de fem cirkulære
hovedtemaer.

4

FORRETNINGSPLAN

Ca. 35 timer

Her bliver det cirkulære
potentiale omsat til en
forretningsplan, som
også indeholder oplæg
til finansiering.

AFSLUTNING

Ca. 15 timer

Det primære produkt er
en casebeskrivelse, der
også kan laves som en
kort video. Formålet er
både dokumentation og
markedsføring.

FASE 1: RESSOURCEPROFIL

1

RESSOURCEPROFIL

2

3

FORRETNINGSMÆSSIGE POTENTIALER

4

FORRETNINGSPLAN

Ressourceprofilen giver et overblik over virksomhedens
muligheder og udfordringer inden for følgende områder:

Materialesundhed

Genanvendelse af
materialer

Energiforbrug

Vandforbrug

Social ansvarlighed

Emballage

Affald

Transport

Ressourceprofilen kan også bruges til at vurdere mulighederne
for at opnå en miljømærkning eller -certificering, det kan f.eks.
være Svanemærket.

AFSLUTNING

FASE 2: FORRETNINGSMÆSSIGE POTENTIALER

1

RESSOURCEPROFIL

Ressourceprofilen bruges til
at konkretisere det
forretningsmæssige
potentiale med
udgangspunkt i fem
cirkulære hovedtemaer. I
mange tilfælde vil de fem
temaer overlappe eller
supplere hinanden.

2

3

FORRETNINGSMÆSSIGE POTENTIALER

FORRETNINGSPLAN

4

AFSLUTNING

1. Cirkulære
råmaterialer

3. Forlænget levetid
og cirkularitet

4. Deling af
produkter

5. Produkt som
service

Fokus på fornybare,
genanvendelige eller
biobaserede ressourcer.
Målet er at udfase
miljøskadelige eller ikkefornybare råmaterialer.

Fokus på at give
produkter en længere
levetid og at materialer
kan genbruges. Nye
indtjeningsmuligheder
findes i vedligeholdelse,
opgraderinger, takeback ordninger,
istandsættelse og
gensalg.

Fokus på at optimere
indtjeningen på
produkter med lav
brugsrate. Ofte kan
potentialet tage
udgangspunkt i
digitale platforme.

Fokus på om produktet
kan omsættes til en
serviceydelse der
f.eks. sælges på
abonnementsvilkår.
Især attraktiv for
produkter med
længere
investeringshorisont
og servicebehov i
driftsperioden.

2. Ressource
genindvinding
Fokus på at genindvinde
og udnytte spild fra
produktionen eller
ressourcer fra udtjente
produkter.

FASE 3 OG 4: FORRETNINGSPLAN OG AFSLUTNING

1

RESSOURCEPROFIL

2

3

FORRETNINGSMÆSSIGE POTENTIALER

FORRETNINGSPLAN
Planen vil som minimum bestå af de
elementer, der kræves i ansøgningen om
finansiering i projektets fase 2:
• Beskrivelse af den cirkulære
forretningsmodel
• Udarbejdelse af Business model canvas
• Finansieringsplan

FORRETNINGSPLAN

4

AFSLUTNING

AFSLUTNING
Vi udarbejder en casebeskrivelse, som også kan være en kort video.
Casen sætter fokus på virksomhedens nye initiativ og formidler resultaterne
til kunder, medarbejdere, investorer og samarbejdspartnere. Casen bruges
også til dokumentation over Lifestyle og Design Cluster.

KERNETEAM

CHRISTIAN AAGE LUNDSGAARD

PETER MARTIN SKOV HANSEN

SPECIALIST, PRODUKTUDVIKLING

SPECIALIST, MILJØ

•

Produktudvikling

•

Cirkulær økonomi

•

Cirkulær økonomi

•

Miljøforhold

•

LCA

•

Materialeteknik

CARSTEN GLENTING

CHRISTIAN JENSEN

SPECIALIST, FINANSIERING OG FORRETNINGSMODEL

SPECIALIST, INDUSTRI

•

Forretningsudvikling

•

Ressourceoptimering

•

Finansiering

•

Energisystemer

•

Strategi

•

Energiscreeninger i industrien

KRISTIAN SØRENSEN

CHRISTIAN RAHBEK

SPECIALIST, KOMMUNIKATION

SPECIALIST, GRØN OMSTILLING

•

Strategiudvikling

•

Rådgivning om forretningsmodel

•

Markedsføring

•

Strategi

•

Branding

•

Udviklingsplan

SUPPLERENDE FAGKOMPETENCER

NN
•

Energioptimering af bygninger

•

Rentabilitetsberegninger

•

DGNB og BREEAM auditor

LARISA MAYA-DRYSDALE

Kerneteamet kan
suppleres inden for
en række fagkompetencer efter
virksomhedens
konkrete behov

•

Grønne indkøb

•

Total Cost of Ownership

•

LCA

JAN VIEGAND

BAIJIA HUANG

•

Elektronikspecialist

•

Effekt af forretningsmodeller

•

ECO-design

•

Effektanalyse

•

Energimærkning

•

Markedsanalyse

•

EU lovgivning

KRISTIAN MADSEN
•

Energi- og CO2-regnskaber

•

Transportanalyser

•

Digitale værktøjer

MARIANNE HARTZ THOMAS

PETER MAAGØE
•

Energiledelse- og -effektivisering

•

Strategisk kommunikation

•

Strategisk energiplanlægning

•

Forandringskampagner

•

Grønne industrielle symbioser

•

Digital kommunikation

Larisa Maya-Drysdale

ANDRE STØTTEMULIGHEDER

Program

Udbyder

Indhold/ramme

Næste Runde

Grøn vækst via grønne
forretningsmodeller

Erhvervshus H

Grøn forretningsudviklingsforløb
inkl. DKK180.000 til rådgivning

August 2019
(sidste runde af 5)

Innovation til Marked

Real Dania

Bæredygtige produkter til
byggeriet. Markedsfokus

1/1-2020

MUDP

Miljøstyrelsen

Større projekter,
Teknologi, miljø, cirkulær økonomi

Udvikling: 10/5-2019
Fyrtårnsprojekt: August 2019
Ny runde forventes i 2020

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Gate21

Cirkulær Økonomi, energi
optimering mm.

Løbende 2019-22

Grand Solutions

Innovationsfonden

Cirkulær plast, digitalisering,
drone/robot/”åbent opslag”

20/8-2019

EUDP

