
Så søg CØ SMV om tilskud til din investering i maskiner og anlæg! Tilskuddet  
i CØ SMV er din virksomheds mulighed for hjælp til indkøb af materiel, udstyr  
eller knowhow, som I måske ellers ikke ville have adgang til. 

Har du en grøn 
eller cirkulær 
forretningsmodel?
– og ønsker du at realisere den?

Hvilke krav skal jeg som ansøger opfylde?

Cirkulær økonomi
CØ SMV

Lifestyle & Design Cluster kan i projekt CØ SMV til-
byde støtte på op til 30% af investeringssummen, 
dog makismalt 120.000 kr. i tilskud. Du har samtidig 
mulighed for at modtage vejledning, som kan kva-
lificere dit investeringsprojekt, så det giver din virk-
somhed det bedste puf videre mod at blive en 
grøn og cirkulær forretning. 

Men hvordan fungerer det? Hvad skal jeg som  
ansøger gøre, hvem kan søge og hvornår er der 
deadline? 

Du skal opfylde 3 betingelser
Der er tre betingelser, der er afgørende for virk-
somheden at leve op til, for at vi kan bevillige til-
skuddet:

1. Ansøgeren skal have en godkendt plan for en 
cirkulær forretningsmodel opnået enten gennem 
deltagelse i CØ SMV, fase 1 ELLER et tilsvarende 
projekt, hvor en grøn eller cirkulær forretningsmo-
del indgår som obligatorisk leverance i projektet. 

Udover CØ SMV kan der fx være tale om virksom-
heder, som har gennemført ét af følgende forløb:
Rethink Business - Fokuseret Værdikædesamarbejde 
(hos Lifestyle & Design Cluster), Grøn Vækst via 
bæredygtige forretningsmodeller (Erhvervshus 
Hovedstaden), Clean Green Plan (CLEAN Cluster),
Bæredygtig Bundlinje (Gate21) eller lign. projekter. 

2. Ansøgeren skal kunne dokumentere beregningen 
af forventede effekter ved den grønne/cirkulære 
forretningsmodel gennem et (korrekt) udfyldt Bære-
dygtig Bundlinje Værktøj eller Klimakompas.

3. Ansøgeren skal overholde de øvrige formelle 
krav om SMV-status og hidtil modtaget støtte – 
også kendt som »de minimis-reglerne«.

Din ansøgning sendes til projekt186@ldcluster.com 
Ansøgningsfrist: 22. november 2019. (Næstfølgende 
frist: 22 februar 2020.)

Ansøgningsskema + vejledning kan downloades her: 
• Vejledning og Ansøgningsskema
• Læs mere om CØ SMV her
• eller herSpørgsmål
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