
Making the Transition to Circular Economy

Er du parat til 
Cirkulær Økonomi?
Øg din parathed til Cirkulær Økonomi med støtte fra MATChEs Accelerator 
Program og opnå overblik over jeres strategiske potentialer og igangsæt 
jeres første eller næste indsatser. 



Hvad får du ud af det?

STATUS FOR PARATHED
 
Lær din virksomheds CØ parathed at kende 
gennem en digital parathedsprofil, som screener 
på tværs af 8 dimensioner for parathed.

CØ VÆRKTØJSKASSE
Få tilpassede værktøjer til at understøtte jeres 
parathedsprofil og innovationsproces med vores 
ekspertise i at anvende dem i workshopforløb.

MAPPING AF MULIGHEDER
 
Identificer, prioriter og udfør strategiske indsatser, 
som vil føre til reduceret ressourceforbrug og 
øget innovationsgrad. 

INTERN FORANKRING
 
Støtte til at styrke jeres indsats med fokus på 
intern forankring, samt samarbejds- og finansie-
ringsmuligheder for udviklingsprojekter mm.

Acceleratorprogrammet
Din virksomhed tilbydes at blive en del af MATChEs Acceleratorprogram som understøtter 
15 produktionsvirksomheder i at øge deres parathed og derved at tage de næste skridt i 
omstillingen til Cirkulær Økonomi. 
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2 Hvordan er forløbet?

Overblik og 
fokusering

Strategiske 
muligheder

Udførsel af 
initiativer

Effekt og 
skalering

• Screening af parathed

• Styrker og potentialer

• Benchmarking

• Strategisk mapping

• Prioritering

• Målsætning

• Scoping af projekt

• Udvælgelse af initiativer

• Værktøjer og metode

• Implementering

• Effekter og måling

• Skalering og næste step

1

2

3

4



… styrke viden, processer og værktøjer samt risikovillighed.

… udvikle en langsigtet strategi, der favner nye forretningsmodeller.

… designe nye produkter og serviceydelser.

… skabe nye relationer og partnerskaber i værdikæden.

… forlænge produktbrug gennem monitorering og datahåndtering.

… tilbyde vedligeholdelses- og reparationsydelser samt deling af produkter.

… tilbagetage og genvinde værdien af produkter.

… håndtere lovgivning og marked til at sikre optag af nye løsninger.

15
producenter

3Hvad er fokus?

4Hvem er målgruppen?

Omsæt strategi til konkrete initiativer med fokus på en eller flere udvalgte dimensioner.  
Din virksomhed vil få en skræddersyet ’omstillingsrute’ som adresserer jeres behov.

Programmet henvender sig til danske produktionsvirksomheder, som har set potentialet i 
at arbejde med CØ og søger støtte til at komme i gang med nye initiativer. Virksomheden 
skal være producent af et fysisk produkt og tilhøre en af de viste producentklynger. 

Producenter af fødevarer, 
tekstil og papir

Producenter af metal, 
transportmidler, 
makiner og elektronik

Producenter af møbler 
og bygningselementer

Producenter af kemi, 
plastik og kemi

Bliv omstillingsparat i forhold til at…



MATChE er et 3-årigt projekt, som er opstartet i februar 2017, og støttet af Industri-
ens Fond og drevet af et konsortie bestående af Danmarks Tekniske Universitet, 
Dansk Industri, Miljøstyrelsen og CHORA Connection. 

UNIVERS 
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Viden 
Værktøjer
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Parathedsværktøj
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Demonstration
Rekruttering

Matchmaking
Workshops

www.matche.dk

Det er nemt at ansøge - kontakt 
info@matche.dk og tilkendegiv din 
interesse, og så tager vi en snak om 
et potentielt fit og videre proces!

2018:
• Call 1: Ansøgning d. 31. august:  Opstart oktober 2018
• Call 2: Ansøgning d. 30. november:  Opstart januar 2019

2019:
• Call 3: Ansøgning d. 31. maj:   Opstart juli/august 2019
• Call 4: Ansøgning d. 30. november:  Opstart januar 2020


