
Som ansluten till CCBuild betalar ni en årskostnad som faktureras i samband med starten och 
därefter årligen.

SAMARBETSAVTAL
För att ansluta er organisation till CCBuild behövs ett samarbetsavtal. Mejla ert organisations
namn, fakturaadress, namn och epost till den som ska skriva under avtalet samt vald nivå 
enligt nedan till ccbuild@ivl.se. 
Bifoga gärna er logga så vi kan publicera den på webbsidan Organisation. 
Genom att ansluta som samarbetspart till CCBuild tar ni del av verksamheten och får möjlighet 
att påverka och bidra till vidareutvecklingen av CCBuild och vår verksamhet.

KOSTNADER FÖR ATT DELTA
Alla kostnader är exklusive moms.
 Grundnivå: 28 000 kr för 2023
Grundnivån passar de flesta samarbetsparter och omfattar hela CCBuilds verksamhet. 
I grundnivån ingår upp till 20 nya projekt per år i ert konto i CCBuilds produktbank. 
Tillägg 10 000 kronor per 10 extra projekt. 
 Anpassad nivå: 15 000 kronor för 2023
Anpassad nivå passar er som främst vill delta i CCBuilds nätverk samt önskar tillgång till 
publicerings  konto för att kunna synliggöra era cirkulära tjänster, produkter och referensprojekt 
på CCBuilds webbsida. Max ett projekt i CCBuilds produktbank. 
 Klusterkonto: 34 000 kronor för 2023
Passar er som vill ansluta ett lokalt nätverk eller förening för ett gemensamt konto i CCBuild. 
Max ett projekt i CCBuilds produktbank per aktör som är ansluten till nätverket eller föreningen. 

FÖLJANDE INGÅR FÖR ALLA
 Delta i CCBuilds nätverk. Ta del av digital samverkansyta, möjlighet att delta i och 
samarrangera nätverksträffar med CCBuild. Se planerade och genomförda träffar på 
webbsidan Nationell arena och i vårt kalendarium. 
 Använda CCBuilds digitala plattform och bidra till fortsatt vidareutveckling av den. 
I plattformen ingår inventeringsapp, produktbank, intern och extern marknadsplats 
samt den värdeanalys med rapporter och statistik som kan hämtas från systemet. 
Max 10 administratörs användare (fritt antal användare i andra användarroller). 
 Synas på CCBuilds webbsida. Ni får tillgång till publiceringskonto på gemensamma ytor 
som kalendarium, referensprojekt och kan synliggöra era cirkulära tjänster och produkter. 
Se även vårt utbud av utbildningar. 
Kontakta oss via ccbuild@ivl.se om ni önskar specifika anpassningar för er verksamhet som 
workshoppar, utbildning, processledning samt anpassningar eller digital inläsning mot era egna 
system eller annat.

Vad kostar det att vara med i CCBuild?
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