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Nyhedsbrev til virksomheder i Rudersdal
 

 

  

KAPITAL TIL INNOVATION, OPSTART OG VÆKST
 

 

Finansiering af opstart, produktudvikling, internationalisering, skalering, digitalisering og
anden udvikling kan finansieringsmæssigt være en udfordring for mange virksomheder. Få
viden om udvalgte tilskudsordninger og muligheder i Innovationsfonden og Vækstfonden.
 

 

  

 

Få støtte til kommercialisering fra EU
 
Virksomheder har gode chancer for at opnå EU-støtte. Vil I kommercialisere jeres idé eller
teknologi internationalt? Har I brug for ekstern finansiering til at realisere jeres
produktudviklingsprojekt eller en international udviklingspartner? Så kan Greater Copenhagen EU
Office hjælpe jer på vej.
 
Flere Rudersdal-virksomheder har allerede haft glæde af denne gratis service, hvor du får hjælp til
at identificere den rette EU-pulje og til at komme i gang med en EU-ansøgning. Forløbet har til
formål at sikre større chancer for succes gennem sparring om forretningsudvikling, afgrænsning af
støttemuligheder og hjælp med at finde de rigtige partnere i Danmark og EU. Typiske EU-
finansierede projekter handler om at udvikle en prototype eller gøre en prototype færdig til
markedet.
 
Få et overblik over de mest relevante EU-programmer for virksomheder her
 
Kontakt Greater Copenhagen EU Office
 

 

   

https://presscloud.com/csp/vocast/message.csp?KEY=611661129382969
http://presscloud.com/file/35/353091526268252/vst.jpg
http://www.regionh.dk/cpheuoffice/virksomhed/Documents/EU-stoetteoversigt.pdf
http://www.regionh.dk/cpheuoffice/kontakt/Sider/default.aspx


 

Tilskud til innovative udviklingsprojekter - Bedre konkurrenceevne
og vækst
 
Innobooster er et tilskud til virksomheder, der ønsker at udvikle og markedsmodne et nyt produkt,
en ny service eller forbedre en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst.
Tilskuddet kan være med til at mindske virksomhedens risiko ved projektet. Små og mellemstore
virksomheder og iværksættere og start-up virksomheder, der er under 3 år gamle, kan søge fra
50.000 kr. - 5 mio. kr.
 
Læs om Innobooster her
 

  

 

Har du kursen mod en iværksætterkarriere? 
 
Med Innofounder giver Innovationsfonden en kapitalindsprøjtning i de tidlige risikofyldte faser,
så du kan udvikle din iværksætteridé og opbygge en virksomhed omkring den. Innofounder er et 12-
måneders forløb, der gør dig klar til at gå på markedet eller hente investeringer. Du skal have en
iværksætteridé til et nyt produkt, en ny service eller en ny teknologi.  Du må gerne allerede have
etableret en virksomhed baseret på idéen, men virksomheden må max. være 2 år gammel.
 
Læs om Innofounder her
 

 

  

 

Skal du bruge penge til innovation og vækst?

Vækstfonden er statens finansieringsfond. I partnerskaber med banker og private investorer
finansieres virksomheder i alle brancher fra virksomhedens spæde start, gennem høj vækst, til
rejsen ud på de globale markeder. Læs mere om de mange muligheder her:
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Startlån, der er målrettet unge virksomheder, som er kommercielt klar med et produkt og
det første salg  
Vækstlån til iværksættervirksomheder, hvis korte historik gør det svært at skaffe
finansiering til at accelerere væksten  
Lån til modne iværksættervirksomheder, som allerede har sikret sig egenkapital fra en
venturekapitalfond  
Early Engagement-lån til tidlige iværksættervirksomheder med stort skaleringspotentiale,
men som endnu er for nye til en reel ventureinvestering
Business angel-matching-lån, hvor virksomheder supplerer en investering fra en business
angel med et lån fra Vækstfonden  
Finansiering til modne virksomheder med investeringsplaner  
Finansiering af ejer- og generationsskifte   

 

  

ERHVERVSARRANGEMENTER 
 

 

 

  

 

 

  

International Citizen Day - hvordan tiltrækker og fastholder
virksomhederne international arbejdskraft?

Greater Copenhagen afholder et stort, gratis arrangement for internationale borgere, herunder
arbejdstagere, medfølgende ægtefæller og internationale universitetsstuderende I DGI-byen. Vi
håber, at virksomhederne vil videreformidle dette tilbud til deres internationale arbejdstagere for
at tiltrække og fastholde international arbejdskraft.

Der sættes fokus på de områder, som ofte giver udfordringer for de internationale borgere, og som
samlet kan medvirke til, at de vælger regionen fra. Det handler fx om bolig, karriere og
fritidsliv. På eventen kan internationale borgere møde udvalgte aktører og eksperter på forskellige
stande, workshops og til oplæg.
 
Læs mere og tilmeld dig her
 

 

   

https://vf.dk/finansiering/startlaan/
https://vf.dk/finansiering/vaekstlaan-til-ivaerksaettere/
https://vf.dk/finansiering/venture-debt/
https://vf.dk/finansiering/early-engagement/
https://vf.dk/finansiering/business-angel-matching-laan/
https://vf.dk/faa-et-laan/moden-virksomhed/
https://vf.dk/faa-et-laan/ejerskifte/
http://www.facebook.com/hipih.dk/
http://ihcph.kk.dk/icd


 

Mød alle eksperter og myndigheder den 1. oktober i Vedbæk og
hør sidste nyt om Brexit
 
Trade Council, Erhvervsstyrelsen, Toldstyrelsen, Skattestyrelsen, advokater og Brexit-eksperter står
klar med sidste nyt til virksomhederne. Hvilke muligheder og udfordringer er der? Og hvordan løses
de bedst? Arrangementet er målrettet små- og mellemstore virksomheder, der har eller påtænker
samarbejde med Storbritannien
 
Tilmeld dig arrangementet 1. oktober 2019 kl. 13.00 - 16.00 i Vedbæk her
 

  

HJÆLP TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING
 

 

 

Hvordan kan vi bedst hjælpe virksomhederne? 
 
Erhvervshus Hovedstaden gennemførte i foråret 2019 en onlineundersøgelse af virksomhedernes
udfordringer og behov for vejledning. Der gennemføres aktuelt en undersøgelse af, hvordan vi
bedst kan hjælpe virksomhederne med forretningsudvikling og vækst via verdensmålene. Vi håber,
at mange Rudersdal-virksomheder vil deltage i undersøgelsen, fordi besvarelser danner baggrund
for fremtidige tilbud og ydelser.
 
Besvar det korte spørgeskema her
 
 

 

   

http://presscloud.com/file/26/261615450988715/COLOURBOX1181384.jpg
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http://presscloud.com/file/34/342545640072948/bedygtig_bundlinje.jpg
https://survey.enalyzer.com/?pid=remd3t6n


 

Vækstbriefing: Brug verdensmålene til at skabe ny forretning
 
Få konkrete input til, hvordan verdensmålene kan skabe vækst og eksportmuligheder for danske
SMV'er, der allerede har bæredygtige produkter og løsninger. Erhvervshus Hovedstaden inviterer til
en vækstbriefing den 26. september 2019 kl. 07.30-10.00
 
Læs mere og tilmeld dig her
 

  

 

Få gratis hjælp til en bæredygtig bundlinje
 
Rudersdal Kommune søger lige nu 10 lokale virksomheder, der er klar til at få udviklet en grøn og
cirkulær forretningsplan gennem projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0. De deltagende virksomheder
vil få gratis konsulenthjælp og adgang til netværk og workshops, som ruster dem til at lave
en konkret handlingsplan for hvilke forretningstiltag, der kan give dem grønnere tal på bundlinjen.
Virksomhederne får gennem projektet også mulighed for at søge investeringsstøtte til at
implementere tiltagene.
 
Læs mere her
 

 

  

 

Få en gratis energiscreening
 
Mindre virksomheder kan spare omkring 20 procent af deres energiforbrug ved at gennemføre
billige tiltag. Tid og penge afholder dog ofte mange fra at få hjælp til at skabe overblik over

 

http://presscloud.com/file/27/278162596925114/logo.jpeg
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http://presscloud.com/file/26/268161640253858/facebookbanner_mindre_tekst.png
http://www.rudersdal.dk/BB2
http://presscloud.com/file/77/776795959228648/skodsborgkckken-3038.jpg


energiforbruget og se mulighederne for besparelser. Rudersdal Kommune tilbyder derfor gennem
projektet Styr Energien 2.0 virksomheder i kommunen en samlet pakke, der omfatter screening,
finansiering og implementering af én eller flere løsninger.
 
Læs mere om tilbuddet her
 

  

NYT TILBUD TIL VIRKSOMHEDER
 

 

 

  

 

Voksenlærling - én ordning, to vindere
 
Der er stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. For dig og din virksomhed kan løsningen
være at ansætte en voksenlærling. Og så kan I få tilskud til lønnen!
 
Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om voksenlærlingeordningen, kan du læse mere på
voksenlaerling.nu eller kontakte Rudersdal Rekruttering på 72 68 30 09 eller pr. mail på
rur@rudersdal.dk.
 

 

  

 

 

  

VIL DU VIDE MERE
 

 

 

  

Kontaktinformation
Kontakt vores erhvervskonsulent Bjørn Engsig på e-mail ensi@rudersdal.dk eller tlf. 72 68 31 38, hvis du
har brug for hjælp eller en indgang til kommunen, Erhvervshus Hovedstaden eller andre erhvervspartnere.
Læs mere om erhverv på rudersdal.dk/erhvervsservice 
 
Tilmelding til nyhedsbrev
Hvis der er andre i din virksomhed, som kan have udbytte af at modtage nyhedsbrevet, kan det ske ved at
klikke her. 
 
Vi passer på dine data
Vi har kun registreret din e-mail. Denne oplysning bruger vi udelukkende, når vi skal sende nyhedsbrevene
ud. Læs mere på rudersdal.dk/minedata
 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage erhvervsnyhedsbrevet, kan du altid afmelde dig via linket nederst i
de mails, du modtager. Hvis du afmelder dig, sletter vi dine data, og du vil ikke længere modtage
nyhedsmails.
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