
Del
nyhedsbrevet

CORONAINITIATIVER TIL VIRKSOMHEDER

Rudersdal Kommune udsender særnumre af Erhvervsnyt i Rudersdal i anledning af
coronakrisen. I dette særnummer har vi fokus på hjælpepakker og gratis vejledning og
konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder. 

https://rudersdal-koncern.uxmail.io/archive/1009431/share/


Du kan også følge med i erhvervsnyheder på Rudersdal Kommunes LinkedIN side , og
på rudersdal.dk/corona finder du al information om corona. 

Virksomheder kan fortsat kontakte vores erhvervsservice.  Læs mere
på rudersdal.dk/kontakt-til-kommunen.
 

ANSØG NU - KOMPENSATIONSPULJER ER ÅBNE

De fleste hjælpepakker til virksomhederne er nu klar. Her får du overblik over de
forskellige hjælpepakker. Læs mere om muligheder og ansøgningsprocedure
nedenfor. 
 

 Få hjælp til lønudgifter

https://www.linkedin.com/company/rudersdal-kommune
http://rudersdal.dk/corona
https://www.rudersdal.dk/kontakt-til-kommunen
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/


Virksomheder, som vælger at hjemsende deres medarbejdere fremfor at afskedige, kan
søge lønkompensation. Din virksomhed skal stå over for at skulle varsle afskedigelser for
minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Beløbsgrænsen er netop
sat op til 30.000 kr. per medarbejder/md. 
 
Læs mere og start ansøgningen her

Få hjælp til faste udgifter

Virksomheder kan ansøge om midlertidig kompensation for faste udgifter. Du kan få
kompensation for en andel af dine faste udgifter fx husleje. Andelen af faste udgifter
afhænger af din forventede nedgang i omsætningen. Virksomheder, der er lukket efter

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden


påbud ved bekendtgørelse, vil blive kompenseret med 100 % af de faste udgifter i
påbudsperioden.

Du kan finde vejledningsmateriale på Virksomhedsguiden.dk ultimo uge 14. Der åbnes for
digital ansøgning i uge 15.
 
Læs mere på www.virksomhedsguiden.dk 
 

Få hjælp for tabt omsætning (kompensation til
selvstændige)

Virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte kan få midlertidig kompensation for tabt
omsætning. Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og
selv arbejder i virksomheden. Hvis du som selvstændig har ansatte, kan du samtidig
modtage lønkompensation til eventuelle ansatte, der ellers står til at blive fyret. Dvs. at der
kan søges lønkompensation for de ansatte, og virksomhedsejere kan søge denne
kompensationsordning til sig selv. Det forventes, at der åbnes for ansøgning i uge 14.
 
Læs mere på www.virksomhedsguiden.dk

Få hjælp til aflyste eller udskudte større
arrangementer

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-udgifter/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-tabt-omsaetning/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/


Som arrangør af aflyste arrangementer kan du søge om kompensation for dine tab. Hvis du
søger kompensation for lønudgifter, skal du være opmærksom på, at du ikke også kan
søge om lønkompensation under andre kompensationsordninger. 
 
Læs mere her og start ansøgningen

Få en lånegaranti 

For små og mellemstore virksomheder kan Vækstfonden garantere for lån eller
driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter. For at komme i betragtning skal din
virksomhed have oplevet eller forvente et omsætningstab på minimum 30 %.
Finansieringsinstituttet kan på baggrund af garantien yde lån og driftskreditter på favorable

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/


vilkår.
 
Læs mere på https://vf.dk/covid-19/ og kontakt din bank.

Få udvidet refusion for sygemeldte
medarbejdere

Arbejdsgivere får en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge. Ligeledes får
selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge. Der kan udbetales refusion
fra første fraværsdag. Arbejdsgivere skal søge om refusion via NemRefusion. Selvstændige
skal anmelde fravær ved hjælp af en papirblanket på Virk.dk.
 
Læs mere om ordningen på NemRefusion.dk

Få hjælp til aftaler om arbejdsdeling og støtte
ved afskedigelsesforløb

https://vf.dk/covid-19/
http:


Du skal kontakte Jobcentret, hvis du vil lave aftaler om arbejdsdeling. Ved større
afskedigelser kan din virksomhed via Jobcentret få hjælp og støtte til de medarbejdere, der
varsles afskediget. Ved større afskedigelser forstås som udgangspunkt mindst 50 % af
medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte.
 
Skriv til Jobcenter Rudersdal på beskaeftigelse@rudersdal.dk.
 

Udskyd afregningen af moms, AM-bidrag og A-
skat

mailto:beskaeftigelse@rudersdal.dk


Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat bliver midlertidigt forlænget med fire måneder.
Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat, vil blive omfattet af de
lempede regler. Fristerne for betaling af B-skat bliver midlertidigt forlænget med to
måneder.
 
Læs mere på skat.dk

Udskyd opkrævning af præmien for
sygedagpengeforsikring 

For at hjælpe erhvervslivet lettere igennem den aktuelle krise er tidspunktet for opkrævning
af præmien til sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere blevet udskudt.

Læs mere på star.dk

GRATIS VEJLEDNING OG KONSULENTBISTAND

https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900
https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/3/opkraevning-af-praemien-for-sygedagpengeforsikring-selvstaendige-erhvervsdrivende-udskydes/


Få overblik over forskellige tilbud om gratis rådgivning og vejledning til små og
mellemstore virksomheder herunder. 
 

Webinar: Hvordan bruger jeg corona-
hjælpepakkerne bedst

Erhvervshus Hovedstaden tilbyder webinarer, hvor du kan få indblik i hjælpepakkerne. Hvad
indeholder pakkerne? Hvem kan bruge den enkelte hjælpepakke? Hvad skal der skal til for
at benytte dem? Hvornår og hvordan kan jeg søge? 450 deltog i det første webinar!
 
Læs mere og tilmeld dig her. 

Erhvervshusets corona-hotline hjælper mange
virksomheder

https://ehhs.dk/events-corona-webinar/0/3


Få hjælp til specifikke udfordringer, hjælp til udfyldelse af tilskudsansøgninger m.m. Ring til
Erhvervshus Hovedstadens corona-hotline på: 41 88 66 67. Det er gratis.

1:1 rådgivningsforløb til kriseramte
virksomheder

Erhvervshus Hovedstadens tilbyder 1:1 rådgivningsforløb til kriseramte virksomheder
gennem konceptet ”Early Warning-indsatsen”. Her er rutinerede konsulenter og et korps af
frivillige erhvervsfolk er klar til at hjælpe kriseramte virksomheder. Virksomhederne har også
mulighed for rådgivning fra uafhængige insolvensadvokater.
 
Se mere her.
 

7 tips til (fortsat) at generere indtægter

https://earlywarning.dk/coronaramte-virksomheder


Oplever du, at coronakrisen påvirker din forretning radikalt? Eller er du omfattet af
regeringens påbud om lukning af caféer/restauranter, centre og serviceerhverv? Hvad kan
du gøre for at generere indtægt, selvom det betyder afvigelser fra din normale
forretningsdrift?
 
Få inspiration her.
 

Webinar: Nye muligheder for
webshopvirksomheder

E-commerce oplever en voldsom udvikling under coronakrisen. Kunders adfærd online og
offline ændres med accelererende fart og kan skabe en varig effekt i måden, vi handler på.
Det er en chance som danske virksomheder bør gribe.

https://ehhs.dk/viden-inspirationtilselvhjaelp/0/5


 
Læs mere og tilmeld dig her

Hvordan navigerer andre virksomheder under
coronakrisen? Hent inspiration.

Mange virksomheder er hårdt presset af coronakrisen. Udover de forskellige økonomiske
hjælpepakker, kan det være afgørende, at virksomhederne selv iværksætter innovative
løsninger for at komme helskindet ud på den anden side. På Virksomhedsguiden finder du
cases om virksomheder, der hver især har fundet deres vej igennem krisen. 
 
Læs mere her.

Vejledning til udenlandsk ejede virksomheder
(Relief Packages for Business)

https://ehhs.dk/ydelser-events-webinar-webshopsucces
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_cases/


Flere udenlandsk ejede virksomheder har udtrykt behov for information om hjælpepakkerne
på engelsk til deres hovedkontorer i udlandet, så de også kan sætte sig ind i 
hjælpeforanstaltninger  i Danmark. Det kan måske betyde, at det ikke bliver i Danmark, de
fyrer eller lukker netop pga. hjælpepakkerne!   
 
Se hjemmeside med hjælpepakker og kontaktinformationer oversat til engelsk
her

KORT NYT

Fjernundervisning kan opkvalificere

https://www.copcap.com/covid-19-overview-of-relief-packages


medarbejdere, mens lønudgift dækkes

Danmark er lige nu i en særlig situation, hvor mange medarbejdere er sendt hjem fra
arbejde. Flere skoler og uddannelsesinstitutioner tilbyder fjernundervisning, hvor
medarbejdere kan deltage hjemmefra. Det kan fx være relevant for hjemsendte
medarbejdere i service- og restaurationsbranchen, som er særligt hårdt ramt af corona-
situationen.
 
Læs mere her

Webinarer for iværksættere
Det har været nødvendigt at aflyse vores iværksætterarrangementer på grund af
coronasituationen. Nu tilbyder vi webinarer for iværksættere fx en iværksætterintro den 14.
april 2020. Vi melder løbende datoer ud på Erhvervshus Hovedstadens hjemmeside.
 
Følg med og tilmeld dig her

Hackathon skal løse Corona-udfordringer
I weekenden , 3-5. april,  sætter borgere og virksomheder fra Danmark og udlandet sig til
tasterne ved 'Hack the Crisis Denmark' for at løse Corona-udfordringer. Hackathon'et
tegner til at blive Danmarks største nogensinde. Alt fra skoleelever til virksomheder skal
udvikle nye, ikke-medicinske, tech-løsninger på nogle af de udfordringer, som Corona-
situationen skaber i Danmark.

Læs mere her
 

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 vores website.
 
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.

https://star.dk/om-styrelsen/nyt/nyheder/2020/3/fjernundervisning-kan-opkvalificere-medarbejdere-mens-loenudgift-daekkes/
https://ehhs.dk/ydelser-events-intro-hill-140420
https://www.copcap.com/news/hackathon-skal-l�se-corona-udfordringer-i-danmark?utm_campaign=CopCap_BusinessNews&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=85506473&_hsenc=p2ANqtz-9HQ8FZbQSojzQcDvWVSzlkNxcJgYxQh-jA_47cvr9DQyguR7mK5J9G42tsXEUxEuiyjvgW576OJQZJBGcJ4aYyurT18w&_hsmi=85522522
mailto:ensi@rudersdal.dk
http://www.rudersdal.dk/erhvervsfremme-og-erhvervsservice
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/forms/subscribe/list/65155/
http://rudersdal.dk/minedata


    

Vis i browser

Afmeld nyhedsbrev

https://www.linkedin.com/company/rudersdal-kommune/?trk=company_logo
https://twitter.com/Rudersdal
https://www.facebook.com/Rudersdal/
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/not_available_in_archive/
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/not_available_in_archive/
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