
Del
nyhedsbrevet

CORONAINITIATIVER TIL VIRKSOMHEDER

Rudersdal Kommune udsender særnumre af Erhvervsnyt i Rudersdal i anledning af
coronakrisen. I tredje særnummer har vi både fokus på helt nye hjælpepakker
og muligheder for tilskud til investeringer i grønne forretningsmodeller og digitale løsninger.

https://rudersdal-koncern.uxmail.io/archive/1012225/share/


Vi fortæller også om, hvordan coronakrisen kan bane vejen for nye forretningsmuligheder.
Læs bl.a. om lokale virksomheder, som starter en helt ny produktion.

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.
 

LAD OS VIDENDELE OG ERFARINGSUDVEKSLE!

I Rudersdal Kommune følger vi med bekymring virksomhedernes udfordringer under
coronakrisen. Som kommune gør vi, hvad vi kan for at informere om hjælpepakker og
supportmuligheder via Erhvervsnyt, LinkedIn, hjemmeside og virksomhedskontakten.
Samtidig gør de lokale handels- og erhvervsforeninger et stort arbejde for at hjælpe
virksomhederne.
 
Kommunalbestyrelsen har også besluttet at fremrykke kommunens betalinger til private
virksomheder for leverede ydelser for at medvirke til at sikre virksomhedernes likviditet. 
 
Vi vil herudover gerne opfordre til viden- og erfaringsudveksling om de mange innovative
løsninger, der bliver skabt i øjeblikket. Vi har fokus på, hvordan vi bedst muligt kan
understøtte den fremadrettede udvikling af erhvervslivet, og midt i krisen ser vi eksempler
på innovativ forretningsudvikling med webhandel, helt nye produkter og hurtig omlægning
af produktionen til nye behov.
 
Erhvervsudvalget vil gerne høre om jeres ideer og erfaringer og komme på besøg i jeres
virksomhed, når tiden er til det. I kan sende jeres ideer og betragtninger
til erhverv@rudersdal.dk eller kontakte erhvervskonsulent Bjørn Engsig på tlf. 72 68 31 38.  
 
Med venlig hilsen

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/
mailto:erhverv@rudersdal.dk


 
Formand for Erhvervsudvalget Randi Mondorf på vegne af Erhvervsudvalget
 

NYT OM HJÆLPEPAKKER

Over 70.000 virksomheder har ansøgt om de særlige coronahjælpepakker. Mere end
36.000 selvstændige har søgt om hjælp. Få overblik over hvordan ordningerne kan
kombineres på virksomhedsguiden.dk. 
 
Har du brug for hjælp til at afklare dine kompensationsmuligheder eller ansøge, så kontakt
Erhvervshus Hovedstadens corona-hotline på 41886667. Det er gratis.

Nye og bedre hjælpepakker til SMV'er,
iværksættere og selvstændige

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/


En række af tiltagene i hjælpepakkerne bliver nu forlænget med en måned frem til den 8.
juli med  udvidede muligheder for kompensation. Fx øges adgangen til kompensation
for faste omkostninger, og kompensationsgraden for selvstændige og freelancere
forhøjes. Der er også nye tiltag til iværksættere, vækstvirksomheder, freelancere og
eksportvirksomheder. 
 
Læs mere om den politiske aftale her 
 
Initiativer og ansøgningsprocedure findes på www.virksomhedsguiden.dk, når de nye
initiativer er klar til udmøntning.

Nye finansieringsordninger til iværksættere
og vækstvirksomheder

https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/april/covid-19-regeringen-og-alle-folketingets-partier-er-enige-om-at-justere-og-udvide-hjaelpepakker-til-dansk-oekonomi/
http://www.virksomhedsguiden.dk


Kriseramte iværksættere og vækstvirksomheder tilbydes nye finansieringsløsninger, da
virksomhederne oplever, at de private investorer trækker sig. Der etableres en
hjælpepakke i Vækstfonden med tre ordninger: 

en ordning målrettet iværksætterne i de tidligere faser
en ordning målrettet venturevirksomheder
en ordning med en styrket egenkapitalindsats. Indsatsen vil komme både den
nystartede iværksætter og de mere modne vækstvirksomheder til gode.

 

Mere hjælp til selvstændige og freelancere



Den midlertidige kompensationsordning til selvstændige og freelancere forlænges.
Samtidig forhøjes kompensationsgraden for selvstændige og freelancere til 90 pct. af
omsætnings- eller B-indkomsttabet. For selvstændige, der har forbud mod at holde åbent
og ikke har omsætning eller B-indkomst, forhøjes kompensationsgraden til 100 pct.
Målgruppen for ordningen udvides, så selvstændige med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan
søge om støtte i kompensationsordningen. 
 

Ny kompensationsordning for freelancere med
både A- og B-indkomst

Der oprettes en ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og
B- indkomster, der som konsekvens af coronakrisen forventer at opleve indkomsttab på
minimum 30 pct. Målgruppen kan få kompensation for op til 90 pct. af deres forventede A-
og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år,
dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned. 

Ny tiltag for danske eksportvirksomheder



For at sikre de danske virksomheder adgang til forsikring af deres handel og eksport
oprettes en statslig garantidækning, hvor staten påtager sig en del af
kreditforsikringsselskabers risiko for tab. Ordningen administreres af EKF Danmarks
Eksportkredit. Hertil kommer en række andre initiativer på eksportområdet.

Styrket likviditet til små og mellemstore
virksomheder

Regeringen lægger op til en ny låneordning til små og mellemstore virksomheder. Den nye
ordning skal forbedre små og mellemstore virksomheders overlevelsesmuligheder ved at
styrke likviditeten. Ordningen betyder, at indbetalt moms og lønsumsafgift kan



tilbagebetales som et lån.
 
Læs mere her.

Coronahjælpen er ofte kun et klik eller kald
væk

Hvis du har spørgsmål om hjælpepakker, skal du først og fremmest søge information på
virksomhedsguiden.dk. Her samler Erhvervsstyrelsen relevante informationer og vigtige
links. 
 
Har du brug for råd og vejledning til anvendelsen af hjælpepakkerne eller brug for
uvildig sparring, så kontakt Erhvervshus Hovedstadens gratis corona-hotline på 41 88 66
67. Erhvervshuset kan også henvise til gratis, specialiserede hotline-funktioner
hos private organisationer med fokus på jura, personale, aftaler, kontrakter, økonomi og
revision. 

CORONAKRISEN KAN BANE VEJEN FOR NYE
FORRETNINGSMULIGHEDER

https://www.skm.dk/aktuelt/nyheder/2020/april/35-mia-kr-mere-i-likviditet-til-smaa-og-mellemstore-virksomheder
http://virksomhedsguiden.dk


Midt i krisen ser vi eksempler på innovativ forretningsudvikling. Lokale virksomheder ser nye
muligheder afledt af coronakrisen. Læs mere nedenfor og se også
www.virksomhedsguiden.dk, hvor virksomheder fortæller om deres
forretningsudviklingstiltag under corona-krisen. Læs også om tilskudsmuligheder, som kan
understøtte din forretningsudvikling.
 

Efsen i Holte vender coronakrise til succes

Et opkald fra Novo Nordisk om UV-løsninger til at dræbe bakterier og vira vendte
krisestemningen hos Efsen UV & EB Technology i Holte. Efsen har normalt fokus på
industrielle UV-løsninger til at hærde maling og lak. Bestillingen fra Novo Nordisk fik
virksomheden til at tænke kreativt. På få dage lavede de UV-løsninger til Novo Nordisk. De
fik ideen til at kapsle det ind i en håndholdt enhed, som man kan tage med rundt på
kontorer, lægepraksiser, børnehaver osv. Siden er det gået stærkt med forespørgsler fra

http://www.virksomhedsguiden.dk


virksomheder i mange lande.  
 
Læs artiklen her på finans.dk
 

JVL i Birkerød får en stor ordre til det norske
sundhedssystem

JVL Industri Elektronik A/S i Birkerød skal på meget kort tid levere 1.000 motorer til brug i
respiratorer til de norske sundhedsmyndigheder. Aftalen kommer til at give ekstra travlhed
hos JVL, der indfører døgnproduktion i tre skift i alle ugens syv dage. JVL besluttede i
begyndelsen af coronakrisen, at produktionen så vidt muligt skal holdes i gang. Det
betyder, at det nu er muligt at levere de 1.000 motorer hurtigt.
 
Læs artiklen her

Tilskud til udvikling af e-handel i din
virksomhed

https://finans.dk/erhverv/ECE12065191/et-opkald-fra-novo-nordisk-har-sparket-opfinderlysten-i-gang-hos-coronaramt-familiefirma/?ctxref=ext
https://www.jvl.dk/1237/press-release-respirators-for-norway


Har du ambitioner om at styrke din virksomhed gennem e-handel, og har du brug for en
rådgiver til at kvalificere din projektidé?
 
Så kan nu ansøge om tilskud på 100.000 kr. til indkøb af rådgivning. Du kan fx have behov
for rådgivning til afdækning af potentialer i og muligheder for investering i nye e-
handelsløsninger eller hjælp til at sikre en effektiv implementering og teknisk integration af
ny e-handelsteknologi i din virksomhed. Der er åbnet for ansøgninger den 20. april 2020.
 
Vil du vide mere om dine muligheder, så kontakt Erhvervshus Hovedstaden
her 
 

Tilskud til digital omstilling i din virksomhed

https://smvdigital.dk/kontakt


Har du brug for en privat rådgiver til at komme videre med den digitale omstilling, så kan nu
ansøge om tilskud på 100.000 kr. til indkøb af rådgivning. Det kan fx handle om at finde
relevante løsninger og afklare business casen ved at investere. Du kan også få rådgivning
til implementering, så du bedst muligt høster gevinsterne ved din digitale investering. Der
er åbnet for ansøgninger fra den 20. april 2020.
 
Læs mere og find ansøgningsskabelonen her
 

Tilskud til grøn omstilling og bæredygtig
udvikling i din virksomhed

https://smvdigital.dk/digital-omstilling/tilskud-til-privat-raadgivning


Få op til 90.000 kr. til at udvikle din forretning. På trods af coronakrisen er interessen for
Grøn Cirkulær Omstilling, et nationalt projekt som udvikler og implementerer grønne
forretningsmodeller, betydelig. For mange små og mellemstore virksomheder er grøn
omstilling og bæredygtig udvikling en helt central vej fremover og en måde at komme godt
ud på den anden side af coronakrisen. Projektet skal hjælpe virksomheder med at udvikle
deres forretning gennem korte intensive forløb. Der vil efterfølgende være mulighed for at
opnå tilskud til implementering af grønne forretningsmodeller. Projektet varer til 2022.
 
Læs mere og find ansøgningsskabelonen her 

Corona-hackathon gav innovative løsninger på
aktuelle udfordringer

Den 3.-5. april arrangerede Copenhagen Capacity m.fl. Danmarks største hackathon: Hack
the Crisis Denmark. 600 deltagere fra 51 lande dystede om at udvikle løsninger på de
aktuelle coronaudfordringer. Det resulterede i mange innovative løsninger og gav samtidig
et fint indtryk af de danske styrkepositioner. Fx den udbredte digitalisering og det stærke
samarbejde mellem forskere, virksomheder og den offentlige sektor, som er meget
attraktivt for udenlandske tech-virksomheder.
 
Læs mere om de tre vinderløsninger her                

KORT NYT

Stor tak til virksomheder for værnemidler

https://groenogcirkulaer.dk/
https://www.copcap.com/news/corona-hackathon-her-er-vinderne


Rudersdal Kommune vil gerne takke de virksomheder, der før påsken viste stor interesse
for at hjælpe med at levere værnemidler til kommunens sundheds- og ældreområde. Det er
fantastisk at mærke virksomhedernes velvilje, uanset om de havde værnemidler, de kunne
levere eller ej. Følgende virksomheder har leveret forskellige typer værnemidler fx masker,
visirer, engangshandsker, engangskitler og håndsprit:

Alk-Abello
Bioneer
Iduna
Roskilde Slagteriskole ZBC
Ida Kongsø
Jørgen Holst-Rasmussen 

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.

mailto:ensi@rudersdal.dk
http://www.rudersdal.dk/erhvervsfremme-og-erhvervsservice
https://rudersdal-koncern.uxmail.io/forms/subscribe/list/65155/
http://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.

    

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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