
4. særnummer om coronainitiativer - 18. maj 2020

Del
nyhedsbrevet

CORONAINITIATIVER TIL VIRKSOMHEDER

https://rudersdal-koncern.uxmail.io/archive/1015854/share/


Rudersdal Kommune udsender særnumre af Erhvervsnyt i Rudersdal i anledning af
coronakrisen. I særnummer 4 stiller vi skarpt på nye og justerede hjælpepakker og en
række rådgivningstilbud målrettet de udfordringer, som virksomhederne står over for som
følge af coronakrisen. 

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.
 

NYE OG JUSTEREDE HJÆLPEPAKKER ÅBNER
SNART

I Erhvervsnyt i Rudersdal, særnummer 3, gav vi et overblik over regeringens forslag til
justeringer af hjælpepakker til virksomhederne. Erhvervsstyrelsen er snart klar til at åbne for
ansøgninger.
 
Følg med på virksomhedsguiden.dk, hvor du også kan se de konkrete
ansøgningsvilkår. 

Nyt om kompensationsordninger

Få hjælp til lønudgifter (Lønkompensation): Pr. 11. maj var 1.240 privatansatte
lønmodtagere i Rudersdal Kommune omfattet af lønkompensation, svarende til ca. 7
procent af den private arbejdsstyrke. Det er væsentligt under landsgennemsnittet og
lavt i forhold til de øvrige kommuner i Region Hovedstaden. Medio maj åbner en ny
ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder igen kan søge med henblik på forlængelse
frem til og med den 8. juli 2020. Lønkompensationsordningen forventes at holde

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


hånden under 170.000 danske arbejdspladser.

Få kompensation som selvstændig med CVR-nr.: Ultimo maj åbnes en ny
ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse
og justering af kompensationsgraden. Det er også fra medio maj, at virksomheder
med op til 25 fuldtidsansatte kan søge.

Få kompensation som selvstændig eller freelancer med B-indkomst: Ultimo
maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor virksomheder og freelancere kan søge igen
med henblik på forlængelse og justering af kompensationsgraden. De nyeste tal fra
Erhvervsstyrelsen viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted på
ordningen til selvstændige og freelancere og samlet er godt 3 milliarder kroner blevet
udbetalt.

Få hjælp til din virksomheds faste omkostninger: Ultimo maj åbnes en ny
ansøgningsrunde. Her kan alle virksomheder søge igen med henblik på at få
kompensation til og med 8. juli 2020. Det vil også her være muligt at søge om
kompensation for op til 110 mio. kr., og der vil være nye muligheder for virksomheder
med underskud i 2019 grundet ekstraordinære omstændigheder.

Udbetaling af moms som et rentefrit lån: Små og mellemstore virksomheder,
som har indbetalt moms, får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit
lån. Virksomheder kan anmode om udbetaling af moms og lønsumsafgift som rentefrit
lån fra den 5. maj til og med den 15. juni 2020 på Virk.dk. Lånet skal tilbagebetales
senest den 1. april 2021.

Ny hjælpepakke til rejsebranchen

Regeringen er den 12. maj 2020 blevet enig med en række partier om at oprette en
hjælpepakke, som skal sikre, at rejsebranchen kan overleve coronakrisen. Der er bl.a. tale
om ekstra tilskud til rejsegarantifonden, en ny tilbagebetalingsmodel for lån via
rejsegarantifonden og dækning til de ekstraordinære meromkostninger, som



rejseudbyderne har haft til afbrudte rejser.
 
Læs mere her

Yderligere 350 mio. kroner til trængte
iværksættere

Hjælpepakken sættes nu i spil for iværksættere ved at øge risikovilligheden og
finansieringsmulighederne i Innovationsfondens Innobooster-program. Det er især
interessant for vækststartups, fordi Innobooster-midlerne potentielt kan bruges som privat
medfinansiering i Vækstfondens matching-lån. Medio/ultimo maj åbnes også for, at særligt
lovende startups kan søge om investering til fastholdelse eller nyansættelser af udviklings-
eller vidensmedarbejdere. Pengene skal især holde hånden under innovative og
vidensbaserede arbejdspladser.
 
Læs mere på Innovationsfondens hjemmeside

GENÅBNING AF BUTIKKER OG VIRKSOMHEDER

https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/maj/covid-19-ny-aftale-skal-hjaelpe-rejsebranchen/
https://innovationsfonden.dk/da/nyheder-presse-og-job/innovationsfonden-klar-med-hjaelp-til-traengte-ivaerksaettere-og-sma-og


I den kommende tid vil flere og flere virksomheder og butikker genåbne deres forretning
eller kalde deres medarbejdere tilbage på arbejde efter at have været lukket i en periode
pga. coronavirus. Restauranter, cafeer og lignende kan også genåbne fra den 18. maj. På
virksomhedsguiden.dk  kan du orientere dig i de relevante retningslinjer for din type
virksomhed. På den måde kan du bidrage til at minimere spredningen af smitte.
 
Læs mere om retningslinjer for genåbning af butikker og virksomheder her 

SÆRLIGE RÅDGIVNINGSTILBUD MÅLRETTET
CORONAUDFORDRINGER

http://virksomhedsguiden.dk
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/-genaabning-af-butikker-og-virksomheder-/8de29a18-e33c-4e70-81b9-b0b356bb6140/


Mange virksomheder kigger ind i en fremtid med stor ustabilitet. Nogle virksomheder kan
derfor have behov for at gentænke forretningsmodellen, salgsstrategien,
produktporteføljen eller virksomhedens forskellige processer. Erfaringer fra
virksomhedernes anvendelse af Erhvervshus Hovedstadens hotline og webinarer viser, at
mange virksomheder har fokus på økonomisk overblik, nye strategitiltag og nye salskanaler.

GenstartNU.dk – gratis rådgivning fra
anerkendte konsulenthuse

Industriens Fond har igangsat en målrettet indsats, der skal sikre danske små – og
mellemstore virksomheders konkurrenceevne. Formålet er, at virksomhederne kommer
bedst muligt igennem krisen og herefter er rustet til at være aktive medspillere i at få
samfundet i gang igen. Med udgangspunkt i virksomhedens konkrete behov ydes der op til
50 timers gratis konsulenthjælp. Rådgivningen er primært for virksomheder med
vækstambitioner og der er fokus på produktion og teknologiimplementering.
 
Læs mere om GenstartNu her 

Få 25.000 til genstart

https://genstartnu.dk/faa-raadgivning


Få 25.000 kr. i direkte tilskud til en privat rådgiver, som kan hjælpe dig og din virksomhed
med en genstartsplan til at komme i gang efter coronanedlukningen. Din virksomhed kan
rette blikket mod konsolidering og vækst igennem genstartsplanen, der booster din
forretningsudvikling og sætter fart i dine aktiviteter.
 
Læs mere om tilskudsprogrammet her 

Træk vejret og tæl til 10

Få et overblik over økonomien, der kan give dig handlekraften tilbage. Erhvervshus
Hovedstaden har udviklet tre værktøjer, der kan hjælpe dig med det økonomiske overblik:
Scenarieberegneren, Likviditetsoverblikket og Budgetoverblikket.
 
Klik her for at downloade værktøjerne

https://ehhs.dk/ydelser-programmer-coronagenstart
https://ehhs.dk/viden-beregner/0/5


Få et strategi-tjek hos Erhvervshus
Hovedstaden

Erhvervshus Hovedstaden tilbyder et gratis og uvildigt strategi-tjek baseret på din
virksomheds specifikke udfordringer og ønsker. Erhvervshusets forretningsudviklere har
alle en baggrund som selvstændige og/eller ledere i større danske virksomheder. Via et
eftersyn af strategi og de forretningsmæssige muligheder og løsninger udarbejdes
konkrete input til en plan, der styrker drift og leder til vækst.
 
Læs mere om strategitjekket her 

Gør banken til din medspiller

https://ehhs.dk/ydelser-sparring-strategi-tjek


Midt i en coronatid er mangel på likviditet en stor udfordring for mange virksomheder.
Forstå de kriterier, som banken bruger til at vurdere virksomhedens kreditværdighed,
robusthed og potentiale. Så er der større sandsynlighed for, at banken bliver din medspiller.
Kontakt Erhvervshus Hovedstaden, hvis de skal hjælpe dig med afklaring, før du går i
banken. Du kan også få inspiration i Erhvervshusets Tjekliste – en guide til dit bankmøde.
 
Læs mere om banktjekket her 

Økonomitjek for iværksættere og ejerledere i
små- og mellemstore virksomheder

https://ehhs.dk/ydelser-sparring-bank-tjek


Få et professionelt og uvildigt økonomitjek af din virksomhed. Ønsker du at få styrket dine
økonomiske kompetencer og måske også at finde vej til ny kapital? Erhvervshus
Hovedstaden gennemgår sammen med dig virksomhedens økonomi og hjælper dig med at
afdække dine økonomikompetencer, økonomisystemer, kapitalbehov og de væsentligste
udfordringer. Få 1:1 sparring og få anvist konkrete veje til hjælp.
 
Læs mere om økonomitjekket her 

Digital markedsføring - øg din synlighed på
nettet

Med dette tilbud får du indsigt i mulighederne for at øge din synlighed og tilstedeværelse
på nettet, samtidig med at du får et indblik i den digitale værktøjskasse. Forløbet resulterer i
en handlingsplan for din virksomhed, hvor du bliver i stand til at måle effekten af din online
indsats. Du vil få lagt en online markedsføringsplan på kun to webinarer (2 x 2 timer) den
27. og 28. maj.
 
Læs mere om forløbet her

Forretningsaftaler og force majeure – eksport
og import

https://ehhs.dk/ydelser-sparring-okonomitjek
https://ehhs.dk/ydelser-workshops-digital-mark-0520


Flere produktions- og handelsvirksomheder er markant påvirket af coronakrisen. Varer når
fx ikke frem til planlagt videresalg eller forarbejdning, hvilket påvirker virksomhedens
værdikæde. De kontraktlige forpligtelser og bestemmelserne om misligholdelse og force
majeure er væsentlige.
 
Du kan få hjælp og sparring til at styrke dine muligheder ved at bruge
Erhvervshus Hovedstadens corona-hotline på 41 88 66 67.
 

GRØN FORRETNINGSUDVIKLING



Poul Sejr Nielsen A/S i Birkerød øger omsætningen og tror på grøn omstilling
 
Nordsjællands største teknikentreprenør, Poul Sejr Nielsen A/S, har løftet omsætningen
med mere end 60 mio. kroner til 275 mio. i 2019. Virksomheden har på trods af
coronakrisen formået at holde en stabil ordrebog. Efter en årrække med vækst blev der i
2019 fokuseret på at ruste virksomheden til fremtiden og til ændrede kundebehov. Det har
betydet øgede investeringer i form af nyansættelser, digital understøttelse og logistik.
Virksomheden tror på grøn omstilling og har en forventning til, at fremrykningen af grønne
investeringer vil fremme efterspørgsel på energirenoveringer af boliger og bygninger.
 
Læs hele artiklen i Licitationen - Byggeriets Dagblad 13.5.2020 
 
Webinar 27. maj: De grønne krav til byggeriet kommer – er du klar til at møde
dem?
Bliv klogere på, hvordan din byggevirksomhed bliver klar til at møde de kommende krav og
kriterier i udbud. Det gratis webinar er arrangeret af Dansk Byggeri og Gate 21.
 
Læs mere og tilmeld dig her 
 
Webinar 29.maj: Reboot din virksomhed – tilpas til en ny grøn virkelighed efter
Corona Coronakrisen har disrupted vores forretningsklima. Som virksomhedsejer er
opgaven derfor at tilpasse forretningsmodellen til en ny virkelighed. Jo før, jo bedre og
gerne med et fokus på en styrket og mere bæredygtig forretningsmodel.
 
Læs mere og tilmeld dig her
 

KORT NYT

Danske tech-virksomheder fortsætter talentjagten
Copenhagen Capacity fortsætter sine digitale kampagner for at markedsføre ledige danske
jobs i udlandet. 10 tech-virksomheder deltager netop nu i en talenttiltrækningskampagne,

https://www.licitationen.dk/epages/archive.html
https://www.rudersdal.dk/BB2Tilbud9
https://www.rudersdal.dk/BB2Tilbud10


som markedsfører danske tech-jobs online i udlandet. Allerede fem uger inde i kampagnen
er dens budskaber vist mere end 12 millioner gange og knap 600 kandidater har sendt en
ansøgning.
 
Læs mere her 
 
Model med opkvalificering frem for afskedigelse udvides til flere brancher
Medarbejdere kan blive opkvalificeret i stedet for at blive afskediget. Virksomhederne kan få
udgifter til løn i perioden dækket. Fjernundervisningsmodellen blev først taget i brug i
service-, turisme-, hotel- og restaurationsbranchen, og siden er blandt andet byggeriet
kommet til. Samtidig er flere andre brancher på vej med aftaler, som sikrer, at
medarbejderne kan blive opkvalificeret og fastholdt.  
 
Læs mere her 
 
Ny vejledning om revision af årsregnskaber i lyset af coronakrisen
En ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen fremhæver en række forhold, hvor coronavirus har
indvirkning på revision af virksomheders års- og koncernregnskaber. Det er fx vanskeligt at
opnå tilstrækkeligt revisionsbevis og vurdering af virksomhedens fortsatte drift.  
 
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.

    

Vis i browser
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Afmeld nyhedsbrev

https://rudersdal-koncern.uxmail.io/not_available_in_archive/
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