
5. særnummer om coronainitiativer - 18. juni 2020

Del
nyhedsbrevet

CORONAINITIATIVER TIL VIRKSOMHEDER

https://rudersdal-koncern.uxmail.io/archive/1020566/share/


Rudersdal Kommune udsender særnumre af Erhvervsnyt i Rudersdal i anledning af
coronakrisen. I særnummer 5 stiller vi skarpt på en helt ny genopretningsplan med nye
målrettede ordninger, tiltag til støtte af industri- og eksportvirksomheder og selvstændige
samt nye rådgivningstilbud.

Du kan også følge med i erhvervsnyheder på Rudersdal Kommunes LinkedIN side, og
på rudersdal.dk/corona finder du al information om corona. På virksomhedsguiden.dk
kan du finde informationer om nationale og regionale erhvervstiltag.

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

NY GENOPRETNINGSPLAN OG NYE
MÅLRETTEDE ORDNINGER

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier har den 15. juni 2020 aftalt en
genopretningsplan med fokus på særlige udsatte erhverv. Med aftalen sættes en slutdato
for de fleste hjælpepakker. Der etableres nye målrettede ordninger, mens andre forlænges
og justeres.

Læs mere om den politiske aftale her.

Få et overblik over de forskellige hjælpepakker herunder. 

Ny kompensation for faste omkostninger

https://www.linkedin.com/company/rudersdal-kommune
http://rudersdal.dk/corona
http://www.virksomhedsguiden.dk
https://www.rudersdal.dk/kontakt-til-kommunen
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/juni/bred-aftale-om-genopretning-af-dansk-oekonomi-og-udfasning-af-hjaelpepakker/


Der etableres en ny målrettet kompensationsordning af faste omkostninger for
virksomheder, som stadig er omfattet af COVID-19-relaterede restriktioner. En virksomhed
vil få mulighed for at få kompensation på 25-80 pct. af deres faste omkostninger, hvor
kompensationsniveauet gradvist stiger med virksomhedens omsætningsnedgang. En
virksomhed, som har forbud mod at holde åbent, vil kunne opnå 100 pct. kompensation.

Låne- og garantiordninger forbedres og
forlænges



Der er etableret fire garantiordninger, der yder statsgaranti for blandt andet
pengeinstitutters udlån til danske virksomheder. To ordninger er målrettet SMV’er, og to
har fokus på større virksomheder. Garantiordningerne adresserer de soliditetsudfordringer,
som er udløst af midlertidige likviditetsproblemer. Fristen for ansøgninger på de
eksisterende garantiordninger forlænges til ultimo 2020 og garantiprocenten forhøjes fra
70 pct. til 80 pct. Herved lettes virksomhedernes låneomkostningerne yderligere.

Ordningerne for selvstændige, freelancere mv.

Kompensationsordningerne for selvstændige og freelancere forlænges med en måned til
og med den 8. august 2020. Selvstændige får endvidere mulighed for at få ret til dagpenge
uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab. For at få udbetalt dagpenge skal
virksomheder, der ikke er direkte omfattet af forbud, være ophørt. Anciennitetskriteriet for
a-kassemedlemmer lempes ligeledes for selvstændigt erhvervsdrivende, der allerede er a-
kassemedlemmer.

Suspendering af arbejdsgivernes betaling af
dagpengegodtgørelse



Den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1.
og 2. ledighedsdag (G-dage) ved arbejdsfordelinger eller hjemsendelser forlænges.
Suspendering indebærer, at arbejdsgiveren ikke skal betale g-dage ved arbejdsfordelinger
eller hjemsendelser i perioden 1. juli til og med den 31. august 2020.

Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-
bidrag og moms



En hastelovgivning skal muliggøre en mere lempelig tilbagevenden til normale
betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms. Den hidtidige udskydelse af betalingsfrister
har forbedret likviditeten for virksomhederne med op til ca. 150 mia. kr. De udskudte
betalinger ville være faldet relativt hurtigt efter genåbningerne og kunne derfor belaste
virksomheder i en fase, hvor de er ved at genetablere deres forretningsgrundlag. 

NY GENOPRETNINGSPLAN OG SIKRING AF
EKSPORT, FORSKNING OG UDVIKLING



Med den poltiske aftale 15. juni 2020 iværksættes flere tiltag for at styrke forskning og
udvikling i virksomhederne og  hjælpe bl.a.  industri- og eksportvirksomheder gennem
krisen på de globale markeder.

Få et overblik over de forskellige tiltag herunder. 

Forhøjet fradrag for forskning og udvikling til
gavn for dansk eksport

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/juni/bred-aftale-om-genopretning-af-dansk-oekonomi-og-udfasning-af-hjaelpepakker/


Virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling (FoU) forhøjes midlertidigt til
130 pct. i perioden 2020-21. Det vil øge virksomhedernes incitament til at investere i
forskning og udvikling til gavn for eksporterhverv.  
 

Eksportpakke     

Industri- og eksportvirksomheder er påvirket af de tilbageslag, der sker på
eksportmarkederne som følge af COVID-19. Den nuværende eksport- og
Investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske
arbejdspladser får tilført yderligere 500 mio. kr. i 2020.  
 

Evt. ny ordning for virksomheder, der er ramt



senere i krisen fx eksport

 
Regeringen vil tage initiativ til en  konkret vurdering af, om der er behov for en målrettet og
midlertidig kompensationsmodel for faste omkostninger til virksomheder ramt af forskudt
omsætningsnedgang direkte som følge af coronakrisen. En eventuel ny støtteordning skal
målrettes virksomheder, der er ramt senere af krisen eksempelvis eksportvirksomheder.  
 

Genstartsfond i regi af Vækstfonden



Der oprettes en Genstartsfond på 3 mia. kr. i regi af Vækstfonden. Genstartsfonden skal
sikre solvens i ellers sunde virksomheder, der har brug for kapital til at komme godt ud på
den anden side af krisen. Fondens investeringer foretages på markedsvilkår, og
investeringsfokus vil være på mindre, nye virksomheder, SMV’ere og små midcaps med en
holdbar forretningsmodel, som har gode chancer for overlevelse og solide
vækstperspektiver. Fonden skal agere løftestang for privat finansiering samt yde direkte
finansieringer til virksomheder sammen med private investorer.   
 

Ny fond til rekapitalisering af store
virksomheder



De eksisterende hjælpepakker vil være utilstrækkelige for virksomheder med
egenkapitaludfordringer, da de primært bidrager med likviditet og fremmedkapital.  Der
oprettes en statslig fond, der kan tilføre en form for egenkapital og dermed sikre et
tilstrækkeligt kapitalgrundlag i større, ellers sunde, samfundsbærende virksomheder, der
har udtømt andre normale finansieringsmuligheder. Der indskydes 10 mia. kr. i Fonden. Der
lægges op til, at Fondens levetid begrænses til tre år.

RÅDGIVNING TIL EKSPORTVIRKSOMHEDER

 
Læs om de mange initiativer og rådgivningstilbud til eksportvirksomheder herunder.



 Eksportfremmeinitiativer fra
Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet har gennemført en reduktion af virksomhedernes betaling for eksport-
og markedsrådgivning og forbereder en markant udvidelse af aktiviteter knyttet til
afholdelse af erhvervsfremstød. Der oprettes også en taskforce i Udenrigsministeriet og
Erhvervsministeriet, der skal hjælpe dansk erhvervsliv bedst muligt gennem COVID19-
krisen ved at bidrage til fastholdelsen af markedsandele samt udenlandske investeringer.
 
Læs mere på Udenrigtsministeriets hjemmeside

Få gratis eksportsparring

https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=33FD7765-7510-4559-85DD-0F92C19B8524


Erhvervshus Hovedstaden giver gratis hjælp til at vurdere eksportmuligheder og åbne døre
til eksportmarkeder. Er du klar til at komme ud over stepperne og ind på nye markeder?
Sælger du til udlandet og møder udfordringer? Sammen med The Trade Council har
Erhvervshus Hovedstaden skræddersyet et tilbud til virksomheder, der har ambitioner og
potentiale til at krydse grænserne.

Læs mere her

Få hjælp af Enterprise Europe Network

Verdens største B2B netværk hjælper virksomheder med at opnå international vækst

https://thetradecouncil.dk/
https://ehhs.dk/ydelser-sparring-eksportsparring


igennem partnersøgninger. Her kan små og mellemstore virksomheder få hjælp både i
forhold til import, eksport, projektsamarbejde og teknologisk samarbejde. Erhvervshus
Hovedstaden er en del af Enterprise Europe Network, som har kontorer i mere end 60
lande. Erhvervshuset hjælper dig også med at få et overblik over tilskudsmuligheder, EU-
regler og - lovgivning og EU-udbud. 
 
Læs mere her 

Webinarer om internationalisering og eksport

På Ruderdsal Kommunes LinkedIn og Erhvervshusets hjemmeside annonceres løbende
webinarer for virksomhederne.  I juni har vi haft webinarer om international afsætning og
samarbejde, forretning med og markedsføring i Kina , bæredygtig udvikling m.m.
 
Var seminaret overtegnet, eller nåede du ikke at deltage, så kan du se alle
afholdte webinarer her: 
 
Se de allerede afholdte webinarer her
 

Webinar 26 juni: Er din tech-virksomhed klar
til international skalering?

https://ehhs.dk/ydelser-programmer-een
https://www.linkedin.com/company/rudersdal-kommune
https://ehhs.dk/
https://ehhs.dk/viden-faq-coronavirus/0/5


 
Mange tech virksomheder har globalt potentiale, men hvordan ved du egentlig, om dine
første kunder er et sikkert udtryk for, at dit produkt passer til markedet? Og hvordan finder
du dem i ind- og udland? På dette webinar vil du blive udfordret på dine antagelser om,
hvorvidt dit marked er parat til dit produkt, og om du er klar til at skalere din forretning i ind
og udland.
 
Læs mere og tilmeld dig her

INSPIRATION OG RÅDGIVNINGSTILBUD

Er du på udkig efter bred inspiration eller har du brug for 1:1 rådgivning? Så læs mere her. 

https://ehhs.dk/ydelser-events-webinar-pmf-bootstrapping


Bred information til vid inspiration

Kom din udfordring lidt nærmere med Erhvervshus Hovedstadens inspirations- og
overbliksartikler. Her kan du få koncentreret og gennemtestet info om de fleste discipliner
indenfor virksomhedsdrift- og udvikling. Læs fx om bæredygtighed og FNs verdensmål i din
virksomhedsstrategi. 
 
Læs mere om temaer og artikler her

1:1 sparring – træk på Erhvervshus
Hovedstadens kompetencer

https://ehhs.dk/viden/0/3


Har du brug for hjælp til at søge bedre løsninger på økonomistyring, eller få overblik over
mulighederne for digitalisering? Savner du inspiration til at konkretisere og systematisere
en forretningsplan? 40 forretningsudviklere med stor erfaring fra erhvervslivet er klar til at
hjælpe dig gratis. De har også muligheden for at matche dig med private aktører fra et vidt
forgrenet netværk.
 
Læs mere her

Knæk koden til bedre bundlinje – 100.000 til
rådgiverforløb

Har du initiativer i din virksomhed, som skal sættes i gang? Med SMV-PRO-programmet får
du op til 100.000 kr. i tilskud til køb af rådgiverforløb. SMV-PRO sætter fokus på netop dine
behov og tilfører professionel rådgivning, så dine initiativer skaber værdi på bundlinjen. 
 

https://ehhs.dk/ydelser-sparring/0/3


Læs mere her

KORT NYT

Sammen bliver vi grønnere

 

Grøn omstilling  i virksomheder kan blive en vigtig vækstmotor i tiden efter COVID-19. Derfor
har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse netop afsat 82,5 mio. kr. til en ekstra indsats på
området. Indsatsen skal styrke virksomhedernes forretningsgrundlag ved at fremme nye
samarbejder mellem virksomheder og andre aktører inden for og på tværs af værdikæder,
så nye løsninger og forretningsmuligheder kan udvikles.

Læs mere her

Kom med i Go'morgen Danmark og pitch din
idé

https://smvpro.dk/
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/825-mio-kr-til-omstilling-groenne-virksomheder-og-cirkulaer-oekonomi-skal-skabe-vaekst-og-oege


I uge 27 sætter GO' morgen Danmark, i samarbejde med Erhvervshusene, fokus på gode
idéer. Hele ugen vil GO' morgen Danmark få besøg af iværksættere, der alle har det
tilfælles, at de har fået "En GO' idé". Sidder du og har "En GO' idé", så har du også
muligheden for at være med. Udvalgte pitches dækkes og sendes live på GO´ Morgen
Danmark. Du skal sende en ansøgning senest d. 30. juni 2020.
 
Læs mere og tilmeld dig 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://ehhs.dk/ydelser-events-tv-2-en-go-ide?utm_source=seknyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=2006-en-god-ide
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/

	CORONAINITIATIVER TIL VIRKSOMHEDER
	NY GENOPRETNINGSPLAN OG NYE MÅLRETTEDE ORDNINGER
	Ny kompensation for faste omkostninger
	Låne- og garantiordninger forbedres og forlænges
	Ordningerne for selvstændige, freelancere mv.
	Suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse
	Lempeligere betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms
	NY GENOPRETNINGSPLAN OG SIKRING AF EKSPORT, FORSKNING OG UDVIKLING
	Forhøjet fradrag for forskning og udvikling til gavn for dansk eksport
	Eksportpakke
	Evt. ny ordning for virksomheder, der er ramt senere i krisen fx eksport
	Genstartsfond i regi af Vækstfonden
	Ny fond til rekapitalisering af store virksomheder
	RÅDGIVNING TIL EKSPORTVIRKSOMHEDER
	Eksportfremmeinitiativer fra Udenrigsministeriet
	Få gratis eksportsparring
	Få hjælp af Enterprise Europe Network
	Webinarer om internationalisering og eksport
	Webinar 26 juni: Er din tech-virksomhed klar til international skalering?
	INSPIRATION OG RÅDGIVNINGSTILBUD
	Bred information til vid inspiration
	1:1 sparring – træk på Erhvervshus Hovedstadens kompetencer
	Knæk koden til bedre bundlinje – 100.000 til rådgiverforløb
	KORT NYT
	Sammen bliver vi grønnere
	Kom med i Go'morgen Danmark og pitch din idé
	VIL DU VIDE MERE

