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Corona-krisen er for alle en turbulent tid med mange nye problemstillinger og

informationer at forholde sig til. Vi vil derfor løbende give en opdatering på en række

nyttige links til at skabe overblik over relevante oplysninger og vejledninger, som

hjælper jer i Corona-krisen.

Business Fredericia - din lokale indgang til hjælp
Din indgang til vores rådgivernetværk bestående af eksterne advokater, revisorer og

andre erhvervsrådgivere, der er klar til at hjælpe byens erhvervsliv. Erhvervskonsulent

Stephen Bihl koordinerer henvendelser og forespørgsler fra virksomheder i forhold til at

bringe de rette rådgivere i spil. Kontakt Stephen Bihl på tlf. 9215 0127 eller

sb@businessfredericia.dk

 

Din indgang til sparring omkring fastholdelse af medarbejdere - Har du brug for et

overblik over dine muligheder i henhold til hjælpepakker, arbejdsfordeling,

opkvalificering af medarbejdere via onlinekurser m.m., så kontakt erhvervskonsulent

John Pagaard på tlf. 2060 3660 eller jp@businessfredericia.dk

 

Nyt tiltag: Er du håndværksvirksomhed, der enten mangler eller har overskud af

arbejdskraft, så kontakt John Pagaard. John hjælper med at formidle kontakten mellem

håndværksvirksomhederne, så de evt. kan leje medarbejdere af hinanden. Business

Fredericia indgår ikke i evt. økonomisk mellemværende, vi formidler blot kontakten.

Lokale hjælpepakker og -tiltag i Fredericia
I Fredericia er der iværksat flere initiativer som hjælp i Corona-krisen. Senest er 8

initiativer i Jobcenter Fredericia iværksat mhp. at understøtte rekruttering,

opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere.

Få et overblik over de lokale hjælpepakker og -tiltag her eller på Fredericia Kommunes

hjemmeside.

Nu kan virksomheder ansøge om lønkompensation
Der er nu åbnet op for, at virksomheder kan søge om støtte via

lønkompensationsordningen. Lønkompensationsordningen kommer til at omfatte de

private virksomheder, som er blevet ekstraordinært hårdt ramt økonomisk af COVID-

19. En af følgende betingelser skal dog være opfyldt: Virksomheden står overfor at

skulle varsle afskedigelser for minimum 30 % af lønmodtagerne, eller virksomheden

står overfor at skulle afskedige mere end 50 lønmodtagere. Læs mere her.

https://businessfredericia.dk/
mailto:sb@businessfredericia.dk
mailto:jp@businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/covid-19-guide-til-virksomheder/
https://www.fredericia.dk/
https://businessfredericia.dk/nu-kan-virksomheder-ansoege-om-loenkompensation/


Erhvervshus Sydjylland hjælper dig med at navigere i

støtteordningerne
Erhvervshus Sydjylland har nedsat et beredskab, som har fokus på at få indsigt de

nuværende og fremtidige støtteordninger. De kan også hjælpe dig og din virksomhed

med at navigere i de nye ordninger. Du kan kontakte konsulenterne via hovednr.

41084479 mellem kl. 6-22 alle ugens 7 dage eller online her.

COVID-19: Guide og overblik til virksomheder
Erhvervsstyrelsen samlede vejledningsplatform for virksomheder, Virksomhedsguiden,

har samlet en masse relevant information for virksomheder om Covid-19.

WEBINAR

Find din virksomheds økonomiske smertegrænse
1. april kl. 8.30-9.15. Det er af afgørende betydning for kriseramte virksomheders

overlevelse, at virksomheden og dens rådgiver har overblik over økonomien og har styr

på hvilke tiltag, der kan tages i anvendelse for, at virksomheden kan overleve. Få indblik

i dine overlevelsesmuligheder ved at teste konkrete løsningsscenarier vha. et særligt

analyseværktøj. Vi gennemgår også en case med en sund handelsvirksomhed, der står

til at miste omsætning pga. Corona-krisen. Læs mere her. 

     

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://ehsyd.dk/corona_beredskab
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/
https://businessfredericia.dk/arrangement/webinar-find-din-virksomheds-oekonomiske-smertegraense/
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