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Kæ re Modtager
Regeringen justerer løbende hjælpepakkerne til dansk økonomi, og her kan du læse
mere om ændringerne.
En række af tiltagene i hjælpepakkerne bliver nu forlænget med en måned til 8. juli.
Derudover er der aftalt nye tiltag for at forhindre fyringer og konkurser. Læs mere her.
En forlængelse af ordningen for kompensation for faste omkostninger med en
måned til og med d. 8. juli samt udvidede muligheder for at få kompensation.
En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere
med en måned til og med d. 8. juli samt øget kompensationsgrad.
Der bliver også etableret en ny kompensationsordning for freelancere med
blandede A- og B-indkomster.
Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore
virksomheder samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv bl.a.
fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd.
Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse
erhverv bl.a. fysioterapeuter, tandlæger og taxavognmænd mv.
Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes
indbetaling af A-skat, moms mv.
Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019
fremrykkes fra november 2020 til juni 2020.
Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden.
Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og
fastholdelse af danske arbejdspladser.
Etablering af en national platform i samarbejde med private
crowdfundingplatforme.
Et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.
Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12
måneder vil blive nedsat svarende til 4 måneder.
En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den
midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage
til og med d. 30. juni.

ARRANGEMENTER

Bestyrelsesnetværk
1. maj kl. 7.30-10.00. Bestyrelsesnetværket er et
netværk for erhvervsfolk, der arbejder professionelt i
virksomheders bestyrelser. Dagens tema på dette
netværksmøde er: Optimering af virksomhedens
økonomi. Vi sætter fokus på de historiske tal, herunder
resultatopgørelsen, udvalgte balance-poster og nøgletal,
for at blive skarpe på, hvor virksomheden skal sætte ind for
at optimere dens økonomiske situation. Læs mere her.

Go’ Morgen med Business Fredericia ONLINEMØDE
5. maj kl. 7.45-9.15. Danmark åbner forhåbentlig snart
op, og det betyder, at hjulene skal i gang igen. Derfor har vi
på dette morgenmøde valgt at tilbyde et salgsboost!
Hør hvordan iværksætter Palle Dyhre fra Dyhre Cycling gik
fra ide til salg, som man kan leve af på et år. Palle deler ud
af sine erfaringer og fortæller bl.a. om, hvordan han bruger
video til at skabe en solid salgsplatform. Få også
salgstræner Henrik Vævers ideer til, hvad der skaber større salg på B2B-markedet, og
hvordan du kan arbejde med markedsføring i hverdagens travlhed. Læs mere her.

Leadership Fredericia –
direktørnetværksmøde
7. maj kl. 7.00-10.00. Dagens netværksmøde er et
virksomhedsbesøg hos EUC Lillebælt, hvor direktør Lars
Middelboe og hans medarbejdere giver en orientering om
arbejdsmarkedsuddannelser/erhvervsuddannelser. Læs
mere her.
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COVID-19 analyse
I forbindelse med COVID-19, ved vi at mange virksomheder i Fredericia Kommune er
udfordret. I den forbindelse er Business Fredericia naturligvis interesseret i at høre hvor
I står, og hvordan I ser fremtiden. Derfor udsender vi i næste uge et kort spørgeskema,
til belysning af udfordringerne.
For at vi bedst muligt kan hjælpe direkte eller indirekte - bl.a. ved at formidle relevant
viden videre til myndigheder og erhvervsfremmeinstanser, men også den modsatte
vej, har vi brug for at få et overblik over konsekvensernes omfang hos virksomhederne.

Derfor håber vi at I vil udfylde dette korte spørgeskema, som naturlivis behandles
fortroligt.
Resultaterne vil kunne findes på Business Fredericias hjemmeside, når
analyseresultaterne er færdiganalyseret.
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