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Kæ re Modtager

Velkommen til Business Fredericias nyhedsbrev - tak fordi du læser med.
I dette nyhedsbrev får du en opdatering på vores satsninger indenfor Transport &
Logistik og Energi & Klima; nyt om investering og udvikling af infrastruktur; og også en
venlig opfordring til at støtte vores lokale arbejdsmarked. Slutteligt kan du læse om
vores næste arrangementer.
God læselyst:)

Massiv investering i bosætning og i
fortsat udvikling i infrastrukturen
Kæ re alle
Fredericia står stæ rkere end nogensinde.
Det er vigtigt i en svær tid, og derfor også glædeligt, at Fredericia byråd investerer
massivt i tiltag, der bl.a. fremmer og understøtter øget bosætning i Fredericia.
I 2021 vil kommunen udbyde 175 nye parcelhusgrunde, hertil en række seniorboliger og
bofællesskaber.
Fredericia byråd fremrykker samtidig investeringer, som giver plads til
minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet allerede fra det kommende år for
kommunens yngste børn.

Massiv investering i infrastruktur
Der investeres samtidig massivt i infrastruktur med såvel fokus på erhvervslivets behov
og trafikale forhold for kommunens mange bløde trafikanter. Alt sammen godt for den
strategiske indsats for øget bosætning, og ikke mindst for erhvervslivet i forhold til at

kunne tiltrække yderligere arbejdskraft.
Alene i DanmarkC/Taulov afsættes der 72 millioner kroner. Og med mere end 340
millioner kroner i investeringer i folkeskolens bygninger, dannes der grobund for endnu
flere arbejdspladser i de kommende år. Budgettet strækker sig til 2024.
Hos Business Fredericia finder vi det glædeligt, i en tid hvor Coronakrisen raser, at
byrådet for syvende gang i træk investerer massivt i at få flere "varer på hylderne", når
det gælder bosætning og i at fremtidssikre udviklingen i infrastrukturen til gavn for
erhvervslivet og borgere. Endeligt er der fokus på fortsat at investere i en attraktiv
midtby - dette er vigtigt for at sikre, at vi i fremtiden fortsat er en attraktiv Handels- og
Uddannelsesby.
Mange hilsner
Kristian Bendix Drejer, Erhvervsdirektør

NYT! Kommende pulje på 100 mio.
særligt til turisme- og
oplevelsesvirksomheder
Er du ramt af COVID-19 situationen? Så læ s med her.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kommer med en pulje til omstilling for særligt hårdt
ramte erhverv. Puljen er på i alt 100 mio. kr. Den deles i to runder – ultimo oktober 2020
og ultimo januar 2021.

2 vigtige datoer:
Den 27. oktober kommer der et webinar om, hvordan du laver den bedste
ansøgning - meld dig til webinaret her.
Den 30. oktober kl. 9.00 åbner puljen op for ansøgning. Det er vigtigt, at du som
som ansøger er 100% forberedt, så du hurtigt kan sende din ansøgning ind. Vi
forventer at puljen bliver opbrugt meget hurtigt - erfaringer fra tidligere puljer
under SMV:Digital har vist, at puljen er opbrugt indenfor få timer. Husk også god
internetforbindelse, så forbindelsen ikke afbrydes.
Vi opfordrer dig til, at du melder dig til webinaret den 27 oktober. Puljen
tildeles efter først-til-mølle-princippet.

Puljen har sæ rligt fokus på virksomheder indenfor turisme og
oplevelsesøkonomi:
Konference-/mødesteder
Hoteller
Restauranter
Diskoteter/natteliv
Andre hårdt ramte virksomheder
Rejsebureauer
Forlystelser

Oplevelsescentre
Events
Virksomheder i turisme-værdikæden
Der vil være krav om kontant medfiniansering.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål eller brug for vejledning hertil, så kan du kontakte erhvervskonsulent,
Jesper Bonnén på mobil 9215 0128 og mail jb@businessfredericia.dk.

Topmøde 5.0 i Transport & Logistik

Vil du se eller gense topmødet?
Tirsdag den 6. oktober, blev det årlige topmøde om DanmarkC Transport & Logistik
afholdt i en online version grundet Corona. Tak til alle der deltog!
Hvis du vil se eller gense topmødet, så kan du nu se en online optagelse af topmødet via
dette link.
Klik ind på linket og hør erhvervsdirektør, Kristian Bendix Drejer fra Business
Fredericia, give en status på erhvervsudviklingen i Taulov og fortælle om de nye
vækstmuligheder i området. Og du kan også høre koncernchef, René Olesen for Teknik &
Miljø i Fredericia Kommune fortælle om det nyligt vedtaget kommunale budget 2021-2024
- herunder også om de midler, der er afsat netop til anlægsinvesteringer i og omkring
DanmarkC-området. Leder af Vej & Park, Morten K. Svanborg, præsenterer de
infrastrukturprojekter, som der arbejdes på i øjeblikket rundt om i Fredericia og Taulov,
samt de kommende nye projekter, som kan igangsættes grundet de nye anlægsmidler.
Og slutteligt i optagelsen, kan du høre projektdirektør, Jesper Gemmer for Taulov Dryport
om tørhavnen og dens aktiviteter, nye projekter og hvilke muligheder og perspektiver,
tørhavnen kommer til at byde på fremadrettet.

Energi & Klima: Optimisme omkring
samarbejde mellem virksomheder

Netvæ rk og samarbejde.
Business Fredericia afholdte den 8. oktober sit netværksmøde for Energi & Klima, hvor
der var en stor optimisme og interesse om at indgå i netværk om at samarbejde på
tværs af brancher og sektorer.

Det kan lade sig gøre!
Der er vilje og lyst til at samarbejde, både fra industri- og energiforsyningsbranchen, og
på mødet kom de forskellige parter også med løsninger på, hvordan dette kan gøres.
Det er vigtigt, at de forskellige sektorer og brancher får koordineret og snakket sammen
om, hvordan de rigtige og de bedste indsatser for energi- og klimainvesteringer, kan og
skal se ud. Den grønne omstilling, og de ambitiøse klimamål i 2030, om at reducere CO2
udledning med 70%, kræver et bevidst og målrettet samarbejde.

Vi er en del af de 14 videns- og erhvervsklynger i Danmark
Business Fredericias Energi & Klima netværk understøtter hele den bevægelse, der er i
gang ift. videns- og erhvervsklynger, hvor Energy Cluster Denmark i Fredericia placerer
Fredericia på landkortet som værende én af de fjorten videns- og erhvervsklynger i
Danmark. Energy Cluster Denmark skal være med til at bygge bro mellem
forskningsmiljøer og virksomheder. Du kan læse mere om de fjorten videns- og
erhvervsklynger i Fredericia Avisen her.

Vil du være med til at sænke den lokale
ledighed?

Kom med i et netvæ rk sammen med 200 andre virksomheder - og væ r
med til at sæ nke ledigheden.
Netværket af virksomheder bidrager til Samarbejdsaftalen mellem Fredericia
Uddannelsesråd, Fredericia Kommune, Fagbevægelsen i Fredericia og Business
Fredericia.
Alle virksomheder i Fredericia kan medvirke til at øge beskæftigelsen, og dermed også
øge både velstand og velfærd i Fredericia kommune.

Hvordan kan du hjæ lpe?
Ved at medvirke til opkvalificering af ledige og ansatte
Ved at ansætte lokal kvalificeret arbejdskraft
Ved at give lokale udsatte en chance
Vi kan alle medvirke til at skabe øget beskæftigelse, velstand og velfærd i Fredericia. Når
du og din virksomhed bidrager til Samarbejdsaftalen, bliver du inviteret til diverse
netværks- og ERFA-arrangementer samt flere interessenetværk som eks. ”Code of Care”,
”Vi gør en forskel – gør du?” og andre netværk, der har fokus på arbejdsmarkedet i
Fredericia.
Læs mere her.
Har du spørgsmål eller idéer til, hvordan vi øger den lokale beskæftigelse, set fra en
virksomheds synspunkt, så kontakt John Pagaard på mobil 2060 3660 eller mail
jp@businessfredericia.dk.

ARRANGEMENTER
Mellemleder netværk
Mellemlederrollen kan væ re en udfordrende
position - få et fortroligt netvæ rk med andre, hvor
I sammen videndeler og erfaringsudveksler
omkring dét at væ re mellemleder.

21. oktober kl. 7.00-10.00. Tema: Konflikthåndtering.
På mødet er vi hinandens eksperter. Få sparring fra dine
netværkskollegaer til én eller flere af dine
ledelsesmæssige udfordringer. Læs mere her.

Ejerleder & Direktør netværk
Få et professionelt frirum med personer i samme
position, som dig selv, og få inspiration til din
roller som ejerleder eller direktør.
22. oktober kl. 7.00-10.00. Bliv klogere på
kursusmuligheder og hvilke lærlinge EUC Lillebælt
uddanner. Vi tager på virksomhedsbesøg ved et af netværkets medlemmer. Læs mere

her.

Motions- og erhvervsnetværk
Få pulsen op og mød nye, spæ ndende
erhvervsfolk i uformelle rammer i vores motionsog erhvervsnetvæ rk.
26. oktober kl. 6.30-9.00. Få motion ind i din uge og få
dyrket dine relationer til andre erhvervsfolk. Få din
sundhed med, samtidig med, du udvikler din virksomhed
via viden, netværk og gode idéer fra dit erhvervsnetværk. Læs mere her. Netværket er
hver uge til og med d. 7. december, hvor nyt netværk starter igen.

HR netværk
Kan du skabe tillid og sikre følgeskab? Meld dig til
vores HR netvæ rk - det er gratis og det er til dig,
der gerne vil blive mere bevidst omkring ledelse,
medarbejdere og organisation.
29. oktober kl. 15-17. Følgeskab og tillid er afgørende
for at sikre god energi og fremdrift. Netværket er for
ejerledere, direktører, kontor- og HR-ansatte og konsulenter. Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia November
Overvejer du om et advisory Board eller
bestyrelse er til gavn for din virksomhed? Kom
med til Go' Morgen med Business Fredericia
3. november kl. 7.30-9.15. Go' Morgen er for alle
med interesse i emnet - du er meget velkommen som

ny deltager eller kendt deltager.
Læs mere og tilmeld dig her.

Forretningsudvikling – til dig som
iværksætter. Kom med til fyraftensmøde
Forretningsudvikling – har din virksomhed et
uforløst potentiale? – så kom og få inspiration til
hvordan du kommer videre

17. november kl. 17.00-20.00. Så er vi igen på
banen med et iværksætterarrangement – denne gang
om forretningsudvikling. Læs mere og tilmeld dig her.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Få hurtigt overblik over Business
Fredericias nye medlemmer
Britt&KO ApS

Cornerstone Rekruttering ApS

Happy Bosses ApS

Jørn Jensen

KriBer ApS

Polygon DB Trekantsområdet

ROYKON A/S

Trekantens Kropsterapi

VaskoRens

Du finder en samlet medlemsoversigt her - den er nyttig, når du f.eks. skal
finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører. Det er også muligt
at søge på brancher.

Klik her for at framelde dig vores nyheds brev

