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Kære Modtager

Velkommen til Business Fredericias nyhedsbrev - tak fordi du læser med.
I dag en særudsendelse i forhold til Omstillingspuljen - hvis du er ramt af coronarestriktioner. Også til detailbranchen.
Brug 10 minutter på at læ se dette nyhedsbrev - måske det kan hjæ lpe dig.
Vores chefkonsulent, Jesper Bonnén, står klar til at hjælpe og vejlede om puljen.
Læs nedenfor om Omstillingspuljen kan være noget for dig.

Omstillingspuljen - få en bæredygtig
forretning, der kan imødekomme
restriktioner grundet Corona. Du kan søge
indtil den 19. februar.

Billede: Fra Erhvervs hus Sydjyllands nyheds brev.

Vigtigt: Puljen er søgbar fra fredag den 29. januar til og med den 19.
februar.
Puljen er ikke først-til-mølle-princippet, men derimod en kvalificeret ansøgning om, hvordan du
kan gøre din forretning bæredygtig og modstandsdygtig mod corona-restriktioner.

Detailbranchen er en af de fire eksempler, som du kan søge
Omstillingspuljen til

1. Restauranter kan fx få tilskud til at oprette online salg af take-away på deres
hjemmeside

2. Butikker kan fx få tilskud til at udvikle en webshop
3. Event-forretninger kan fx få tilskud til at udvikle nye digitale arrangementsløsninger
4. Hoteller kan fx få tilskud til at udvikle online kundeuniverser for at styrke kunderelation
og loyalitet

Sådan gør du dig klar til at søge:
Din mission skal være: På baggrund af Corona, hvad skal der så til for at kunne omstille sig,
så restriktioner kan imødekommes?
Fokus er på, hvad der skal til for at få en bæredygtig og modstandsdygtig forretning.

Du kan søge penge til hjælp indenfor tre emner:
Konsulentbistand til at hjælpe med omstillingsplanen
Kompetenceudvikling til at imødekomme omstillingen
Udstyr mm.

Vigtig nyt: Et væsentligt kriterium for at kunne søge er, at du kan påvise minimum 30%
nedgang i omsætningen i hele 2020 der sammenlignes med referenceperioden for hele
2019.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp og vejledning hertil, så kan du kontakte chefkonsulent,
Jesper Bonnén på mobil 9215 0128 og mail jb@businessfredericia.dk. Du kan også læse mere
om omstillingspuljen her.

Klik her for at framelde dig vores nyheds brev

