
Hvem er Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden

Omstillingspuljen



OPERATØRER PÅ 
PROGRAMMER

ERHVERVS-
FREMME-
KNUDEPUNKT

UVILDIG 
SPARRING



Bornholm

29 kommuner 
i én samlet 
indsats

Styrkelse af 
erhvervsservice for 
alle SMV`ere.



40+ forretnings-
udviklere sparrer 
med + 2000 
virksomheder via 
1:1, +20 programmer 
eller workshops hvert 
år

Rekrutteret efter vores 
kundesegmenter

Har selv startet og haft egen 
virksomhed eller haft ledende 
stillinger



Workshops
1:1 sparring
Workshops
Programmer

1:1 sparring
Workshops
Fælles forløb
Programmer

1:1 sparring
Programmer
Workshops
Fælles forløb

1:1 sparring 
Programmer
Workshops
Fælles forløb

Før-starter Driftvirksomhed
(≥ 3 års virke)

Vækst-
iværksætter +
Skalerbar
virksomhed

Vækstparat
virksomhed

Iværksætter &
enkeltmands-
virksomhed

Hvad kan virksomhederne 
forvente



Man får en gratis 
ydelse, og det er 
ret vildt, for det 
er meget 
værdifuld 
sparring for mig
som iværksætter

Frederik Berthelsen
Stifter og medejer
Berthelsen Consulting
Gentofte 



Vi er gennem hjælp 
til digitalisering og 
automatisering af 
vores produktion i 
gang med at blive 
langt stærkere.

Mick Bundsgaard
Værkfører
Borgen Ingeniør & Smedefirma
Slangerup 



Jytte Bille
Founder
STAÏ
København

Som start-up og uden 
en organisation er det 
fantastisk at få tilbudt 
forløb hos 
Copenhagen Business 
Hub, som i den grad 
bliver tilpasset dit 
behov i forhold til, 
hvor du er i 
udviklingen





Hvem, hvad, hvordan og hvornår

1 Aftalen, udmøntning, tilsagnsmodtager og konsortiepartnere

3 Krav for at være i målgruppen, vurderingskriterier og aktiviteter der kan søges om

4 Tilskudsmodel

5 Dokumentationskrav

2 Målgruppen



Aftalen, udmøntning, tilsagnsmodtager mv. 1

Aftalen
Regeringen med Venstre, Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet.

Pulje på 100 mio. kr. til styrket innovation og omstilling for særligt hårdt ramte erhverv med henblik på 
henvendelse i 2020 og 2021.

Udmøntning
Puljen udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen.

Tilsagnsmodtager
Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden med co-lead Erhvervshus Midtjylland.

Konsortiepartnere: 
Wonderful Copenhagen
MeetDenmark
Dansk Kyst- og naturturisme
Danske Destinationer
Øvrige Erhvervshuse



Målgruppen2

Hårdt ramte virksomheder i hele landet.

Virksomheder der har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19.

Særligt fokus på virksomheder inden for turisme og oplevelsesøkonomi.

Eksempler:
• Konference/mødesteder
• Hoteller
• Restauranter
• Diskoteker/natteliv
• Rejsebureauer
• Forlystelser
• Oplevelsescentre
• Events
• Andre hårdt ramte virksomheder



Krav til målgruppen

• Ansøger skal som udgangspunkt være en privat virksomhed. Ansøgere, der er organiseret som fx fonde, 
foreninger eller selvejende institutioner, kan også søge puljen, hvis de har et stort omstillingsbehov som følge af 
Covid-19.

• Ansøger skal have et dansk CVR-nummer.

• Ansøger skal kunne dokumentere, at virksomheden som følge af Covid-19 er hårdt ramt af krisen målt som et fald i 
omsætningen på mindst 30 pct. Referenceperioden fra 1. marts 2019 til og med 31. august 2019.

• Ansøger skal sandsynliggøre, at virksomheden har været i sund drift før Covid-19, fx gennem tidligere regnskaber og 
positiv egenkapital.

• Ansøger skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor meget statsstøtte virksomheden kan modtage. 
Max 200.000 euro svarende til ca. 1,5 mio. kr. inden for de tre seneste regnskabsår.

• Ansøger skal have en plan/ambition for omstilling/tilpasning. 

En ansøger kan ikke komme i betragtning til støtte i følgende situationer: 

• Ansøger får dækket de aktiviteter, der søges støtte til via andre hjælpe- eller kompensationsordninger.

• Ansøger er en del af den offentlige forvaltning eller modtager offentlige tilskud, der udgør mere end halvdelen af 
deres driftsudgifter. 
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Vurderingskriterier 

Realistisk tilpasnings- eller omstillingsplan: 
De ansøgte aktiviteter og indkøbte ydelser skal sandsynligt og realistisk kunne bidrage til tilpasning eller 
omstilling af virksomheden (pointscore 1-4 point).

Covid-19 relevans: 
Det skal sandsynliggøres, at virksomhedens behov for tilpasning eller omstilling er en afledt effekt af covid-
19krisen (pointscore 1-4 point).

Potentiale: 
Virksomheden skal sandsynliggøre, at de har et potentiale for at tilpasse sig til en ny virkelighed, så de kan 
være levedygtige på længere sigt (pointscore 1-4 point).

Turisme- og oplevelsesøkonomi
Virksomheder med tilknytning til turisme- og oplevelsesøkonomi branchen tildeles 2 ekstra point.

3



Aktiviteter der kan søges om
Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller
Innovation og omstilling/tilpasning af forretningen/nye forretningsmodeller herunder til udvikling og justering 
af fx produkter, markeder, kunder, herunder nye bæredygtige eller digitale produkter og løsninger.

• Omstilling af eksisterende processer og procedurer
• Styrke strategiske innovationskompetencer og opnå større agilitet som middel til øget innovation
• Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæde kan være en metode til at udvikle nye 

forretningsmodeller og forøgede innovationskompetencer

Udstyr og løsninger med henblik på omstilling og/eller nye indsatser
• Køb af digitale og/eller bæredygtige løsninger som middel til omstilling og/eller øget covid-19 tryghed
• Fysisk ombygning/køb af materialer til brug i en omstillings- og/eller innovationsproces
• Køb af anlæg og udstyr til brug i en omstillings- og/eller innovationsproces

Kompetenceudvikling
Forretningsudvikling og nye produkter, processer og/eller procedurer kan medføre behov for nye kompetencer 
på kort sigt.

• Covid-19 restriktioner kan medføre behov for nye kompetencer herunder evt. certificeringer ift. håndtering 
af konkrete nye indsatser

• Der kan ydes tilskud til lønudgifter fx i forbindelse med kompetenceudvikling og udarbejdelses af 
tilpasning- eller omstillingsplan.

Ansøgning kan indeholde alle tre aktivitetstyper. Kun en ansøgning pr. virksomhed pr. pulje – kan søge i anden 
pulje.
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Tilskudsmodel

Virksomheder kan ansøge om tilskud
• Op til 1,5 mio.kr. pr. virksomhed – afhænger af antal ansatte og tidligere statsstøtte
• Op til 50 % i forskudsudbetaling under forudsætning af en godkendt ansøgning og godkendt tilbudsproces 

Krav om kontant medfinansiering
• Minimum 25 pct. kontant af tilskudsbeløbet

Puljen åbnes for ansøgninger i 2 runder
• Første runde: 50 mio. kr. den 30. oktober 2020 kl. 12.00
• Anden runde: resterende pulje formentlig januar/februar 2021
• Ansøgningsfrist på 14 dage og 14 dages sagsbehandlingstid
• Der oprettes et ansøgningsmodul, hvorigennem virksomhederne søger

Kommunikation
• Særlig website, konsortiets hjemmesider, Virksomhedsguiden, SoMe mv.
• https://ehhs.dk/ydelser-programmer-omstillingspuljen
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Tilskuddets størrelse4

Ansatte = Årsværk
Checkes via www.cvr.dk

http://www.cvr.dk/


Dokumentationskrav

Ansøger skal indhente 3 tilbud i forbindelse med køb af konsulent, kompetenceudvikling og udstyr mv. 

Når opgaven er udført, skal ansøger indsende følgende materiale:

• Rådgiverrapport (udarbejdes af leverandør)

• Faktura og betalingsdokumentation for de indkøbte ydelser/leverancer

• Timeregistreringer og lønsedler, hvis der er ansøgt om tilskud til lønudgifter

• Virksomhedsslutrapport vedrørende output og forventede effekter
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Proces for Omstillingspuljen

30. okt. 2020 2. nov. - 13. nov. 2020 Q1 2020 16. – 27. nov. 2020 30. nov. – 4. dec. 202026. okt. 2020

Kriterier 
offentliggøres

Puljen 
åbnes

Ansøgningsfrist 
1. runde

Sagsbehandling 
1. runde

Tilsagn/afslag

Ansøgningsfrist 
2. runde



Spørgsmål?


