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Nu kan du søge regeringens
hjælpepakker. Vi laver webinar
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Kontakt din bank, hvis du har eller får
likviditetsproblemer
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Efteruddannelse med godtgørelse

Side 3

Analyse af corona-krisens
konsekvenser

I de kommende uger vil vi – efter behov –
sende dette særlige nyhedsbrev ud til vores
medlemsvirksomheder og andre interesserede.
I er meget velkomne til at dele det med
kolleger og andre, der kan have gavn af det.
I er altid velkomne til at skrive eller ringe til os.
Find vores kontaktoplysninger her
www.udviklingassens.dk/kontakt/medarbejdere

Find tidligere udgaver af corona-nyhedsbrevet her www.udviklingassens.dk/nyheder/151-vi-arbejderhjemmefra

NU KAN DU SØGE REGERINGENS HJÆLPEPAKKER. VI LAVER
WEBINAR
13 hjælpepakker for i alt 286,6 milliarder kroner er indtil videre afsat af regeringen til at holde liv i dansk
erhvervsliv, der lider som følge af corona-krisen. En af de mange hjælpepakker handler om midlertidig
lønkompensation, og ordningen har netop åbnet for ansøgninger på Virksomhedsguiden.dk
Ordningen giver virksomheder mulighed for at få kompensation for det antal medarbejdere, virksomheden
forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige, hvis virksomheden er ekstraordinært hårdt
økonomisk ramt og står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller
mere end 50 ansatte.
Vejledningen til ansøgning om lønkompensation er vedlagt denne mail. Læs den grundigt. Der er stort
”run” på systemet til ansøgning i skrivende stund (onsdag aften), og vi anbefaler derfor, at I venter med at
søge, til der er kommet lidt mere ro på. Der udbetales ikke som ”først-til-mølle”, men til gengæld kan man
søge med tilbagevirkende kraft.
 Udvikling Assens arrangerer et såkaldt webinar midt i næste uge om lønkompensationsordningen. Her vil en advokat og en eller to revisorer gennemgå ordningen og ansøgningsproceduren. I vil få mulighed for at stille spørgsmål.
Vi holder webinaret ved hjælpe af systemet Zoom, som I kan hente til computeren her
https://zoom.us/download I behøver ikke at registrere jer som brugere – bare I har downloaded
systemet. Det er ikke teknisk kompliceret – alle kan være med.
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Vi skriver ud igen, så snart vi har tidspunktet for vores webinar klar.
Vi planlægger flere webinarer om de andre statslige ordninger, når der lukkes op for dem senere.

DR har lavet et fint overblik over de forskellige hjælpepakker – se det her
https://www.dr.dk/nyheder/penge/dr-guider-gennem-junglen-af-hjaelpepakker-saadan-sikrer-du-stoette-tildin-corona

På Virksomhedsguiden her kan du finde samlet information om situationen og om de forhold, der gælder
for dig som virksomhedsejer – siden opdateres løbende, men er lige nu helt lagt ned af mange
besøgende.

Erhvervshus Fyn har mandet op, så de nu står ekstra klar til at hjælpe virksomhederne videre med:
× Sparring til din virksomheds drift under vanskelige forhold
× Vejledning om din virksomheds muligheder for brug af statslige ordninger
× Assistance til krisehåndtering af din virksomhed
De har også oprustet markant på deres Early Warning-indsats, hvor de giver virksomhederne gratis,
uvildig og fortrolig sparring om, hvordan de bedst kommer igennem krisen.
Læs mere om deres beredskab her https://ehfyn.dk/corona_beredskab

Destination Fyn, som er en del af Erhvervshus Fyn har lavet en økonomisk tjekliste over tiltag, du kan
overveje at gøre brug af her i krisen. Tjeklisten er vedhæftet denne e-mail.

KONTAKT DIN BANKEN HVIS DU HAR ELLER FÅR LIKVIDITETSPROBLEMER
Er du ramt på indtjeningen som følge af corona-krisen, kan Vækstfonden garantere for lån eller
driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, som kan dække dit omsætningstab. For at komme i
betragtning skal din virksomhed have oplevet eller forvente et omsætningstab på minimum 30 %.
1. Kontakt din bank: Tal med din bank eller finansieringsinstitut om dine muligheder for at anvende
COVID-19-garanti for SMV'er.
2. Banken ansøger om garanti online: Hvis dit finansieringsinstitut vil yde et lån mod at få
supplerende dækning med en COVID-19-garanti fra Vækstfonden, skal de ansøge om garantien
online.
3. Vækstfonden gennemgår ansøgningen: Vækstfonden gennemgår og accepterer anmeldelsen
hurtigst muligt - typisk inden for 48 timer.
Prisen for en COVID-19-garanti for SMV'er består af:
•
•

En stiftelsesprovision på 2.500 kr.
En årlig provision, der udgør 1 pct. af det beløb, der garanteres for.
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EFTERUDDANNELSE MED GODTGØRELSE
Flere skoler tilbyder fag som fjernundervisning, som dine medarbejdere kan gennemføre hjemmefra med
løntabsgodtgørelse (VEU). Du kan få en stor del af medarbejdernes løn betalt, og samtidig får alle styrket
kompetenceniveauet.
Se f.eks.
×

IBC i Kolding og Fredericia/Middelfart her https://kurser.ibc.dk/onlinekurser?utm_source=newsletter_350&utm_medium=email&utm_campaign=fjernundervisning_mar
ts_nyhedsbrev_2020

ANALYSE AF CORONA-KRISENS KONSEKVENSER – EFTER PÅSKE
Danske virksomheder gennemgår hidtil usete udfordringer i øjeblikket, og vi har brug for et overblik over
de lokale konsekvenser af krisen her på Vestfyn. Hvilke virksomheder er hårdest ramt? Hvilke
økonomiske redskaber har I bragt i anvendelse, og hvordan er fremtidsudsigterne for konkrete
virksomheder?
Derfor laver vi sammen med vores brancheorganisation og Assens Kommune en undersøgelse blandt
alle virksomhederne i kommunen lige efter påske. I får et kort spørgeskema, og vi håber meget, at I vil

bruge 10 minutter på at besvare det. Så får vi de bedste redskaber til at hjælpe jer bedst muligt i den
kommende tid.

Pas på jer selv og hinanden derude.
Vi tænker på jer.
Mange hilsner fra
Annette, Louise, Mariann og Kristine
Udvikling Assens
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