
Foråret er på vej
 
Selvom mange de seneste par dage er blevet mødt af sneklædte haver og veje, så har foråret gjort sit indtog og udsigten til
solskin og lysere dage med varmere temperaturer, er noget vi alle glæder os til. 
 
Henover foråret åbner en lang række af tilskudspuljerne fra Virksomhedsprogrammet, der drives af de seks erhvervshuse,
og de første puljer åbner allerede i næste uge. Nedenfor har vi derfor samlet et overblik over nogle af de kommende puljer,
så du nemt kan finde en pulje der passer til dig og din virksomhed. 
 
Du kan også læse mere om Roskilde Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, som er sendt til offentlig høring, og hvordan du
har mulighed for at få indflydelse ved at sende et hørringssvar. 
 
Erhvervsforum kan også byde velkommen til endnu et nyt medlem, som du kan læse mere om nedenfor. 
 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETSKALENDER

 

GRATIS KURSUS
'Kursus i bæredygtighed - For bygge- og anlægsvirksomheder'

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 08:30-16:00 
 

Tilmeld og læs mere her:

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


KURSUS I BÆREDYGTIGHED

 

SMAGFULDT NETVÆRKSARRANGEMENT
'Business Vino & Ost'

Torsdag den 20. april 2023 kl. 17:00-21:30 
 

Tilmeld og læs mere her:
BUSINESS VINO & OST

 

 

Ny indkøbs- og udbudspolitik i Roskilde Kommune
 
Roskilde Kommune skal have en ny indkøbs- og udbudspolitik. Politikken omfatter alle indkøb og udbud i kommunen, og
gælder varer, tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver, samt leje- og leasingaftaler.

https://erhvervsforum.biz/event/kursus-i-baeredygtighed/
https://erhvervsforum.biz/event/business-vino-ost/


 
Indkøbs- og udbudspolitikken sendes derfor i offentlig høring.
 
Formålet med indkøbs- og udbudspolitikken er bl.a. at sikre, at kommunen gennem målrettet styring og koordination kan
købe varer og tjenesteydelser på økonomisk fordelagtige betingelser under hensyntagen til leverings- og
betalingsbetingelser, miljøforhold, pris, kvalitet, service, garanti, ergonomi, sikkerheds- og administrationsforhold mv.
 
Da politikken sendes i offentlig høring, er der således mulighed for at få indflydelse ved at indsende et høringssvar. 
Du kan læse mere om høringen og give din mening til kende ved at indsende et høringssvar her:
Høring: Ny indkøbs- og udbudspolitik
 
Der er frist for indsendelse den 24. marts 2023. 

 

Få overblik over forårets tilskudspuljer 
 
Virksomhedsprogrammet, der drives af de seks erhvervshuse, åbner op for en lang række tilskudspuljer i foråret. Nedenfor
har vi derfor samlet et overblik over to af de puljer der åbner snarest. 
 
SMV:Vækspilot er for de virksomheder, som står med en eller flere udviklingsopgaver og har brug for nye kompetencer i
virksomheden. Igennem puljen kan virksomheden få 50 % tilskud til lønomkostninger i op til seks måneder til ansættelse af
en vækstpilot. Max. 15.000 kr. pr. måned – 90.000 kr. for hele perioden. 
 
Puljen åbner den 13. marts 2023 kl. 12.00, og udmøntes efter først-til-mølle-princippet. Behandling af ansøgninger foregår
kontinuerligt ud fra modtagelsesdatoen.
Læs mere og ansøg om puljen her: SMV:Vækstpilot
 
SMV:PRO er for SMV'er som ønsker at søge om tilskud til køb af rådgivning inden for strategi, ledelse, organisation,
bestyrelse og ejerskifte. Der kan søges om tilskud på 50% af rådgiverkøbet på opgaver op til 500.000,-, dvs. et maksimalt
tilskud på kr. 250.000,-. Der er kontant medfinansiering fra virksomheden, ingen timeregistrering og intet deltagergebyr.
Deltagerkrav for puljen er at virksomheder skal have dansk CVR-nummer og have afsluttet et regnskabsår.
 
Puljen åbner for ansøgninger fra den 15. marts 2023.
Læs mere og ansøg om puljen her: SMV:PRO

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

https://www.roskilde.dk/da-dk/demokrati-og-indflydelse/fa-indflydelse/horinger-borgermoder-og-afgorelser/oversigt/horing-af-ny-indkobs-og-udbudspolitik/?type=all&limit=9
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvvaekstpilot/d9c0e624-4a24-461f-97f5-63a063ebce55/?link_id=19e0bd01-75cd-41d4-a830-fa034e0ff8dc
https://virksomhedsprogrammet.dk/content/ydelser/smvpro/3d2ee73a-90fe-42c4-86fd-369399374766/


Visility ApS
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Visility ApS!
 
Visility udvikler og drifter IoT løsninger til bygninger og boliger, og er stiftet af Thøger Lyme i 2009.
Hos Visility har der mange års erfaring med styring og udtræk af data fra systemer og sensorer, og kan gemme og
visualisere data på deres meget fleksible Georama platform, så kunden kan få indsigt og optimere forbrug, indeklima eller
arbejdsgange. 
 
Visility har eksempelvis lavet en løsning til Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB), så ejendomsadministratoren har fakta
om indeklimaet i boligerne, og kan sikre sig at både beboere og boliger har det godt. 
En anden løsning Visility har udviklet er til Rambøll, hvor anvendelsen af den enkelte arbejdsplads registreres, således at
virksomheden har mulighed for at optimere anvendelsen af deres arealer. 
 
 
Læs mere om Visility og hvad de kan tilbyde dig og din virksomhed på deres hjemmeside www.visility.com eller kontakt
stifter Thøger Lyme på tlf.: 77 34 00 53 eller mail: info@visility.com 

 

https://www.visility.com/
mailto:info@visility.com
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