
Søg tilskud til din gode idé, projekt eller grøn omstilling 
 
Har du en god idé eller et projekt? Eller er du klar til at tage din virksomhed et skridt videre mode grøn omstilling? - så skal
du læse med her, hvor vi i dette nyhedsbrev giver dig tips til hele to puljer, som du kan søge tilskud fra.
 
Du kan b.la. søge tilskud fra Erhvervspuljen, som er en tilskudspulje på 3,5 mia. kr. målrettet dansk erhvervsliv. Både store
og små virksomheder i langt de fleste brancher kan få tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi eller CO2 fra
energiudledninger.
 
Du kan også søge tilskud fra Roskilde Kommune, hvis du har en ide til udviklingsprojekter og aktiviteter som gavner en bred
målgruppe, og som kan understøtte indsatsområderne i erhvervs- og vækstpolitikken og/eller i turismestrategien i
kommunen.
Læs mere om begge tilskudspuljer nedenfor.
 
 
Du kan også se et uddrag af vores kommende aktiviteter, samt møde et af vores nye medlemmer, som vi byder velkommen
til i dette nyhedsbrev. 
 

 
God læselyst!

TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

WORKSHOP
'Spørg en revisor - for iværksættere'

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


Torsdag den 10. november kl. 08:00-09:30
 

Tilmeld og læs mere her:
SPØRG EN REVISOR - FOR IVÆRKSÆTTERE

 

NETVÆRKSMØDE
'Risikohåndtering af varer og valuta'

Fredag den 11. november kl. 07:30-09:00
 

Tilmeld og læs mere her:
RISIKOHÅNDTERING AF VARER OG VALUTA

 

NETVÆRKSMØDE
'Håndværkermøde'

Mandag den 14. november kl. 14:30-18:00
 

Tilmeld og læs mere her:
HÅNDVÆRKERMØDE 2022

 

 
Vil du være blandt de første til at høre om vores mange spændende aktiviteter? - Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi

holder dig opdateret på kommende workshops, netværksmøder, og events!
Tilmeld nyhedsbrevet her: Erhvervsforum Roskilde Nyhedsbrev

 

 

https://erhvervsforum.biz/event/spoerg-en-revisor-for-ivaerksaettere-6/
https://erhvervsforum.biz/event/morgenmoede-risikohaandtering-af-varer-og-valuta/
https://erhvervsforum.biz/event/haandvaerkermoede-roskilde-kommune-udbud/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Få tilskud til grøn omstilling i erhvervslivet
 
Reglerne for Erhvervspuljen er den 1. november 2022 ændret, og puljen er nu åben og kan søges hele året.
 
Både store og små virksomheder i langt de fleste brancher kan få tilskud til næsten alle typer projekter, der sparer energi
eller CO2 fra energiudledninger.
Erhvervslivet spiller nemlig en afgørende rolle i Danmarks målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70
% i 2030, og Erhvervspuljen er dermed en tilskudspulje målrettet til dansk erhvervsliv på 3,5 mia. kr., der løber frem til 2029.
 
Virksomheder kan maksimalt få 112 mio. kr. i tilskud, og puljen dækker op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger
afhængigt af din virksomheds størrelse.
Med et tilskud fra Erhvervspuljen bliver det mere rentabelt for virksomheder at investere i grønne projekter, der kan styrke
både konkurrenceevne og omdømme. Grønne investeringer kan desuden bidrage til at skære toppen af energiregningerne,
reducere virksomhedernes CO2-udledninger og styrke forsyningssikkerheden i samfundet.
 
Læs mere om Erhvervspuljen her: Erhvervspuljen - tilskud til grøn omstilling
Har du spørgsmål, så kan du deltage i webinar tirsdag den 8. november 2022 kl.16:00-17:30. Tilmelding skal ske på
kgjn@ens.dk

 

https://sparenergi.dk/erhverv/vaerktojer/erhvervstilskud
mailto:kgjn@ens.dk


Søg tilskud til udviklingsprojekter og aktiviteter
 
Har du en god idé eller et spændende projekt? - så kan du ansøge Erhvervsudvalget i Roskilde Kommune om tilskud.
Udvalget søger vækstfremmende initiativer og projekter, som kan understøtte indsatsområderne i erhvervs- og
vækstpolitikken og/eller i turismestrategien i kommunen.
Din idé eller projekt skal komme en bred målgruppe til gavn, og du skal være tilhørende i Roskilde Kommune som borger,
forening eller virksomhed for at kunne søge udvalget om udviklingsmidler.
 
Læs mere om retningslinjer og ansøg her
 
Ansøgningsfrist er den 13. nov. 2022, og ansøgninger behandles den 9. dec. 2022
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Erhvervsafdelingen på tlf.: 4631 3535 eller e-mail: erhverv@roskilde.dk

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

Gastro Class
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Gastro Class!
 
Gastro Class er Roskildes egen private kokkeskole, hvor konceptet er at lave og nyde dejlig mad og vin, samtidig med at der
er masser af hygge og inspiration at hente. Gastro Class drives af Henrik Solkær, som med sin deltagelse i Masterchef 2021
blev inspireret til at starte virksomheden Gastro Class.
 
Hos Gastro Class handler det om at skabe glæde og begejstring i dit køkken, så du enklere kan knække den gastronomiske
kode. Derfor arbejder Henrik ud fra sin egen model "Et stærkt gastronomisk greb™", hvor fokus er på følgende: 
- Lave dejlige retter på et helt nyt niveau
- Blive mere stilsikker og hurtig i et køkken
- Leve mere lækkert og bæredygtig med mindre mad

https://www.roskilde.dk/da-dk/service-og-selvbetjening/erhverv/udvikling-samarbejde-netvaerk-og-politik/sog-tilskud-til-udviklingsprojekter-og-aktiviteter/
mailto:erhverv@roskilde.dk


 
Dette kan lade sig gøre gennem enten et coachet gastronomiforløb, eller skræddersyede B2B kokkeskole teambuilding
events.
I begge forløb matches alle retter med 2 vine på højt niveau fra Gastro Class´ søstervirksomhed Vinloungen.
 
Du kan læse mere på gastroclass.dk, eller kontakte Henrik på tlf.: 24 82 15 65, eller på mail: kontakt@gastroclass.dk 

 

Erhvervsforum Roskilde
Maglegårdsvej 2, bygn. F.
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00 
info@erhvervsforum.biz
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