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• Puljen kan dække op til 75% af udgiften, 25% skal lægges kontant af virksomheden

• Op til 50% i forskudsudbetaling, resten efter endt projekt

• Der kan søges op til 1,5 mio. (ex. Moms) kr. per virksomhed

• Virksomhedsstørrelse bestemmer beløbsstørrelse:



• Primært private virksomheder indenfor turisme / oplevelsesøkonomi

• Dokumentere et fald i omsætning på 30% som følge af covid-19-krisen

• Dokumentere, at virksomheden var i sund drift forud for covid-19-krisen (fx via regnskaber)

• Dansk CVR-nr.

• EUs de minimis-regler gælder (max €200.000 i støtte over 3 år)

• Virksomheder kan ikke få adgang til puljen, hvis:

• Aktiviteten, som der søges støtte til, bliver dækket af andre kompensationsordninger

• Virksomheden modtager offentlige tilskud, der udgør mere end halvdelen af driftsudgifterne



• Sandsynliggøre hvordan virksomheden kan drive en sund forretning under de 

nuværende og måske længerevarende coronapåvirkede omstændigheder

• Fremlægge en tilpasningsplan og vise hvordan de ansøgte midler/indkøb bidrager 

til denne tilpasning

• Midlerne skal benyttes i 2020 og/eller 2021



• Ansøgning åbner op fredag d. 30/10-20 kl. 12

• Puljen er åben frem til fredag d. 13/11-20 kl. 24

• Forventet svar 27/11-20

• Virksomhederne skal selv udfylde et online ansøgningsskema på 4-5 sider, som findes her:

https://ehhs.dk/ydelser-programmer-omstillingspuljen (ikke offentliggjort endnu)

• To runder: I 1. runde uddeles 50 mio. kr. I 2. runde (1. kvartal 2021) uddeles 45 mio.

https://ehhs.dk/ydelser-programmer-omstillingspuljen


• Realistisk tilpasnings eller omstillingsplan: De ansøgte aktiviteter og indkøbte 

ydelser skal sandsynligt og realistisk kunne bidrage til omstilling (point 1-4)

• COVID 19 relevans: Det skal sandsynliggøres, at virksomhedens behov for 

omstilling er en afledt effekt af Covid 19 (point 1-4)

• Potentiale: Virksomheden skal sandsynliggøre, at de har et potentiale for at 

tilpasse sig ”new normal”, så de kan være levedygtige på længere sigt (point 1-4)

• Branchetilhørsforhold: Det vægter positivt, hvis virksomheden er fra turisme 

og/eller oplevelseserhvervet (point 2)



• Der skal markedsafsøges – dvs. indhentes 3 tilbud for hver aktivitet i forbindelse 
med køb af konsulent, kompetenceudvikling og udstyr mv. 

• Når opgaven er udført, skal følgende indsendes:

• Ansøger skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor meget 
støtte virksomheden kan modtage

• Rådgiverrapport (udarbejdes af leverandør)

• Faktura + betalingsdokumentation for de indkøbte ydelser/leverancer

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

• Virksomhedsslutrapport vedrørende output og forventede effekter



• Er der nogen af jer, som har tænkt sig at søge puljen ?



Generelle spørsgmål
omstillingspuljen@ehhs.dk

Holger Prip
Virksomhedskonsulent
hop@erhvervshusmidtjylland.dk
40 10 90 49

Morten Olstrup
Forretningsudvikler
mool@destinationfyn.dk
23 63 80 36
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