
DU FÅR:

  Skræddersyet forløb og vækstplan

  Sparring med erfarne lokale forretningsudviklere 

  Faglige workshops - bl.a. om:  

- registrering på konsortiernes indkøbsportaler 

- nødvendige certificeringer indenfor sikkerhed, 

miljø, CSR m.m. 

- overvejelser om samarbejde med konsortier 

- adgang til underleverandørnetværk

  Netværk med fokus på værdikædesamarbejde

  Rekruttering og onboarding af medarbejdere 

fra udlandet i samarbejde med Copenhagen 

Capacity

  Videntilførsel og samarbejde med RUC og  

Zealand - Sjællands Erhvervsakademi

  Mulighed for 50 pct. i tilskud til køb af privat 

rådgivning for op til 30.000 kr.

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

FEMERN-KORRIDOREN SOM GENVEJ TIL VÆKST:

Vil du være underleverandør til anlægs- og  
serviceopgaver på Danmarks største anlægsprojekt?

Femern-projektet har brug for entreprenører og håndværkere, men også leverandører 
af materialer, maritime og logistiske løsninger, samt serviceydelser der understøtter 
skurbyen og dens mange arbejdere. Kan din virksomhed levere?

Femern-korridoren vil få stor betydning for væksten og 

erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Skal den også 

have betydning for din virksomhed? 

Gennem Femern Change Zealand får du mulighed for 

at komme i spil som underleverandør til både bygge-

projektets håndværksmæssige leverancer til lands og 

til vands og til de mange servicefunktioner et bygge-

projekt med flere tusinde medarbejdere kaster af sig. 

Derudover hjælper vi med potentialerne i den aktivitet, 

der i fremtiden vil blive skabt op igennem korridoren.  

Vi inviterer dig ind i et samarbejde med virksomheder 

og organisationer tæt på anlægsarbejdet og langs ko-

rridoren - og hjælper dig med at få den viden, der gør, 

at du kan leve op til de krav, der stilles til leverandører 

og underleverandører i danmarkshistoriens største an-

lægsprojekt. 

Kom med i Femern Change Zealand og få hjælp til at 

blive en del af erhvervsudviklingen i Femern-korridoren.



STINE MORTENSEN

Projektleder  |  Erhvervshus Sjælland 

Mobil: 4188 6621

E-mail: smo@ehsj.dk

THOMAS ØSTERGAARD JØRGENSEN

Forretningsudvikler | Erhvervshus Sjælland

Mobil: 6188 4631

E-mail: toj@ehsj.dk 

KONTAKT OS

  SPARRING MED FORRETNINGSUDVIKLER
 Du får et skræddersyet forløb med vores erfarne lokale forretning-

sudviklere. Sammen sætter I fokus på de områder, din virksomhed bør 

fokusere på for at din virksomhed kan vokse med Femern-korridoren.

  NETVÆRK MED PARTNERE
Din virksomhed får adgang til relevante aktiviteter og viden, samt net-

værk og aktører;  fx Femern Bælt, Copenhagen Capacity og regionale 

videninstitutioner.

FAGLIGE WORKSHOPS
Du får mulighed for at deltage i workshops, hvor du får ny viden om, 

hvordan din virksomhed kan blive underleverandør til de mange 

forskellige opgaver, der skal løses i forbindelse med etablering af 

Femern-forbindelsen. Fx viden om sikkerhed til søs, arbejdsmiljøkrav, 

krav til kvalitetskontrol – og meget mere. 

VÆKSTPLAN
Sammen med vores erfarne forretningsudvikler udarbejder du  

en vækstplan med konkrete handlingspunkter til din virksomhed.

MULIGHED FOR TILSKUD
Du får mulighed for 50 pct. tilskud til privat rådgivning for op til 

30.000 kr.

SE MERE PÅ: www.ehsj.dk/femern-change

DIT FORLØB MED FEMERN CHANGE ZEALAND
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PRIS
3.000 kr. plus moms, samt at I 

bidrager med 100 timer over 1-2 år.


