Afklarings- og testforløb for tekstiler
▪ v. specialkonsulent Tatiana Juel / Erhvervsstyrelsenaftale
om Genstart af dansk eksport

Indsats for innovationsvenlig regulering

• Ofte svært for travle virksomheder og iværksættere at finde ud af, hvilke
regler der gælder, og hvilke myndigheder, man skal kontakte

• Især nye teknologier og forretningsmodeller kan være svære at vide, hvordan
passer ind i eksisterende regulering

• Kan bremse for udvikling af innovative grønne løsninger
• Erhvervsstyrelsen etablerede i 2018 ”Én indgang for nye forretningsmodeller”
• Vi sørger for at få indhente et samlet svar på tværs af relevante myndigheder

Én indgang for nye forretningsmodeller

▪ Alt man skal gøre er at gå ind på vores hjemmeside
nyeforretningsmodeller.dk og stille et spørgsmål. Vi hjælper gerne, så
kontakt os endelig!

Afklarings- og testforløb for tekstiler

• I nogle tilfælde kan virksomheder have behov for længerevarende
dialog med myndigheder

• I år er der for tekstilvirksomheder mulighed for netop det via et nyt
pilot projekt (”afklarings- og testforløb”)

• Med initiativet vil regeringen:
• Understøtte innovative grønne virksomheder ved at afklare og
vejlede om hvordan jeres løsning kan udvikles inden for
eksisterende regler
• Få indblik i hvilke barrierer der er i nuværende regler for at
virksomheder kan udvikle nye løsninger

Hvad får virksomheder ud af at deltage?

▪ I får kortlagt hvad reguleringen helt konkret betyder for den nye
løsning eller teknologi, som I er i gang med at udvikle.
•

Afklaring af relevante regler og fortolkningen af dem

•

Vejledning i hvordan jeres løsning kan realiseres hvis muligt

▪ I kan modtage løbende og koordineret afklaring og vejledning fra
relevante myndigheder, når I har spørgsmål undervejs i jeres arbejde med
at udvikle nye teknologier eller forretningsmodeller.

▪ I kan skabe opmærksomhed omkring barrierer i nuværende regler,
som myndighederne evt. kan arbejde for at ændre på kort eller lang sigt.

▪ Erhvervsstyrelsen står til rådighed under hele forløbet for at gøre det nemt
for jer - også med hjælp til ansøgning.

Hvad er rammerne for forløbet?

▪ Længden på forløbet afhænger af jeres behov – planlægges i
samspil mellem jer og myndighederne

▪ Der er åbenhed om resultater af forløbet for at sikre lige
konkurrencevilkår (forretningskritiske data deles ikke)

▪ Eventuelle forsøg sker inden for rammerne af gældende regulering.

Kriterier for deltagelse i et afklarings- og testforløb

1.

Virksomhedens løsning står over for en barriere i danske eller
europæiske regler

2.

Virksomhedens løsning er innovativ og fremmer den grønne
omstilling

3.

Løsningen skal være tilpas moden til at indgå i et forløb

Kontakt os endelig ved interesse

Læs mere på om Afklarings- og testforløb for tekstiler på Nye

forretningsmodeller.dk

Kontakt os gerne med spørgsmål eller hjælp til ansøgning:

▪ Tatiana Juel, 35 29 15 62, tatjue@erst.dk
▪ Frederik Hansen, 35 29 12 26, frehan@erst.dk

