
 

Nyt fra Skib & Båd 

Kære medlemmer 

 

Her kommer årets første nyhedsbrev fra foreningen. 

 

METSTRADE 2020 

DANBOAT under Skib & Båd står igen i år bag en dansk pavillon på METSTRADE 2020. 

Sammen med Dansk Industri undersøger foreningen muligheden for igennem Danish Trade 

Council at få tilskud til den danske pavillon.  

 

METSTRADE 2020 løber af stablen den 17. – 20. november 2020. Du kan læse mere om 

METSTRADE her.  

 

Seks virksomheder har indtil videre tilkendegivet, at de er interesseret i at deltage på 

METSTRADE. Er din virksomhed interesseret i at deltage på METSTRADE kan du kontakte 

sekretariatet. 

 

Tjek Brugdata.dk, når du er i tvivl om, hvordan du må anvende indsamlet data 

• Må jeg dele oplysninger om mine kunder med mine leverandører? 

• Hvilke informationer må jeg opbevare om mine medarbejdere? 

• Hvad er kravene til sikker opbevaring af forskellige data? 

 

Du har sikkert en masse data om dine kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Det kan 

f.eks. være dine kunders køb eller dine medarbejderes kontaktinformation. Men hvad må du 

bruge de informationer til? 

  

Erhvervsstyrelsen har på Brugdata.dk samlet relevant information, når du er i tvivl om brug af 

data. På brugdata.dk kan du få svar på konkrete spørgsmål om alt fra indsamling, opbevaring 

og videregivelse af data til datasikkerhed og brug af data til kommunikation og markedsføring. 

 

Du kan også finde information om reglerne for persondata samt værktøjer og skabeloner på 

danskindustri.dk/persondata. 

 

Tilskud til den grønne omstilling 

I starten af februar bliver der åbnet for ansøgninger til SMV Digital. I den kommende 

ansøgningsrunde kan man få tilskud til rådgivning, der skal hjælpe virksomheden med den 

grønne omstilling via brug af data eller teknologi. Du kan ansøge om tilskud på 25.000 (inkl. 

obligatorisk workshop) eller 100.000 kr. til indkøb af privat uvildig rådgivning til at hjælpe din 

virksomhed med digital omstilling eller til at styrke dit online salg.  

 

Tilskuddene bliver fordelt efter ”først til mølle”-princippet. Du kan læse mere om 

tilskudsordningen her. 

 

Overenskomstforhandlingerne 

Den 8. januar startede overenskomstforhandlingerne officielt op. DI har lanceret en 

hjemmeside www.danskindustri.dk/ok2020, hvor du løbende vil kunne holde dig orienteret 

om seneste nyt fra forhandlingerne.  
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