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NYHETER & INFORMATION
Personalförändringar på avdelningen!
Under det närmaste året kommer Fredrik Åström att arbeta som integrationsstrateg i Bergs kommun.
Fredrik behåller en del av sin anställning på NUa och kommer även fortsatt att
arbeta med information och dialogprocesser med byarna.
Rekrytering av ersättare påbörjas inom kort.

Gilla oss på facebook
Näringslivskalendern

SMÅTT & GOTT
Nyhetsbrev Eldrimner

Grundläggande betaltjänster - Bidrag på Länsstyrelsen

5-6/4 Sveriges Innovationsriksdag i Åre

Har du en verksamhet som erbjuder kunderna att ta ut och sätta in kontanter
eller företag att sätta in dagskassor?
Post- och Telestyrelsen (PTS) har bidrag till den som ordnar betalservice.
Man söker bidraget på Länsstyrelsen hos Else-Marie Norin, 010-225 32 05.

IUC Z-GROUP: Månadsbrev februari

17/3 - Träff för dig som vill öppna webbutik

bygdens bekostnad

Den här träffen är för dig som går i tankarna att starta webbutik och vill diskutera med andra. Vi kommer prata om vad du bör tänka på för att komma
igång och Gustaf Bodell delar med sig av sina erfarenheter efter uppstarten av
webbutiken tjabolina.se som säljer barnkläder. Det handlar om val av plattform,
betallösningar och några av alternativen för marknadsföring på internet.
Välkommen den 17 mars kl 15-17 i Svenstavik.
Kontakta Lena Håkansson om du vill komma eller veta mer om träffen.

Ny webbplats guidar till EU-stöd
Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet har lanserat en gemensam webbplats (eufonder.se) med information om de Europeiska struktur- och
investeringsfonderna. Eufonder.se är en guide för den som vill veta mer om vilka program inom de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) som berör Sverige. Besök eufonder.se

AlmiMitt - Rådgivning
Almi Mitt söker fler företag som vill växa genom Almis tillväxtrådgivning. De
har tagit fram korta youtube-filmer där de kortfattat berättar vad de kan hjälpa
till med. Se filmerna här

14-15/4 - Hur utvecklar vi skoterturismen?
Skoterturism är en viktig del av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och vi
vill gärna se att den fortsätter att utvecklas. Samtidigt finns frågor som behöver
arbetas med; markägarperspektivet, kvaliteten på produkten, hur man kan skapa mer lönsamma affärer samt miljö- och hållbarhetsperspektivet är några exempel. Med bakgrund i detta bjuder Turism 2030 in till en konferens för att låta
oss inspireras och diskutera hur vi gemensamt kan jobba vidare med frågan.
Eriksgården i Funäsdalen 14-15 april 2016
Konferensen arrangeras inom Turism 2030 av Jämtland Härjedalen Turism,
Naturvårdsverket, LRF Jämtland, Länsstyrelsen i Jämtlands län med flera.
Läs mer om konferensen.

SKAPA: Är du innovatör med en god
idé?
Dagens urbanisering: inte på landsBortre gränsen i sjukförsäkringen har
tagits bort
Krångligare regler för egenföretagare
Småföretagen viktiga i jobbskapandet
Digitalisering - möjligheter men också
utmaningar
Naturturism – en potential för landsbygdens utveckling

Besök vår hemsida!

NYHETER & INFORMATION

PÅ AGENDAN

Ökat nyföretagande i länet

2-3/3 Fredrik & Lena: Regiondagarna

Under 2015 registrerades närmare 800 nya företag i länet hos Bolagsverket. Det
är en ökning med 12,6 % jämfört med 2014 att jämföra med ökningen i riket på
3,6 %. Under november och december hade Jämtlands län den största ökningen
av nya företag i hela landet jämfört, med 2014. Läs mer här.

3/3 Fredrik: Möte - Kultur & Integration

Landsbygdsprogrammet och Leader

14/3 Fredrik: Rekryteringsgrupp

Landsbygdsprogrammet har kommit igång med stöd till företag och projekt. På
Länsstyrelsens hemsida finns mer information.
Föreningen Leader är bildad och rekrytering av personal pågår. Det går att söka
projekt på Jordbruksverkets hemsida men det innebär bara att det går att starta
projekt på egen risk, ingen handläggning sker förrän i mars. Börja gärna planera
era projekt, kontakta Lena Håkansson, Bergs kommun för mer information,
0687-164 03.

7-8/4 Åre Kapitalmarknadsdagar
Åre Kapitalmarknadsdagar är nationalarenan för kapital och finansiering som
präglas av många spännande möten i en fantastisk miljö på det världsberömda
designhotellet Copperhill Mountain Lodge.
Här möts några av Sveriges främsta entreprenörer och de mest aktuella bolagen
under två dagar i Åre. På plats finns ägare, koncernledningar, viktiga nationella
aktörer och de bästa tillväxtbolagen i Norden samt några av våra främsta politiker. Program och anmälan

En halv miljard till investeringar
Nya finansieringsmöjligheter för norrländska företag möjliggörs genom ett tvåårigt garantiavtal mellan Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Norrlandsfonden. Detta innebär att de norrländska företagen kan genomföra satsningar på
uppskattningsvis en halv miljard kronor de kommande två åren.
Läs pressmeddelandet här.

10/3 Anders: Styrelsemöte Vemdalen
14/3 Anders: Styrgrupp Regional
etableringsprojekt.
16-18/3 Fredrik: Arbetsmarknads- och
näringslivsdagarna i Uppsala
16/3 Anders: Möte Bostadsutvecklingsgrupp
17/3 Anders: Företagsbesök
17/3 Lena: Träff för Webbutiker
4/4 Fredrik: Konferens interkulturell
samhällsutveckling: Vem f-n tar ansvar?

FÖRETAGSLOTS

Företagslotsen hjälper dig som företagare i mötet med kommunens olika
verksamheter. Vi ger dig vägledning
och samordnar dina kontakter inom
kommunen. LÄS MER HÄR

EVENEMANG?

Kom ihåg att du kan anmäla dina
arrangemang kostnadsfritt till kalendern Händer i Berg på vår hemsida.
ANMÄL HÄR!

ANNAN INFORMATION FRÅN KOMMUNEN
Sommarlovsentreprenör 2016
Med Sommarlovsentreprenör 2016 skapar Du ditt eget företag. Du får utbildning, stöttning och hjälp under sommaren för att
du ska lyckas så bra som möjligt! Läs mer här.

Folkhälsomässan 2016
Den 20 maj kl 10-16 arrangeras åter igen Folkhälsomässan. I år hålls mässan på Mötesplats Oviken. Om du som förening
eller företagare är intresserad av att ställa ut, kontakta Kajsa Kårwik. Mer information kommer.

Pågående detaljplaner
På vår hemsida presenteras pågående deltaljplaner löpande.

Bygdemedel Allmänna fonden
Nya regler från 1 januari 2016. Sista ansökningsdag för allmänna fonden 2016 var 31 januari. Ansökningar för 2017 skall
ansökas senast 31 oktober 2016. Finns det inga investeringsprojekt går det att ackumulera dessa till kommande år.

KONTAKT:

Anders Englund, avd.chef, 0687-164 01, anders.englund@berg.se
Fredrik Åström, 0687-164 02, fredrik.astrom@berg.se
Lena Håkansson, 0687-164 03, lena.hakansson@berg.se
Bertil Glansberg, 070-671 57 91, bertil.glansberg@telia.com
www.berg.se/näringsliv

