Februari 2022

Lokala hantverk sökes
Varje år ger Bergs kommun en present till nyfödda medborgare och nu har det blivit dags att köpa
in gåvorna för 2022. Tidigare år har vi exempelvis givit ut ett smycke eller en body. Nu önskar vi
en offert från dig som lokal hantverkare/ konstnär med förslag på ny gåva.
Läs mer här

Timbanken söker rådgivare och konsulter till länets företag
Nu söker Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner rådgivare,
konsulter och konsultföretag till projektet Timbanken som ger företagare
möjlighet till 5 timmar kostnadsfri rådgivning för att utveckla sitt företag.
Lämna anbud senast 21 februari.
Områden för konsulttjänster inom Timbanken:
Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling
Ekonomi och juridik
Marknadsföring, sälj och offentlig upphandling
Organisationsutveckling, personalfrågor
Produkt/tjänsteutveckling och import/export
Digitalisering och IT
Läs mer här

Tyck till om kommunens företagsklimat
Har du fått enkäten om kommuns företagsklimat men inte hunnit svara? Du har fortfarande
chansen, enkäten är öppen fram till 31 mars.
Din röst är viktig! Varje år frågar Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Sveriges 290
kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.
I Bergs kommun används rankingen som en av flera mätmetoder för att kontinuerligt prioritera
de områden som företagare i kommunen tycker är viktigast och tillsammans med näringslivet
tas kommunens insatser fram.
Läs mer här

Almi Tillväxtgenerator fokus Hållbar utveckling
Framtidsgeneratorn är samlingsnamnet på alla Almis erbjudanden som har extra fokus på hållbar
utveckling. Almi utgår alltid från där du och ditt företag befinner er – oavsett om du har kommit
långt i din resa eller om du står i början av den. Med Framtidsgeneratorn identifierar Almi
tillsammans med dig ditt nästa steg.
Läs mer här

Gästnattstatistik i Bergs Kommun
Ett sätt att skapa bättre förutsättningar för lån, bättre villkor, bättre vägar, högre status för besöksnäringen
som näring, är att vara noga med att varje månad rapportera in antalet gästnätter till SCB. Dessa siffror är
i dagsläget det bästa underlaget som används för hur mycket pengar som läggs i besöksnäringen i Bergs
kommun.
Tisdagen den 29 mars kl 09.00 kommer Tillväxtverket till Svenstavik för att prata sätt att mäta gästnätter.
Hur hittar vi enklare förutsättningar för inrapportering av gästnätter? Vill ni vara med och påverka ? Det
blir hybridmöte och anmälan sker till Sandra Landén senast den 28 mars. sandra.landen@berg.se
Svarsandel till SCB anläggningar i Bergs kommun under jan-aug 2021:
Hotellen 25%
Stugbyar 81%
Vandrarhem 76%
Camping 58%
Total svarsfrekvens för (HSV) i Bergs kommun under 2021 var 51% .

Utlysning för att stärka samiska företag
Målet är ökad företagarförmåga inom de samiska näringarna och att därigenom stärka
tillväxten bland samiska företag för att skapa flera jobb i Sápmi. Fokus i denna utlysning ligger
på att genom kompetensutvecklingsaktiviteter påskynda och stärka företagens digitala
omställning som en bärande del i affärsutvecklingen.
Sista ansökningsdag är 28 februari
Läs mer här

Undersökning Projektet "Delad mobilitet på landsbygd"
Denna undersökning genomförs för att skapa bättre tillgänglighet inom vår kommun, förbättra
kommunikationerna samt att minska utsläppen av växthusgaser i den takt som krävs för de globala
klimatmålen. För att få ett tillförlitligt underlag till undersökningen, samt att rättvist spegla de önskemål
som finns bland våra kommuninvånare, är vi väldigt tacksamma om ni tar er tid att besvara denna enkät.
Svaren behandlas anonymt och under sekretess av forskare vid KTH i enlighet med gällande regler för
GDPR. Vi önskar denna enkät besvarad senast den 28 februari, och enkäten beräknas ta max 6 minuter
att besvara.
Vänliga hälsningar
Sandra Landén
Näringslivsutvecklare
Bergs kommun
Klicka på nedanstående länk för att komma till enkäten - där får du mer information om hur du ska göra.

https://www.cero.nu/survey/?id3=1637309654

Poddtips! Hur kan energianvändningen minskas i
besöksnäringen?

"Öka takten" Energikontoret Jämtlande
Härjedalens podd

Gästnattsstatistik Jämtland Härjedalen

Inspirationsföreläsning Simon Jaktlund

Digital finansieringsdag Samiska företag
24 februari

Du som arbetsgivare är viktig för länets
utveckling

9-13 mars Junior SM Längdskidor Åsarna
Efter två år av väntan är det nu dags att genomföra JSM i dagarna fyra. För information
om starttider, deltagare, läs mer på Åsarna IKs hemsida för JSM 2022 >>>

15 mars Föreläsning "Stärk ditt arbetsgivarvarumärke"
Välkommen att delta i en inspirationsföreläsning om hur ni genom ett aktivt arbete kan stärka er attraktionskraft som arbetsgivare.
För mer information läs här >>> För anmälan klicka här >>>

Se fler evenemang

