FEBRUARI 2021: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret
BEGRÄNSADE
ÖPPETTIDER PÅ
SERVERINGSSTÄLLEN

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN meddelar
att öppettiderna på serveringsställen
och restauranger kommer att begränsas
från och med 1 mars 2021.
Enligt de nya åtgärderna ska alla
verksamheter stänga 20.30, oavsett om
alkohol serveras eller inte. Dock är det
fortfarande tillåtet för verksamheterna
att fortsätta leverera mat för avhämtning.
Med åtgärderna vill Folkhälsomyndigheten begränsa kontakten mellan
människor som ett steg för att minska den ökade smittspridningen.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

KOM IHÅG: SÖK TIMBANKEN!
NU ÄR SUCCÉN Timbanken öppen igen! Den ger
ditt företag möjlighet att utveckla verksamheten
med hjälp av ett antal upphandlade konsulter som
du kan välja mellan inom ekonomi, affärsutveckling,
marknadsföring, ledning, produktutveckling mm.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

INVESTERA I LADDSTATIONER MED
KLIMATKLIVET

INGA TILLSYNSAVGIFTER
UNDER HELA 2021

Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar
utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Du som
företagare kan bland annat söka stöd för investering av laddstation, antingen för
publik och icke publik användning.

Beslutet gäller privata företag som har sitt säte och
sin verksamhet i Bergs kommun men gäller ej folköl,
tobak och rörlig avgift på alkohol.

OM DU HAR EN IDÉ OM en fysisk investering för att minska samhällets
klimatpåverkan kan du möjliggöra investeringen genom att söka pengar från
Klimatklivet.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

KOMMUNSTYRELSEN HAR BESLUTAT att privata
företag i Bergs kommun inte kommer att debiteras för
tillsynsavgifter under 2021. Avgifterna kommer istället
att finansieras av Kommunstyrelsen.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

BEHÖVER DU EXTRA
ARBETSKRAFT?

SÖK KULTURBIDRAG

VERKSAMHETEN RULLAR PÅ
men tiden räcker inte riktigt till.
Känner du igen dig? Kommunens
Arbetsmarknadsenhet, AME, har lång
erfarenhet av lyckade rekryteringar
och vet vad som är viktigt för dig
som företagare att tänka på. I nära
samarbete med Arbetsförmedlingen
och utbildningsanordnare i och
utanför kommunen kan de dessutom
skräddarsy din väg till rätt kompetens.
Klicka här för att läsa mer

FRAM TILL 15 MARS 2021 är det
möjligt att söka Region Jämtland
Härjedalens kulturbidrag för
Kulturprojekt, Arrangemang och
Produktion inom länet.
I vårens utlysning kommer regionen
särskilt att ha med effekterna
av pandemin i bedömningen av
ansökningarna. Du som sökande bör
därför beskriva de behov som finns
för hur projektet eller aktiviteten kan
bidra till en omstart eller återstart för
kulturen. Läs mer här

PROJEKTMEDEL FÖR ATT FRÄMJA EKOLOGISKA LIVSMEDEL
JORDBRUKSVERKET UTLYSER nu medel till projekt för att främja produktion,
konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Du kan söka stöd för projekt
inom en rad olika områden och sista dag för ansökan är 15 mars 2021.
Myndigheter, föreningar, organisationer, regionala aktörer och företag kan söka
stödet för kunskapsöverförings- och informationsåtgärder, rådgivningstjänster
eller säljfrämjande åtgärder avseende ekologiska produkter.
Klicka här för att läsa mer
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HAR DU FLER TANKAR KRING DITT FÖRETAGANDE?
På berg.se/näringsliv har vi samlat fakta, inspiration
och matnyttiga länkar som är bra att ha för dig som
företagare. Där hittar du också vår kalender med
tips på intressanta seminarier och föreläsningar.
Välkommen in!

HÅLL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER UNDER ÅRET
Håll dig uppdaterad genom vår hemsida
www.berg.se/näringsliv
Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev
www.berg.se/nyhetsbrev

Följ oss!

g

facebook.com/nuaberg

LÄR DIG MER OM DIGITAL
MARKNADSFÖRING MED
DIGITALAKADEMIN
I MARS STARTAR DIGITALAKADEMIN där du
går digitala kurser i digital marknadsföring som
annonsering på Google, e-handel, sociala medier mm.
Det är kostnadsfria online-utbildningar där du själv
väljer vad du vill gå. Det är bland annat König & Smith
i Östersund som sköter utbildningen.
Läs mer på berg.se

VILL DU GÖRA DIN VERKSAMHET MER
ENERGIEFFEKTIV?
ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN i Jämtland
Härjedalen erbjuder kostnadsfri rådgivning till
små- och medelstora företag som vill se över sin
verksamhet gällande energieffektivisering och
minskad klimatpåverkan. De kan även ge stöd vid
funderingar kring transporter och hållbart resande.
Läs mer på berg.se

UTVECKLA DITT FÖRETAG MED ALMI’S
DIGITALA SEMINARIER
ALMI ERBJUDER en mängd olika digitala seminarier
för företagare. Du kan välja på bl a försäljning,
ekonomi, e-handel, styrning och utveckling.
Seminarierna är kostnadsfria. Du hittar alla seminarier
på almi.se/kalendarium

MILJÖSMARTA FORDON - SÖK STÖD
MED KLIMATPREMIEN
FÖR FÖRETAG som planerar att investera i exempelvis
miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner är
det möjligt att söka stöd via Klimatpremien hos
Energimyndigheten. Även leasing av fordonen räknas
som köp under förutsättning att leasingen är så kallad
finansiell leasing.
Läs mer på berg.se

