JANUARI 2020

NYHETSBREV FRÅN

Tillväxtavdelningen
NYTT PROJEKT FÖR
HÅLLBAR UTVECKLING
I OVIKSFJÄLLEN!

JORDBRUKSVERKET HAR NYLIGEN
beviljat stöd för projektet ”Hållbar
utveckling i Oviksfjällen - genom
gemensamma hållbara premisser”.
Projektet startar under våren 2020 och
är ett pilotprojekt med syfte att hitta
former för hur ren- och besöksnäringen
och andra aktörer ska kunna utvecklas
sida vid sida i Oviksfjällen. Målet är att ta fram samverkansformer och
produkter som ska fungera i området och över tid.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

KONFERENS: REGIONAL UTVECKLING OCH
FRAMTIDENS TRANSPORTINFRASTRUKTUR
Var bor och arbetar vi i framtiden? Hur bör framtiden transportinfrastruktur
se ut? Fredag 28 februari 2020 bjuder Region Jämtland Härjedalen in till
en konferens där vi kommer diskutera den regionala utvecklingsstrategin.
Eftermiddagen kommer att fokusera på frågor kring framtidens
transportinfrastruktur.
Är du som företagare nyfiken på det regionala utvecklingsarbetet eller påverkas
av infrastrukturfrågor? Klicka på knappen nedan och anmäl dig senast 14
februari 2020.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

AKTIEKAPITAL = 25 000 KR
FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2020 sänks kraven
på aktiekapital från 50 000 till 25 000. Riksdagens
mål är att främja företagande och få fler att välja
företagsformen. Från 1 januari kan även befintliga
aktiebolag sänka sitt aktiekapital till 25 000 kr.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

JÄMTLANDS FÖRSTA
NÄRINGSLIVSPARLAMENT

DEN 12 MARS 2020 genomförs Näringslivsparlamentet för första gången i Jämtland/Härjedalen.
Dagen arrangeras av Handelskammaren Mittsverige i
samarbete med Region Jämtland Härjedalen och är en
unik möjlighet för företag att ha en direkt dialog med
politiska företrädare och dessa får i sin tur en direkt
återkoppling på regionens politik. Som företagare har
du möjlighet att ansöka om en plats i parlamentet.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

NÄRINGSLIVSKALENDER 2020
BLI EN DEL AV JSM2020

BEHÖVER DU EXTRA
ARBETSKRAFT?

ENERGIEFFEKTIVA FÖRETAG

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

STÄRK FÖRETAGETS konkurrenskraft
och bidra till en bättre miljö! Nu finns
det möjlighet för små och medelstora
företag i Jämtlands län att utveckla
sitt energiarbete genom att söka
stöd för investeringar som leder till
energieffektivisering och övergång till
förnybar energi.
Projektet ”Energieffektiva företag
- Jämtland Härjedalen”tar slut 31
december 2020 och cirka 36 miljoner
kronor finns kvar att besluta om 2020.
Missa inte denna unika möjlighet,
skicka in din ansökan idag!

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

UPPTÄCK EN NY SIDA AV BERG
UNDER 2019 LANSERADES konceptet
bergsliv som är en plattform för att få fler att
bo i kommunen. Konceptet innefattar bland
annat Magasinet Bergsliv, hemsidan bergsliv.se
samt konton på Facebook och Instagram med
samma namn. Genom konceptet deltog vi även under 2019 på olika event såsom
VM i Åre och Östersund, ”Åk en mil vinn en bil” och Lodge & Lya.
Besök bergsliv.se för spännande reportage eller följ oss på sociala medier.

KONTAKTA OSS
Anders Englund
Tillväxtchef
0687-164 01

Lena Håkansson
Näringslivsutvecklare
0687-164 03
Anna Hansson
Näringslivsutvecklare
0687-164 08
Karin Sundin
Koordinator (AME)
0687- 164 09

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

DEN 11-15 MARS går JSM2020 av stapeln i Åsarna
och tävlingarna förväntas locka 500 deltagare per dag
och 2000 besökare till bygden. Som företagare är det
en perfekt arena att nå ut med din verksamhet och
bredda din kundkrets. Nyfiken att veta mer? Kontakta
Anna Hansson: 073-078 91 39

INLANDSBANAN UTVECKLAR INLANDET- TILL NYTTA
FÖR HELA SVERIGE
DEN 6 FEBRUARI KL 19.00 är du välkommen till ett
öppet möte i Hackås Föreningshus för medborgare
och företagare om planerna för upprustning av
Inlandsbanan och vad det kan innebära för oss längs
med banan och Sverige i stort. På mötet medverkar
Inlandsbanans VD Peter Ekholm, kommunstyrelsens
ordförande Therese Kärngard och tillväxtchef Anders
Englund.
Mer information hittar du på berg.se/näringsliv

KURS I UPPHANDLING: SÅ HÄR FUNGERAR DET!
BERGS KOMMUN OCH UPPHANDLINGSKONTORET
i Jämtland/Härjedalen bjuder in till grundläggande
utbildning om hur offentlig upphandling fungerar. Du
får bland annat lära dig vad som är bra att tänka på
inför och när du lämnar anbud. Torsdag 13 februari
2020 kl 18-20 på Tingshuset i Svenstavik.
Mer information hittar du på berg.se/näringsliv

4 X SOCIALA MEDIER MED TRAMPOLIN PR
MARKNADSFÖR DITT FÖRETAG MED SOCIALA
MEDIER! Under februari och april öppnar åter igen
Trampolin PR upp verktygslådan och ger dig en
snabbkurs i hur du skapar bra innehåll och når ut till
din målgrupp! Totalt fyra kurser kommer att hållas
i Myrviken respektive Ljungdalen. Seminariet är
kostnadsfritt.
Håll utkik på berg.se/näringsliv för kursdatum.

WORKSHOP I CIRKULÄR AFFÄRSUTVECKLING
HAR DU ETT FÖRETAG ELLER EN AFFÄRSIDÉ som
du vill göra mer långsiktigt hållbar? Ta chansen att bli
coachad i det nyutvecklade verktyget Cirkulär Business
Model Canvas. Torsdag 12 mars kl 13-16, Tingshuset i
Svenstavik.
Mer information hittar du på berg.se/näringsliv

SAVE THE DATE: FÖRETAGARKVÄLLEN 2020
BOKA IN DEN 2 OKTOBER I KALENDERN, då går
årets företagarkväll av stapeln. Inbjudan och mer
information kommer under våren.
Håll utkik på berg.se/näringsliv

