Nyhetsbrev från

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen
Februari 2016
NYHETER & INFORMATION
Kristina Göransson blev länets Guldstjärna!
Den 28 januari delades utmärkelsen guldstjärnan ut på residenset och för tredje
gången på fyra år gick en av stjärnorna till Bergs kommun! Årets serviceperson
i Jämtlands län blev Kristina Göransson, bland annat för sina insatser i samband med VM för funktionshindrade i Klövsjö.

Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet

Gilla oss på facebook
Näringslivskalendern

SMÅTT & GOTT
Mittuniversitetets framtidsmässa 2016

Svenskt Näringslivs enkät har nu skickats ut.
Undersökningen ligger till grund för en stor del av kommunens utvecklingsarbete. Vi hoppas därför att så många som möjligt tar chansen att svara på enkäten och därigenom påverka vad vi ska fokusera på i vårt kommande arbete.

5 tips för ökad integration

Uppdatering av handlingsplanen för företagsklimatet

Rätt försäkrad som egen företagare?

Just nu pågår en revidering av handlingsplanen för ett bättre företagsklimat utifrån de resultat som framkommit i den senaste enkäten.
Kommunen har tagit fram ett utkast och näringslivsrådet har via en enkät fått
tycka till om vad som är de viktigaste insatserna att fokusera på under kommande år.
En sammanställning av enkäten går att ladda hem här.

Nya regler för bygdemedel - Näringslivsfonden
Ansökningsdatum för näringslivsfonden under 2016 är 31 januari, 30 april samt
31 oktober. Från 2017 kommer det att bli två ansökningstillfällen per år, 30 april
samt 31 oktober. I undantagsfall kan löpande beslut ske avseende näringslivsfond. NUa, kommunledning alternativt kommunstyrelse prioriterar ansökningarna, men det är Länsstyrelsen som beslutar.
Mer information finns på Länsstyrelsen hemsida och det är även där du gör
ansökan via en e-tjänst.

11/2 Seminarium om service på landsbygden för hela länet
Region Jämtland Härjedalen bjuder in till en heldag för entreprenörer och organisationer som vill arbeta för service i glesbygd.
Det handlar främst om livsmedel och bränsle men även om annan typ av
service som går att utveckla i samverkan.
Det blir diskussioner och föreläsare, bl a med Årets servicehandlare.
Torsdag 11 februari kl 10:00 – 16:00, Österängsskolan
Anmäl dig här

11/2 Affärsmöjligheter inom datacenterindustrin
Vill du veta mer om datacenterindustrin och vilka möjligheter det kan innebära
för ditt företag? The Power Region anordnar ett seminarium för näringslivet i
regionen. Syftet är att öka kunskapen kring branschen och de stärkta affärsmöjligheter som finns.
Torsdag 11 februari kl 12:00 – 18:30, Clarion Hotel Grand Östersund
Anmälan senast 4 februari

Digital utpressning mot företag ökar
Så behöver småföretag stöttas för att
kunna satsa internationellt
Positiv utveckling för skogsmarkspriser
Gräsrötter utvecklar Oviksbygden
Ökat nyföretagande i länet
Bättre fördelning av nationellt
jordbruksstöd
Ny e-tjänst för livsmedelsföretag
Jämtland Härjedalen House 2016
Almi - Uppstartsträff mentorprogram

Besök vår hemsida!
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17/2 Digitaldagen - Har du koll om du har koll?
Digitaldagen är en kunskapsdag för dig som vill ha en bra digital koll och inblick
i digitaliseringens framfart. Föreläsningar och seminarier ger dig ökad insikt i
hur du kan tänka och agera för att bättre nyttja de möjligheter som finns.
Onsdag 17 februari kl 12:00 – 18:30, OSD Kongress/Event/Nöje
Mer info och anmälan

18-21/2 Entrepreneurs Skiweek 2016
Skiweek, som arrangeras av Företagarna och Young Entrepreneurs of Sweden, är
landets största och ledande entreprenörsskidresa. Den genomförs i skidmeckat
Åre varje år och har sedan 2012 samlat Sveriges främsta unga entreprenörer.
Program och anmälan.

Landsbygdsprogrammet och Leader
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. Ännu går det
inte att söka projekt, men ni kan gärna börja planera era projekt.
Kontakta gärna Lena Håkansson för mer information, 0687-164 03.

5-6/4 Sveriges Innovationsriksdag 2016, Åre
Åre välkomnar till årets viktigaste event för innovationsbaserad utveckling Sveriges Innovationsriksdag 2016.
Det sker med bred samhällsförankring och de viktigaste organisationerna som
medarrangörer, bl.a. regeringens innovationsråd. Program och anmälan

7-8/4 Åre Kapitalmarknadsdagar
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

PÅ AGENDAN
1/2 Alla: Möte med ALMI
2/2 Anders: Möte med Härjedalens
kommun
3/2 Anders: Företagsbesök i Klövsjö
9/2 Anders: Utvecklingsutskottet
10/2 Anders: Företagsbesök
med politiker
11/2 Alla: Möte med Region JH om kommersiell service i glesbygd
16/2 Fredrik: Möte med Länsstyrelsen
om nationalparksfrågan
22/2 Anders: Styrgruppsmöte Etableringsfrämjande samverkan i regionen.
22/2 Anders: Länsträff näringslivschefer
25/2 Lena: Planeringsmöte för kommande länskonferens om landsbygden.
26/2 Fredrik: Styrgruppsmöte Integrera
och rekrytera

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
Nya regler för bygdemedel - allmänna fonden
Sista ansökningsdag för allmänna fonden 2016 är 31 januari. Ansökningar för 2017 skall ansökas senast 31 oktober 2016.
Finns det inga investeringsprojekt går det att ackumulera dessa till kommande år. Varje område får själva hålla koll hur
mycket som är ackumulerat. Läs mer om förändringarna

Renhållningens taxa för 2016
Renhållningens taxa för 2016 finns nu publicerad på kommunens hemsida.

Riktlinjer för arbete med detaljplaner
Miljö- och byggnadsnämnden har arbetat fram riktlinjer för planarbete i Bergs kommun. På kommunens hemsida kan du
ladda ett dokument med riktlinjerna.
Pågående detaljplaner finns också att läsa på hemsidan.

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

