MAJ 2020: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret
REGERINGEN
FÖRESLÅR NYTT
OMSTÄLLNINGSSTÖD

DET FÖRESLAGNA STÖDET riktar
sig till företag med kraftigt minskad
omsättning på grund av corona.
För att ta del av stödet krävs att
företaget har haft en omsättning
på minst 250 000 kronor under
det senaste räkenskapsåret och ett
omsättningstapp på minst 30 procent.
Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma
månader förra året. Det finns ännu ingen möjlighet att söka stödet.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

VÄLKOMMEN TILL TURISMFORUM 2020:
FYRA INSPIRERANDE WEBBINARIER

VI STÄLLER INTE IN, BARA OM! I år blir Turismforum fyra kortare digitala
träffar med inspiration, information och nätverkande inför sommaren 2020. Alla
med en telefon, platta eller dator kan medverka.
På grund av corona bjuder vi in till turismforum på ett nytt sätt där du får
möjlighet att ta del av fyra digitala träffar med inspiration, information och
nätverkande inför sommaren 2020. Alla webbinarier är gratis att delta på.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

NU KAN DU SÖKA 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

MYNDIGHETERNAS
INFORMATION PÅ ETT STÄLLE

VERKSAMT.SE är myndigheternas gemensamma
webbplats för företagsinformation och
företagstjänster. På hemsidan finns samlad
information om coronaviruset från flera myndigheter
som är viktig för dig som företagare att känna till. Du
kan bland annat läsa mer om omställningsstödet!

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

INFORMATION TILL
FÖRETAG OM CORONA
SÖK BRYGGLÅN HOS ALMI
- FRÅN KRIS TILL HÅLLBAR FRAMTID

FÖRETAGSSTÖD TILL
INVESTERING SOM
MINSKAR ELFÖRBRUKNING

CORONAVIRUSET: SAMLAD
INFORMATION FRÅN
KOMMUNEN

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
har en utlysning till företag
som investerar i åtgärder som
leder till energieffektivisering.
Energiförbrukningen ska mätas före
och efter investeringen. Projektet
pågår under en begränsad tid. Ansökan
måste komma in till Region Jämtland
Härjedalen innan investeringen
påbörjas.

FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR DIG
som företagare i Bergs kommun har
vi samlat tips och information från
olika myndigheter och organisationer
kopplat till coronaviruset och
sjukdomen covid-19. Du kan också
läsa mer om kommunens arbete och
de insatser som görs för att stötta
dig som företagare i Bergs kommun.
Informationen uppdateras löpande.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

REGIONENS NÄRINGSLIVSSUPPORT
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN har
startat upp Näringslivssupport för dig som
är företagare i länet. De kan ge dig svar
på frågor kring exempelvis permittering,
försäkringsfrågor och uppskjutande om
skattebetalningar. Näringslivssupporten är
öppen mellan klockan 8.00 och 17.00 alla vardagar.
För support vid telefon: 073-508 94 13
För support via mejl: naringslivssupport@regionjh.se

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

ALMIS BRYGGLÅN är riktat till bärkraftiga små och
medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov
uppstår som en följd av coronavirusets spridning.
Syftet är att överbrygga en period av svårigheter
och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt
anpassade till rådande situation.
Läs mer om brygglånet på Almi’s hemsida

NYA FÖRESKRIFTER FÖR RESTAURANGER OCH CAFÉER
RESTAURANGÄGARE och andra
livsmedelsverksamheter drabbas hårt av effekterna
av Coronaviruset. Kommunens miljö och bygg vill ge
er som arbetar inom dessa yrken några bra tips på
var man kan hitta mer information om rådgivning och
regler för sin verksamhet
Klicka här för mer information och
kontaktuppgifter

SJUKLÖN, SMITTBÄRARPENNING & KARENSAVDRAG
FÖRSÄKRINGSKASSAN har samlat information om
reglerna för sjuklön, smittbärarpenning, sjukpenning,
ersättning för vab och ersättning för deltagande i
program hos Arbetsförmedlingen med anledning av
coronaviruset.
Läs mer på Försäkringskassans hemsida

TILLFÄLLIGA REGLER PÅ SKATTEVERKET
PÅ SKATTEVERKETS HEMSIDA har de samlat
information som är viktig för dig som företagare att
känna till i samband med det nya coronaviruset. Bland
annat kan du läsa om tillfälliga regler som införts med
koppling till corona.
Läs mer på skatteverkets hemsida

HAR DU FLER TANKAR KRING DITT FÖRETAGANDE?

NYTT REGIONALT STÖD FÖR ATT ANLITA EKONOM

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!

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN erbjuder ett
tisbegränsat stöd för att mildra de negativa effekter
som coronakrisen har på små och medelstora
företag. Stödet kan användas för köp av extern tjänst
som tillför företaget ekonomisk expertkompetens.
Maximalt stödbelopp är 8000 kr och täcker 100
procent av godkända kostnader.
Läs mer om det tillfälliga stödet

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

INFORMATION OM KORTTIDSARBETE
PÅ TILLVÄXTVERKETS HEMSIDA hittar du
information om korttidsarbete (tidigare benämnt
korttidspermittering) som innebär att arbetsgivarens
lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som
arbetstagaren får 90 procent av lönen.
Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

