JANUARI 2021: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret
HÅLLBAR
OMSTÄLLNING: TRE
OLIKA CORONASTÖD

Behöver du ekonomiskt stöd för att
hantera coronakrisens effekter? Region
Jämtland Härjedalen har infört tre
regionala stöd för att hjälpa företag
med en hållbar omställning. Två av
stöden vänder sig till företag inom
besöksnäringen och det mer generella
omställningsstödet kan sökas av företag
med fast arbetsställe i Jämtlands län, som har 1-9 anställda och högst 20
miljoner i omsättning och vars affärsverksamhet har drabbats negativt eller
behöver ställa om sin verksamhet på grund av coronakrisens effekter.

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

TILLFÄLLIG PANDEMILAG FÖR COVID-19

REGERINGEN har den 8 januari beslutat om en tillfällig pandemilag. Syftet
är att regeringen och myndigheter bättre ska kunna vidta åtgärder för att
bromsa smittspridningen, utan att begränsa verksamheter som kan genomföras
smittsäkert. Det kan till exempel gälla begränsning av antal besökare, öppettider
eller nedstängning av vissa verksamheter.
Den tillfälliga lagen ska gälla från den 10 januari till den 30 september 2021.
På verksamt.se hittar du information om vad som gäller för dig
under coronapandemin. Där kan du även läsa mer om den nya
begränsningsförordningen som innebär särskilda restriktioner för bl.a. butiker.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

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

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

BEHÖVER DU EXTRA
ARBETSKRAFT?
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

FÖREDÖMLIG SERVICE
SKAPAR TRYGGHET FÖR
BESÖKSNÄRINGEN
NÄR LÄNETS DESTINATIONER
summerade jul- och nyårshelgerna
står den goda servicen i fokus som
gjort det möjligt för besökare att
kunna uppleva vinterns nöjen under
trygga och smittsäkra förhållanden.
Lärdomarna tas nu med inför den
fortsatta vintersäsongen. Läs JHT’s
summering av destinationernas insats.
Klicka här för att läsa mer

PRESENTKORT? DET HÄR GÄLLER
FÖR DIG SOM FÖRETAGARE
Innan jul berättade vi att Bergs kommun
skulle ge alla anställda en julklapp i form av
presentkort. Presentkorten syftar till att stötta
det lokala näringslivet och är giltiga fram till 31
mars 2021. På vår webbplats hittar du info vad
du behöver göra om du väljer att ta emot dem.
Läs mer om presentkorten här
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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

WEBBINARIE: INVESTERA I DITT
FÖRETAG MED EU:S GARANTIFOND
DEN 8 & 25 FEBRUARI bjuder IUC Z-GROUP in
till webbinarier om extern finansiering via EU’s
garantifond. Denna garantifond finns tillgänglig
endast under en begränsad tid, då syftet är att
stimulera företagen till utveckling under corona.
Under webbinariet får du även information om olika
finansieringsformer.
Klicka här för att läsa mer om webbinariet

DIGITALAKADEMIN - GÖR DINA
ANNONSER PÅ GOOGLE
SNART STARTAR DIGITALAKADEMIN där du går
digitala kurser om annonsering på google. Det blir
9 olika kostnadsfria online-utbildningar där du själv
väljer vad du vill gå. Startar vecka 11. Det är Koning
& Smith i Östersund som sköter utbildningen.
Information kommer finnas på berg.se/näringsliv

DIALOGMÖTE GRÖTHOLMEN

ONSDAG DEN 3 FEBRUARI KLOCKAN 19.00 bjuder
Bergs kommun tillsammans med exploatören in till
ett digitalt dialogmöte om den konferensanläggning
som beviljats bygglov på Grötholmen i Storsjö. Varmt
välkommen att delta om du är nyfiken på projektet!
Klicka här för att läsa mer

HÅLL DIG UPPDATERAD MED
IUC Z-GROUP’S NYHETSBREV

I ETT FULLSPÄCKAT NYHETSBREV Delar IUC
Z-GROUP med sig av tips, inspiration och viktiga
satsningar som kommer att ske under 2021.
IUC Z-GROUP ägs av 62 tillverkande företag i
Jämtlands län och verkar för att öka industrins
konkurrenskraft.
Klicka här för att läsa IUC Z-GROUP’s
nyhetsbrev

