APRIL 2021: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret
SISTA CHANSEN!
BOKA DIN ANNONS I
MAGASINET BERGSLIV
Som företag eller förening har du
möjlighet att synas i magasinet Bergsliv
med din verksamhet – visa upp dig för
nya och gamla bergsbor och göra det
enkelt för turister och semesterfirare
att hitta dig och din verksamhet.
Bergs kommun erbjuder även i år
50% rabatt på annonskostnaden
för lokala företag som har sitt säte i Bergs kommun. Rabatten gäller i mån
av annonsutrymme och du kan boka din annons fram till 30 april 2021.
Komplettera gärna din annons med en gratis plats i upplevelseguiden!

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

BERGS KOMMUN LANSERAR FYRA NYA
E-TJÄNSTER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

BERGS KOMMUN ARBETAR MED att skapa digitala tjänster för att öka
servicen till medborgaren men även för att öka effektiviteten i verksamheten.
Nu är det möjligt för dig som näringsidkare att ansöka om stadigvarande
serveringstillstånd digitalt istället för att använda en pappersblankett.
Det är också möjligt att via e-tjänst anmäla om ölförsäljning, anmäla
serveringsansvariga samt anmäla upphörande av servering.
Välkommen att kontakta oss om du har frågor kopplat till serveringstillstånd.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

SMÅFÖRETAGEN SKAPAR JOBB
OCH FINANSIERAR VÄLFÄRDEN
SMÅFÖRETAGEN har stor betydelse för välfärden i
Bergs kommun. 2020 stod de tillsammans för 1493
lokala jobb och bidrog med 111 miljoner kronor
i skatteintäkter, vilket motsvarar 39 procent av
kommunens totala skatteintäkter.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

UTVECKLA DIN VERKSAMHET:
TILLFÄLLIGA PROJEKTMEDEL

IBLAND FINNS DET extra pengar från olika
myndigheter att söka för att föreningar och företag
ska kunna utveckla sin verksamhet. Bland annat finns
just nu en utlysning för Kunskapsstärkande insatser
för att öka konkurrenskraften inom frukt-, bär- och
grönsaksodling samt utvecklingscheckar för företag
som erbjuder produkter inom natur- och ekoturism.
Läs mer om tillfälliga utlysningar på vår webbplats.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

HUR SKULLE DU ÖVERTYGA
NÅGON ATT FLYTTA TILL
JÄMTLANDS LÄN?
JUST NU ARBETAR projektet ”En
attraktiv region” med att ta fram
ett platsvarumärke för Jämtland
Härjedalen. En del i arbetet är att med
hjälp av länsinvånarna ta fram kärnan
i varför man ska bo och verka i länet.
Har du tid och lust att bidra genom att
svara på en kort enkät?
Klicka här för att läsa mer

SÖK REGIONALT
CORONASTÖD
DET ÄR FORTFARANDE MÖJLIGT
att söka Region Jämtland Härjedalens
stöd till omställning för att möta
coronakrisens effekter. Stödet kan
sökas av små och medelstora företag
med fast arbetsställe i länet vars
affärsverksamhet har drabbats negativt
eller behöver ställa om sin verksamhet
på grund av coronakrisens effekter.
Klicka här för att läsa mer

KOMMERSIELLA GÄSTNÄTTER ÖKADE MED 7% UNDER 2020
I EN RAPPORT som tagits fram av Umeå
Universitet framgår att Sverige tappade 23,3
miljarder gästnätter 2019-2020. Enbart 13
kommuner visade på en ökning och Berg kvalar
in på den listan med en ökning på 7 procent.
- Friluftslivet och naturen lockar, och vi ser att
intresset håller i sig även i år, säger Anders
Englund, Tillväxtchef Bergs kommun i en
kommentar.
Klicka här för att läsa mer

KONTAKTA OSS
Anders Englund
Tillväxtchef
0687-164 01

Lena Håkansson
Näringslivsutvecklare
0687-164 03
Sandra Landén
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

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.
Läs mer på berg.se

LÄR DIG MER OM DIGITAL
MARKNADSFÖRING MED
DIGITALAKADEMIN
NU FINNS 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.
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

SÖK STATLIGT CORONASTÖD TILL
DRABBAD ENSKILD FIRMA & HB
DU KAN SÖKA STATLIGT STÖD för minskad
omsättning i ditt företag pga coronapandemin.
Det finns krav på att omsättningen minskat med
30/40/50% beroende på period. Ersättningen du får
baseras på hur stor minskningen är.
Enskilda firmor kan söka för augusti 2020 till februari
2021. Sök senast den 30 april.
Handelsbolag kan söka för mars 2020 till februari
2021. Sök senast 15 juni.
Det är Länsstyrelsen Västernorrland som ansvarar för
ansökningarna från Västernorrland och Jämtland.
Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

