MAJ 2021: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret
BERG HAR FORTSATT
BÄST FÖRETAGSKLIMAT I JÄMTLAND
Den 25 maj 2021 släppte Svenskt
Näringsliv resultatet av den
årliga attitydundersökningen av
företagsklimatet i Sveriges kommuner.
Drygt 800 företag från Jämtland deltog
i undersökningen och i enkätsvaren
rankades Berg, för fjärde året i rad,
som etta bland länets kommuner sett
till det sammanfattande omdömet om kommunens företagsklimat. Den totala
sammanställningen av Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet kommer
i september och då ingår även statistik från SCB.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

CORONAVIRUSET: ANPASSADE
RESTRIKTIONER FRÅN FÖRSTA JUNI

REGERINGEN HAR, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, tagit fram en plan
för att successivt öppna upp samhället igen och inför lättnader i restriktionerna
i fem olika steg. Från och med första juni införs de första anpassade
restriktionerna där bland annat deltagarantalet på allmänna sammankomster
höjs och serveringsställen kan hålla öppet till klockan 22.30.
Det är möjligt att delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre
skala och det är återigen möjligt att besöka marknader och nöjesparker förutsatt
att verksamheterna vidtar smittskyddsåtgärder.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

TILLFÄLLIG UTLYSNING: PILOTER
FÖR SERVICE I LANDSBYGDER
HAR DU EN NY IDÉ om hur man kan utveckla
servicen i landsbygder? Så att fler får tillgång till
matbutik, mack och kontanter eller till post och paket?
Sök då medel till pilotprojekt från Tillväxtverket.
Sista dag för ansökan är 31 augusti 2022.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

SÅ KAN FÖRETAG STÄRKA SIN
BEREDSKAP FÖR KRISER & KRIG
DET FINNS MÅNGA ANLEDNINGAR att vilja stärka
företagets beredskap. Digitaliseringen som gör företag
sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott.
Pandemier som orsakar personalbortfall. Störningar
i leveranser på grund av naturolyckor eller militära
konflikter någonstans i världen. På msb.se finns
information och stöd till dig som vill veta hur du kan
börja att stärka ditt företags beredskap.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

KOM IHÅG: SÖK
TIMBANKEN!

SÖK REGIONALT
CORONASTÖD

LÄR DIG MER OM E-HANDEL, GOOGLE, &
HEMSIDOR MED DIGITALAKADEMIN

TIMBANKEN ÄR ETT STÖD för dig
som vill utveckla ditt företag eller
planerar att starta ett. Som företagare
i Jämtland/Härjedalen får du tillgång
till fem kostnadsfria konsulttimmar
som kan användas för att utveckla
verksamheten inom ekonomi,
affärsutveckling, marknadsföring,
ledning, produktutveckling mm.

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

NU FINNS DIGITALAKADEMIN där du får lära dig
mer om digital marknadsföring. Exempelvis:

Läs mer på berg.se

TURISMFORUM - WEBBINARIE 2: ”INFÖR SOMMAREN 21”

16 JUNI KL 14-16 Hålls den andra delen av
Turismforum där vi kommer att lyfta och
diskutera vad vi har att erbjuda våra besökare
och hur vi blir bättre på att dela med oss till
varandra om aktiviteter, öppettider osv.
Medverkar gör Conny Elf - Fiska iBerg,
Tossåsens sameby, Anne Adsten - JHT
Anmälan gör ni till sandra.landen@berg.se
senast den 15 juni
Läs mer på berg.se/turismforum

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

9 juni annonsera på You Tube
16 juni e-post marknadsföring
17 juni sökoptimera din hemsida
18 juni Google Ads –annonsera som ett proffs
21 juni skapa din hemsida i wordpress
Det är kostnadsfria online-utbildningar, information
och anmälan direkt på digitillvaxt.se
Läs mer på berg.se

MILJÖ- OCH KLIMATRÅDET I
JÄMTLANDS LÄN SÖKER FÖRETAG
UNDER 2021 SÖKER LÄNSSTYRELSEN företag i
Jämtlands län som vill stärka sin klimatresiliens.
Kontakta Lina Molin om vill veta mer.
Läs mer på lansstyrelsen.se

OMSÄTTNINGSSTÖD TILL
HANDELSBOLAG
HANDELSBOLAG som har fått ett större
omsättningstapp till följd av coronapandemin kan
ansöka om ekonomiskt stöd. 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

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

