MARS 2021: INFORMATION FRÅN

Tillväxtavdelningen
Näringslivskontoret
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.

Eftersom pandemin fortfarande innebär
prövningar för näringslivet har Bergs
kommun, i syfte att stödja lokala
företag, beslutat att ge 50% rabatt på
annonskostnaden i Bergsliv även i år. Rabatten gäller företag som har sitt säte i
Bergs kommun och i mån av annonsutrymme.
Du kan boka din annons fram till 30 april 2021.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

BEFOLKNINGSÖKNING OCH STOR
EFTERFRÅGAN PÅ TOMTER I BERG

ATT BO OCH LEVA I Bergs kommun har blivit alltmer attraktivt, vilket inte minst
syns i SCB’s befolkningsstatistik för 2020 där det stod klart att Bergs kommun
haft den största befolkningsökningen på 30 år.
För att möta den ökade efterfrågan på bostadsmarknaden sker flera insatser
parallellt och Bergs kommun väljer bland annat att lyfta fram ett tjugotal tomter
under våren 2021 och ytterligare tomter under hösten. Samtidigt uppmuntrar
kommunen privata markägare att haka på.

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

UTVECKLINGSCHECKAR INOM
NATUR– OCH EKOTURISM
ÄR NI ETT BESÖKSNÄRINGSFÖRETAG som
erbjuder produkter inom natur- och ekoturism?
Vill ni utveckla er produkt och eller ställa om er
verksamhet till ändrade förutsättningar till följd av
pandemin, klimatomställningen och den digitala
strukturomvandlingen? Då kan ni söka ekonomiskt
stöd i form av utvecklingscheckar.

Ansök om checkarna hos Tillväxtverket senast 30 juni.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

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.
Läs mer på berg.se

TYCK TILL OM KOMMUNENS MINSKA ENERGIKOSTNADER
FÖRETAGSKLIMAT!
- DIGITALA TRÄFFAR
HAR DU FÅTT ENKÄTEN om
kommuns företagsklimat men inte
hunnit svara? Du har fortfarande
chansen. Enkäten är öppen fram till 30
mars. Din röst är viktig!
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv
en ranking av företagsklimatet i
Sveriges 290 kommuner. Syftet är att
visa var i landet det är bäst att starta
och driva företag.
Klicka här för att läsa mer

DRIVER DU EN LIVSMEDELSBUTIK
eller ett gästboende? Då är du
välkommen till Energikontoret
Region Jämtland Härjedalens
digitala träffar om hur du kan arbeta
med energifrågor och minska
energikostnader i din verksamhet.
Träffarna hålls tisdagar och onsdagar
13 april till 5 maj och utöver
föreläsning kommer det finnas tid för
frågor och diskussioner.
Klicka här för att läsa mer

STÅR NI INFÖR ETT ÄGARSKIFTE?
COOCON ÄR EN SATSNING som drivs av
Connect och Coompanion tillsammans med
Almi Nord och erbjuder stöd i förberedelserna
för ägarskiftet. Efter genomgången process,
som tar mellan fyra och sex månader, får du
ett sammanfattande dokument som kan ligga
till grund för ditt fortsatta arbete med ett
ägarskifte.
Klick 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

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

MILJÖSMARTA FORDON - SÖK STÖD
MED KLIMATPREMIEN
FÖR FÖRETAG som planerar att investera i exempelvis
miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner är
det möjligt att söka stöd via Klimatpremien hos
Energimyndigheten.
Läs mer på berg.se

INVESTERA I LADDSTATIONER MED
KLIMATKLIVET
OM DU HAR EN IDÉ OM en fysisk investering för att
minska samhällets klimatpåverkan kan du möjliggöra
investeringen genom att söka pengar från Klimatklivet.
Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala
investeringar som minskar utsläppen av koldioxid
och andra gaser som påverkar klimatet. Du som
företagare kan bland annat söka stöd för investering
av laddstation, antingen för publik och icke publik
användning. Läs mer på berg.se
NÄTVERKSTRÄFF: Onsdag 21 april 10:00-11:00 - Hur
du kan erbjuda elbilsladdning till dina kunder
Läs mer på regionjh.se

