NYHETSBREV
NORBERG NÄRINGSLIV
APRIL 2022

SAMVERKAN I CENTRUM – MÖTE 21 APRIL
Företagare inom handel, besöksnäring, kultur?
Välkommen till nätverksmöte inför sommaren 2022.
Vi stämmer av beträffande sommaren samarbete kring
sommarstråk och annat. Även ett tillfälle för er som aktörer att
uppdatera kollegorna om inplanerade aktiviteter och satsningar.
Tid: 21 april, 18.30
Plats: Sessionssalen, Kommunhuset Norberg
Anmälan: senast 19 april till ylva.johannesson@norberg.se
__________________________________________________

KOMMUNENS TEKNISKA STRATEG
Kristiina Pousar är sedan 1 februari Norbergs kommuns
tekniska strateg.
Kristiina är kommunens länk mellan V-dala Bygg och Miljö och
Norra Västmanlands Teknikförbund. Ansvarsområden är ärende
på kommunens mark som handlar om planer, markfrågor,
fastigheter, gata och park. Dessutom är hon kommunens
tjänsteperson i frågor om brottsförebyggande, kris och säkerhet.
Du når Kristiina på kristiina.pousar@norberg.se
__________________________________________________

UPPHANDLING – MÖTE 26 APRIL
Välkommen till en träff för information och dialog ring
kommunal upphandling.
Norbergs kommun samverkar sedan oktober 2020 med Fagersta
kommun kring upphandlingsfrågor. Vi har bjudit in Maria Rubin
Czarnecki, upphandlare, för information och dialog kring
kommunal upphandling.
Tid: 26 april, 10.00
Plats: Kommunhuset Norberg
Anmälan: senast 22 april till ylva.johannesson@norberg.se

STÖD FÖR SAMVERKANDE
TURISMFÖRETAG – 80 %
Du som driver ett företag inom turism och vill samverka
med andra turismverksamheter kan söka stöd för en
gemensam satsning.
Satsningen ska skapa mervärde som inte skulle uppstå utan
samverkan. Stödet kan lämnas med upp till 80 procent av
godkända kostnader. Lägsta kostnad är 112 500 kr vilket kan ge
ett bidrag på 90 000 kr. Högsta kostnad är 1 125 000 kr, vilket
kan ge maximalt 900 000 kr i stöd.
Stöd för samverkande turismföretag - Region Västmanland
(regionvastmanland.se)

FÖRETAGSJOUREN
De företag i Västmanland som drabbats av
konsekvenser kopplade till kriget i Ukraina kan nu få
kostnadsfri rådgivning och extra stöd via Företagsjouren.
Telefonlinjen bemannas av Almi Företagspartner Mälardalen
men flera andra aktörer inom företagsrådgivning, affärsutveckling
och finansiering är också knutna till initiativet.
Läs mer om Företagsjouren och ta del av tips och råd för företag
här: https://lnkd.in/ekM8fms6

______________________________________
MATERIAL TILL BESÖKSBROSCHYR 2022
Verksamhet inom besöksnäringen? Turismsamordnaren
behöver din hjälp med högupplösta bilder.
Vill du bidra med högupplösta foton från din verksamhet?
Kontakta turismsamordnare Minea Funk. Och glöm inte att
meddela om nyheter 2022, ändrade öppettider, evenemang etc.
Kontakt: minea.funk@norberg.se

FRÅGOR, FÖRSLAG, SYNPUNKTER? KONTAKTA OSS!
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