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Missa inte – Sök tillfällig omställningscheck
Region Västerbottens omställningscheck ska hjälpa företag med max nio anställda
som drabbats extra hårt av corona-pandemin. Stödbeloppet är maximerat till 150 000
kr och totalt finns 25 miljoner kronor. Stödet kan beviljas upp till 100% av godkända
kostnader. För frågor kontakta Företag- och projektfinansiering.
Läs mer om hur du söker omställningscheck

Regeringen föreslår stöd baserat på omsättningstapp. Läs mer

RVT spanar och ger konkreta förslag
Att turismen kommer igång är ingen tvekan. Det finns olika bud om när, men när den
väl startar, då gäller det att vara beredd.
RVT kan skönja några snabba trender som kommer ha direkt inverkan. På webben
hittar du dels ett dokument i kortform och en presentation som ni kan titta på
tillsammans och resonera er fram till vilka val som är bäst för just er. Läs mer
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Visit Sweden spanar om ekonomi och reslust
Vad de flesta institut hoppas på och i alla fall just nu prognostiserar, är en så kallad ”Vshaped recovery”. Det innebär att man tror på en djup men kort nedgång och tillväxt
igen redan nästa år. Klicka för att läsa spaningen av Visit Sweden
Kolla in fler intressanta artiklar

Naturturismföretag och markägare kan lyfta varandra
En nyckel för naturturism är samarbete och avtal med markägare. Ta del av en ny
vägledning som hjälper parter med olika perspektiv att förstå varandra och att skapa
framgång tillsammans. Läs mer, hämta dokumentet och underlag för avtal

Ta chansen – Delta i projekt för utökad handel
Acceleratorprogrammet eXpression Future Retail Lab riktar sig till nya entreprenörer
och ägardrivna bolag som befinner sig i gränslandet mellan handel, besöks- och
upplevelsenäringar.
Programmets syfte är att möta en branschomvandling, bidra till ökad tillväxt och skapa
förutsättningar för hållbara företag. I rådande situation, är behovet av den här typen av
affärsutveckling om möjligt större än någonsin. Programmet startar hösten 2020 och
pågår under nio månader. För mer information och ansökan

Analys av enkät nummer två
Under vecka 17 (20 april till 26 april) utfördes en andra enkätomgång bland
Västerbottens besöksföretag. Totalt inkom 287 svar. Mer än 80 procent av företagen
beskriver att påverkan av reserestriktioner har förstärkts sedan första enkättillfället
med exempelvis ytterligare minskad omsättning och mindre kundflöden.
https://www.anpdm.com/newsletterweb/46455A4172484B514072444659/434B514576494A5F4B7044445F4771
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Drygt 90 procent känner en hög grad av oro inför kommande sommarsäsong och det
är ingen skillnad mellan kust och inland. På kort sikt är företagens fokus på överlevnad
och på längre sikt att behålla personal och få tillbaka gästerna. .

Lägesrapport om projektet Nationellt ramverk för
vandringsleder i Sverige
Med anledning av Coronapandemin har projektets slutdatum förlängts till 31 mars
2021 och man arbetar på genom digitala möten.
Alla deltagare har hunnit sätta dig in i projektets förutsättningar och styrgruppen har
presenterat ett första förslag till ramverk med kriterier. Referensgruppen ska
återkoppla om kvalitetskriterier, ledtyper, vandringslängd, service och upplevelser och
skyltning. Läs mer om RVTs deltagande i projektet

Digital kunskap för stärkt besöksnäring
Projektet Digitala steget har genomfört tre digitala seminarier för projektets deltagare,
om verktyg för ökad synlighet. Inbjudningarna som skickades ut strax före påsk blev
direkt fulltecknade.
– Gensvaret är enormt och visar att länets företag inom besöksnäringen satsar på
framtiden, trots just nu riktigt tuffa tider. Vi håller tummarna för att resandet snart kan
komma igång och att alla får en jättehärlig sommar, fullproppad med äventyr, säger
Annelie Persson, projektledare för Digitala Steget.
Seminarierna återkommer vid fler tillfällen. Läs mer
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