Lok op 1: No en Moarn

Extra Corona-maatregelen provincie Fryslân

Stimulering arbeidsmarkt

Stimulering Innovaties

Behoud vitaliteit vestigingsklimaat

Het stimuleren van talent in de vorm van stageplekken
en om-, her-, en bijscholing.

Ondersteunen van oplossingen rondom nieuwe
economie en brede welvaart.

Investeren in de blijvende beschikbaarheid van
vitaliteit in de provincie.

| OPLEIDINGSVOUCHER

| INNOVATIEMATRIX

Vergoeding voor om-, her-, en bijscholing van medewerkers.
Budget: 325.000 euro

Doelgroep: breed *

| BEGELEIDINGSVERGOEDING
Vergoeding voor stageplekken, vast bedrag per jaar:
3.000 euro voor LBO, MBO, HBO of WO; 8.000 euro per PhD.
Budget: 325.000 euro

Doelgroep: breed *

Subsidie voor het maken van een innovatieplan dat de nieuwe
economie en brede welvaart stimuleert.

Regeling ter bevordering van de kwaliteit en de vitaliteit van
de gastvrijheidseconomie op korte termijn.

Budget: 200.000 euro

Budget: 900.000 euro

Eenmalige ondersteuning provinciale en noordelijke
initiatieven voor de arbeidsmarkt.
Budget: 450.000 euro

Doelgroep: initiatieven arbeidsmarkt *

Doelgroep: breed *

Doelgroep: gastvrijheidsector

| ACTIEPLAN LEEFBAARHEID EN SPORT

| NIEUWE ECONOMIE CHALLENGE
Een open innovatiefonds om de ontwikkeling van projecten
uit de mienskip te ondersteunen.
Budget: 650.000 euro **

| FACILITERING INITIATIEVEN ARBEIDSMARKT

| CORONA ACTIEPLAN GASTVRIJHEIDSECONOMIE

Steun voor dorpshuizen en sportverenigingen in moeilijkheden.
Budget: 450.000 euro

Doelgroep: dorpen en sport

Doelgroep: breed *

| ACTIEPLAN CULTUUR
| TOEKOMSTGERICHT INVESTEREN
Versneld de bedrijfsvoering vergroenen of steun bij stoppen
met oud bedrijf en opnieuw starten.
Budget: 550.000 euro **

Aanvullende support op de landelijke regelingen om cultuur
in Fryslân te behouden.
Budget: 550.000 euro

Doelgroep: cultuur

Doelgroep: breed *

| LOKALE ADVERTENTIECAMPAGNE
*

Organisaties die ingeschreven staan bij KvK.

** Met een subsidieprocent van 70% voor advies, materiaal- en investeringskosten.

| FACILITERING INNOVATIES
Stimuleren, begeleiden en ondersteuning kennisvergroting
ondernemers.
Budget: 500.000 euro

Ynbusiness
Op www.ynbusiness.nl kunt u terecht met al uw ondernemersvragen.
Neem contact op met de specialisten:
Bel 058 760 05 00 of stuur een mail naar info@ynbusiness.nl.

Doelgroep: breed

Lokale media ondersteunen door initiatieven van de mienskip
te belichten.
Budget: 100.000 euro

Doelgroep: media

