Poglej sporočilo v brskalniku.
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Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
V okviru Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti deluje tudi
Geografski inštitut Antona Melika, ki se ukvarja z geografskimi raziskavami Slovenije, različnimi projekti,
organizira znanstvena srečanja, med drugim pa izdaja tudi zbirko o REGIONALNEM RAZVOJU, s katero
želi spodbuditi strokovne razprave na temo regionalnega razvoja in soorganizira Slovenske regionalne
dneve, ki bodo letos potekali 18. in 19. oktobra v Termah Olimja v Podčetrtku.

Razvojni svet gorenjske regije je septembra
sprejel

Program

priprave

Regionalnega

razvojnega programa Gorenjske 2021–2027. S
tem smo v regiji začeli z aktivnostmi za pripravo
novega razvojnega dokumenta, ki bo sestavljen iz
strategije razvoja regije in programskega dela, kjer
bodo predstavljeni tudi najpomembnejši regijski
projekti. Več…

Na regijskem posvetu o socialni ekonomiji
smo, 11. septembra 2018, govorili o možnostih, ki
se odpirajo v okviru pridržanih javnih naročil za
socialna in invalidska podjetja ter zaposlitvene
centre. Svoje izkušnje so nam predstavila tudi tri
socialna

in

družbeno

odgovorna

podjetja:

POTENCIAL, STONOGA in RECOSI. Več…

Pravijo,

da

obstaja

5

glavnih

komponent

podjetništva: poslovni model, marketing, finance,
management in kadri. Z usposabljanjem Nadgradi
svoj posel smo pokrili vse. Vse delavnice so
brezplačne, zaželeno je, da se udeležite vseh,
možna

pa

je

tudi

prijava

na

posamično.

Izobraževanje je namenjeno podjetnikom, ki že
poslujete in si želite dodatnega razvoja. Več…

Projektna skupina Night Light je v družbi
predsednika

otoške

vlade

La

Palma,

po

študijskem obisku institucij javne razsvetljave,
največjega teleskopa na svetu in biosfernega
rezervata, podala svoje ugotovitve in priporočila
za

učinkovitejše

upravljanje

svetlobnega

onesnaževanja in razvoj astro-turizma na otoku La
Palma. Več…

V začetku oktobra je LAS Gorenjska košarica
prejela odobritev še dveh operacij, financiranih iz
EKSRP sklada. Gre za operaciji »Medgeneracijski
centri« in »Od pridelka do izdelka«. LAS
Gorenjska košarica pa ima tudi čisto svežo in
prenovljeno spletno stran. Vabljeni k ogledu in
spremljanju novic! Več…

Na Jesenicah je 19. 09. 2018, v protokolarnem
objektu Kolpern, potekal delovni sestanek za
pripravo Regionalnega akcijskega načrta za
širjenje e-mobilne infrastrukture in e-mobilnosti, v
okviru projekta e-MOTICON. Sestanka se je
udeležilo 14 predstavnikov občin, regionalnih
agencij Gorenjske, vključno s predstavnikoma
Gorenjskih elektrarn. Več…

Med 26. in 27. 9. 2018 je v Bukarešti potekalo
partnersko srečanje projekta STOB Regions, ki
se spopada z izzivi tretje faze podjetništva prenosom

lastništva

podjetji

na

naslednjo

generacijo. Tema srečanja je bil "matchmaking"
med

potencialnimi

kupci

/

prevzemniki

in

podjetniki, ki želijo predati oz. prodati svoje
podjetje. Več...

Aktualni razpisi


Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij za 2018/2019



Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v
MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«



Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih
podjetij



Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«



P4L 2018 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov



Javni poziv 51FS-PO18 Finančne spodbude za podjetja za naložbe v
učinkovito rabo in obnovljive vire energije
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