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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Slovenski Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je julija 2021 potrdila Evropska komisija, dokumentu pa
je dal zeleno luč tudi Svet EU, tako da je Slovenija s septembrom že prejela izplačilo za predhodno
financiranje v višini 231 milijonov evrov. Slovenija bo nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev
in dobrih 700 milijonov posojil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je finančno najobsežnejši
instrument v okviru evropskega svežnja za okrevanje in odpornost NextGenerationEU, usmerila v zeleni
prehod, digitalno preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskave in razvoj ter v izobraževanje, zdravstvo,
socialno varnost in stanovanjsko politiko.

Ministrstvo za okolje in prostor za konec leta
najavlja objavo dveh javnih razpisov iz NOO v
vrednosti 107,7 milijonov evrov za investicije v
izgradnjo:

energetsko

učinkovitih

sistemov

komunalnih odpadnih vod za aglomeracije manjše
od 2.000 PE ter novih energetsko in hidravlično
učinkovitih sistemov za oskrbo s pitno vodo za
manj kot 10.000 prebivalcev.

Čeprav v »kovaških klopeh« že dober mesec sedi
četrta generacija PONI Gorenjska, je prav, da se
pohvalimo s sadovi prejšnjih. Kristina iz PONI 3 je
na Kapucinskem trgu 8 (Poslovni center) odprla
trgovino brez embalaže »Pouhn cekar«, ki
predstavlja pomemben korak k življenjskemu
slogu z manj odpadki v škofjeloškem prostoru.

V okviru Razvojnega sveta kohezijske regije
Zahodna Slovenija je izšla prva številka Glasila
Zahodnik, ki bo izhajal štirikrat na leto. V
Zahodniku boste našli aktualne vsebine s področja
regionalnega razvoja in evropske kohezijske
politike kohezijske regije Zahodna Slovenija. V eni
od prihodnjih številk se bo predstavila tudi naša
regija.

Oktobra

2021

je

BSC

Kranj

organiziral

mednarodno usposabljanje v sklopu projekta
C.H.A.N.G.E.R.S.

Predstavili

smo

področje

energetske revščine v Sloveniji, projekte, ki so bili
izvedeni v preteklosti in vse aktualne projekte. Kot
predavatelji so se nam pridružili tudi vodje
projektov iz LEAG-a. Več...

V okviru projekta VET4CHANGE, programa
Erasmus+,

smo

partnerskega

se

sredi

srečanja,

ki

oktobra
je

udeležili

potekalo

v

podeželskem mestecu Ramonchamp, v Franciji.
Več o projektu, ki je namenjen krepitvi razvojnega
dialoga na podeželju, s poudarkom na poklicnem
usposabljanju in vključevanju mladih, si lahko
preberete na projektni spletni strani.

Aktualni razpisi


REACT EU - Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke



REACT EU - Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po
modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja



REACT EU - Javni poziv za Vavčer za prototipiranje



REACT EU - Vavčer za prenos lastništva



REACT EU - Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb



REACT EU - Vavčer za pripravo digitalne strategije



REACT EU - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc



REACT EU - Vavčer za tržne raziskave tujih trgov



REACT EU - Vavčer za kibernetsko varnost



REVAV-1 - Vavčer za pridobitev certifikatov



Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij



Javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1



Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”



Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših
proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne
energije (JR SE OVE 2021)
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