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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Gorenjske občine so letos pridobile evropska in
državna sredstva za gradnjo 6 kolesarskih
povezav v skupni dolžini 43 kilometrov. Nove
kolesarske poti bodo v naslednjih dveh letih
vzpostavljene na relacijah Radovljica−Lesce,
Železniki−Selca,

Naklo−Zadraga,

Škofja

Loka−Virmaše, Kokrica−Brdo in Bled−Bohinjska
Bistrica.

Na 16. seji Sveta gorenjske regije so župani
potrdili

program

dela

Regionalne

razvojne

agencije Gorenjske za leto 2022, se seznanili
z izhodišči

programa

izvajanja

evropske

kohezijske politike za obdobje 2021–2027 ter
obravnavali ključne regijske tematike, ki so bile
izpostavljene tudi med obiskom Vlade Republike
Slovenije na Gorenjskem.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC
Kranj je v luči obiska Vlade RS na Gorenjskem
soorganizirala

omizje

o

možnostih

črpanja

evropskih sredstev, predstavila dosežke projektov
LAS Gorenjska košarica, ministru za digitalno
preobrazbo Regionalni načrt digitalne preobrazbe
in se udeležila javne tribune ob zaključku
regijskega obiska na Gorenjskem.

Letos se je v okviru LAS Gorenjska košarica
izvajalo 16 projektov, z oddanimi zahtevki pa je
bilo v iztekajočem se letu zaprošeno za 1,7 mio
EUR nepovratnih CLLD sredstev iz kmetijskega in
ribiškega sklada; štirje izmed njih se nadaljujejo
tudi v prihodnjem letu, še pred tem pa si bomo
vzeli čas tudi za pripravo prazničnih jedi. Več...

Ponosni smo, da je ena iz med organizacij, ki bo
skupaj z Googlom razvijala družbeno odgovorno
podjetništvo,

tudi

Kovačnica

–

podjetniški

inkubator Kranj. Več informacij, potek projekta,
kdo lahko sodeluje, kaj se bo dogajalo … javimo.
Da pa česa ne zgrešite vas vabimo, da "polajkate"
naš FB profil oz. se prijavite na kovaške enovičke. Več...

Vabimo vas na posvet »Prilagajanje turizma v
Alpah na podnebne spremembe«, ki bo v
četrtek, 13. januarja 2022. Na dogodku bodo
sodelovali priznana klimatologinja, prof. dr. Lučka
Kajfež Bogataj, mag. Mojca Dolinar z Agencije RS
za okolje in dr. Matej Ogrin z nevladne
organizacije CIPRA Slovenija.

Kovaška ekipa išče kar dva sodelvca_ki! Bi
svetovali potencialnim in obstoječim podjetnikom,
vodili postopke registracije in spremembe podjetij?
Prijavite se tukaj! Bi raje pomagali pri koordinaciji
dela

podjetniškega

inkubatorja

(pomoč

pri

koordinaciji mentorjev, ekspertnih svetovalcev in
delu

z

inkubiranci)?

Prijavite

se

tukaj!

KOVAČNICA (TE) IŠČE!

Zaključni dogodek projektov InduCCI in O-City,
Obarvajmo industrijske regije, je postregel s
predstavitvijo in pogovorom kako z ustvarjalnimi
vsebinami in inovativnimi rešitvami obarvati
industrijske regije. Svoja mnenja in vtise so podali
predstavniki Layerjeve hiše, Centra za kreativnost,
Muzeja in galerij mesta Ljubljane, Gornjesavskega
muzeja Jesenice in BSC Kranj.

Aktualni razpisi


Javni razpis za izbor operacij "Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij
– Center za kreativnost 2022"



Podpora za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig ter lokalnih
trgov



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 dvig digitalnih kompetenc



REACT EU - Vavčer za tržne raziskave tujih trgov



REACT EU - Vavčer za kibernetsko varnost



REVAV-1 - Vavčer za pridobitev certifikatov



Razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev EU, za
ukrepe na področju naprednih digitalnih veščin, v okviru programa
Digitalna Evropa



Sofinanciranje ukrepa Pobratenja mest 2022



Okrevanje po covid-19 prek trajnostne rasti turizma in podpore MSP



Evropski instrument za mesta



Program Erasmus+ za leto 2022
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