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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Evropska komisija v podporo regijam in skupnostim organizira vrsto raziskovalnih in izvedbenih aktivnosti v
okviru EU Misije za prilagajanje podnebnim spremembam. Namen je podpreti vsaj 150 evropskih regij pri
prizadevanjih za povečanje odpornosti na podnebne spremembe do leta 2030. Preko izbranih konzorcijev
bodo podprli regije in skupnosti za aktivnosti raziskav in inovacij, kot so priprave ocene tveganj in za
konkretne demonstracijske projekte na terenu.

Na 17. seji Sveta gorenjske regije, so se župani
seznanili z informacijo o programiranju, aktualnih
razpisih, pripravi regionalnih prostorskih planov,
predlogom

vzpostavitve

gorenjske

kreativne

mreže in s pobudo Misija za prilagajanje
podnebnim spremembam. Potrdili so Regijsko
celostno prometno strategijo za širše območje
Julijskih Alp in člane za Svet TEPN Gorenjske.

V Kristalni palači v Ljubljani, je 6. 4. 2022 potekal
2. slovenski kolesarski kongres, kjer smo dobili
celosten pregled kolesarske infrastrukture in
razvoja kolesarskih produktov in poti po regijah v
Sloveniji.

Predstavili

smo

tudi

dosežke

z

Gorenjske, ki je prva regija v Sloveniji s celovitim
omrežjem
povezav.

državnih

in

lokalnih

kolesarskih

Vabljeni,

da

se

pridružite

pospeševalnemu

programu ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU, ki
je namenjen vsem potencialnim podjetnikom,
obstoječim podjetnikom in podjetniškim ekipam,
da svojo poslovno idejo s področja zdravja – v
najširšem možnem smislu, uspešno razvijejo in
spravijo na trg. Naj vaša poslovna ideja zaživi v
vsej svoji polnosti. Rok za prijavo: 4. maj 2022!

Kot vodilni partner konzorcija za kohezijsko regijo
Zahodna
izvajanjem

Slovenija
projekta

smo

v

aprilu

Socialno

začeli

z

Podjetniška

INformacijska Točka. Uspešni smo bili na
razpisu Krepitev podpornega okolja za socialna
podjetja, ki ga je konec lanskega leta objavilo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Znano je, da se vsakih 39 sekund zgodi novi
kibernetski napad in da je 95 % nepooblaščenih
dostopov do podatkov posledica človeške napake.
Ali se tveganje za uresničitev kibernetskih
napadov v Sloveniji povečuje in kako se na to
pripravljajo različne organizacije? Kako je s
kritično infrastrukturo? Vse to bomo izvedeli 10.
maja 2022 na Brdu pri Kranju. Več...

V okviru projekta CD-ETA smo v začetku marca
sodelovali

na

mednarodnem

tematskem

seminarju »Predstavitev dobrih praks digitalizacije
naravne in kulturne dediščine v času proti
pandemičnih ukrepov« ter na on-line študijskem
obisku.

Na

seminarju

je

bila

partnerjem

predstavljena tudi dobra praksa z Gorenjske –
Virtualni obisk mestne knjižnice Kranj.

Z marcem 2022 smo na BSC Kranj uspešno
zaključili

mednarodni

projekt

InduCCI.

Projektni izziv je bila vzpostavitev podpornih
okvirjev za kulturne in kreativne industrije v
industrijskih regijah. V Škofji Loki smo vzpostavili
poslovno podporno točko, help desk, za KKI in na
Jesenicah kulturno-ustvarjalni prostor Kulturcafé.

Aktualni razpisi


Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter
neprofitnih zasebnih organizacij



Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov



Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za
ponudnike v gostinstvu in turizmu



Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in
konkurenčnost v Republiki Sloveniji



P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022



Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po
odpravi omejitev, vezanih na Covid-19



REVAV - 16 Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja



Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za
ponudnike v gostinstvu in turizmu



Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v
podnebno nevtralno družbo (NOO LES)



Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in
odpornost)

Vabljeni k branju dosedanjih e-novic
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