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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Lansko leto smo na Gorenjskem, po podatkih AJPES-a, lahko opazovali najvišji dvig obsega industrijske
proizvodnje (10,2 %) ter največje povečanje cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih (6,1 %) v zadnjih
nekaj letih. Po upadu cen življenjskih potrebščin v letu 2020, so se lani povišale za 1,9 %.

Po AJPES-ovi objavi informacije o poslovanju
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v
gorenjski regiji v letu 2021, vam predstavljamo
kratek povzetek ključnih podatkov gibanja
gospodarstva v regiji v preteklem letu. Podlaga
so podatki iz (še nerevidiranih) letnih poročil za
leto 2021, ki so jih družbe predložile AJPESu.

Na spletnem portalu prostorskih podatkov iRegija
Gorenjska smo objavili nove vsebine. Dodano je
omrežje markiranih planinskih poti ter trase
sedmih daljinskih pohodniških poti, ki potekajo po
Gorenjski regiji: Slovenska planinska pot, Alpe
Adria Trail, Via Alpina, Juliana Trail, Panoramska
pot Karavanke-Svinška planina in nova pot
»Karavanke Trail«.

Človeška inteligenca, digitalna pismenost in
razumevanje kibernetske varnosti so najboljše
orožje za zagotavljanje kibernetske varnosti.
Kakšne izzive prinaša digitalna preobrazba v
kontekstu

kibernetske

varnosti

in

kako

jih

naslavljati, so razpravljali gostje na konferenci z
naslovom

Kibernetska

–

varnost

izzivi

uporabnikov digitalnih storitev.

V maju smo izvedli enotedensko delavnico za
partnerje iz Islandije, Francije, Romunije, Estonije
in Hrvaške. Srečanje smo izvedli v sodelovanju z
Višjo šolo za gostinstvo, velnes in turizem Bled,
Ljudsko Univerza Radovljica, Medgeneracijskim
centrom Vezenine Bled, Triglavskim narodnim
parkom

ter

Centrom

vesoljskih

tehnologij

Hermana Potočnika Noordunga. Več...

Do leta 2060 bo vsak tretji Evropejec starejši od
65 let, kar uvršča srebrno ekonomijo v eno od
najhitreje rastočih gospodarskih področij. Mnoge
rešitve za starejše, ki temeljijo na digitalni osnovi,
med prejemniki oskrbe niso dobro sprejete, zato je
vse večja potreba po vključevanju starejših v sam
postopek

snovanja

izdelkov,

tudi

preko

projekta HoCare2.0.

16. Mednarodni festival alpskega cvetja v
Bohinju je v letošnji izvedbi ponudil šopek
botaničnih tur, prireditev in kulinaričnih doživetij,
posvečenih divjeraslim rastlinam, cvetličnemu
bogastvu Bohinja in lokalni ponudbi. Tam smo bili
tudi mi in kar devet aktivnosti na prostem
organizirali s pomočjo projekta TANGRAM.

Aktualni razpisi


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



Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov



REVAV - 16 Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja



REVAV-17 »Vavčer za kibernetsko varnost/2«
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