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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Regionalni razvojni program Gorenjske 2021–2027 kot temeljni programski dokument na ravni regije določa
vizijo razvoja naše regije, ki je »Visoka kakovost bivanja za vse generacije v povezani, energetsko varčni in
čisti alpski regiji!« Zapisali smo, da bomo vizijo dosegli z vlaganjem v in za ljudi, v okoljsko, prometno in
podjetniško infrastrukturo, za nizkoogljično družbo, v nove tehnologije … z upoštevanjem trajnostnega
razvoja Gorenjske regije.

V prostorih Fakultete za organizacijske vede v
Kranju je 22. junija 2022 potekala skupna seja
Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje
2021–2027 in Sveta gorenjske regije, na katerih
so župani, predstavniki gospodarstva in nevladnih
organizacij sprejeli Regionalni razvojni program
Gorenjske 2021–2027. Več...

V okviru projekta sPOINT smo izvedli prvi
mreženjski

dogodek

podpornega

okolja

za

socialno podjetništvo ter govorili o ukrepih in
podporah

na

področju

razvoja

socialnega

podjetništva. Na dogodku so se predstavila tri
socialna podjetja: Fundacija Vincenca Drakslerja,
Zaposlitveni center Korak in Allium. Več...

Na spletni strani KOVAČNICE smo objavili 6.
javni razpis za 6. skupino udeležencev projekta
PONI

Gorenjska!

natančnimi

navodili

Prijavnica
za

je

skupaj

vključitev

v

z

projekt

dostopna na: kovacnica.si/poni/. Rok za prijavo:
torek, 16. avgust! Vabimo tudi na predstavitev
projekta v torek, 19. julija ob 17. uri (Zoom).

Junija 2022 je potekal prvi sestanek partnerjev
projekta ODLIČNOST – Vozlišče podjetniške
odličnosti, ki bo v gorenjski regiji spodbujal
razvoj, rast in obstanek zagonskih podjetij. Projekt
bo nudil podporo lokalnim prebivalcem vseh
generacij, ki si želijo začeti podjetniško pot, zlasti
ranljivim skupinam, ki bodo vključene v oblike
vseživljenjskega učenja.

Sredina junija 2022 je bila za zaposlene s področja
pametnih skupnostni BSC Kranj zelo pestra, saj
smo

se

udeležili

SuSTowns

zaključne

projekta,

ki

je

konference
potekala

v

Pescoconstanzo v Italiji. Predstavili smo rezultate
projekta iz posameznih pilotnih območij, na
Gorenjskem sta bila to Bled in Bohinj.

12.-13. maja 2022 je potekalo prvo partnersko
srečanje

projekta

#keepup,

pod

taktirko

področja za pametne skupnosti BSC Kranj. Zaradi
omejitev epidemije covid-19 je bila to prva
priložnost za osebno srečanje večine naših
partnerjev. Štirje partnerji so se nam lahko
pridružili v živo v Sloveniji, ostali so sodelovali
preko spleta.

V Mestni hiši v Ljubljani je 8. 7. 2022 potekala 3.
redna seja Razvojnega sveta kohezijske regije
Zahodna Slovenija, kjer je bil soglasno potrjen
osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo
in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 v
vrednosti 4,5 milijarde evrov, od tega bo Evropska
unija prispevala 3,2 milijarde evrov.

Aktualni razpisi


Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne
infrastrukture v letih 2022 in 2023



Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO



Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem
letu 2022



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



Občina Kranjska Gora: Spodbude za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja
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