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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Po podatkih iz leta 2021 prebivalec Slovenije na svojih poteh v povprečju dnevno opravi 31 kilometrov in za
to porabi 52 minut. Največkrat pri tem uporabi osebni avtomobil in se v 70 % pelje sam. Drugi najpogostejši
način premikanja je pešačenje, predvsem na račun poti, krajših od enega kilometra. Z javnim prevozom
(avtobusi in vlaki) se opravi 5 % razdalj vseh poti in je glavno prevozno sredstvo na poteh z namenom
izobraževanja. S kolesom smo v Sloveniji leta 2021 prevozili več kot 216 milijonov potniških kilometrov, kar
je 40 % več kot leta 2017. (vir: SURS)

Evropski teden mobilnosti 2022, ki se letos odvija
pod sloganom Trajnostno povezani, je tik pred
vrati. V času Evropskega leta mladih BSC Kranj, v
sklopu projekta ReMOBIL, z nagradnim foto in
video natečajem Gorenjska hodi in vozi zeleno
nagovarja mlade in mlade po srcu, da pokažete
svoj prispevek k zmanjšanju vpliva motornih vozil
na okolje. Klikni za sodelovanje!

V okviru projekta sodelovanja KOLESARSKA
VERIGA NA PODEŽELJU so LAS Gorenjska
košarica, LAS loškega pogorja in LAS Srce
Slovenije v Škofji Loki predstavile različne sisteme
izposoje koles, vrste e-koles in z njimi povezane
zaposlitvene priložnosti ter sodobno invalidsko
opremo na električni pogon, seveda z obveznim
testnim preizkusom.

Z zaključno konferenco avgusta 2022 se je na
BSC Kranj uspešno zaključil projekt čezmejnega
sodelovanja s sosednjo Italijo BEE-DIVERSITY. Z
različnimi aktivnostmi smo želeli v čim večji meri
opozoriti na pomen trajnostnega in celostnega
upravljanja ekosistemov in spremljanje dejavnosti
čebel za izboljšanje biotske raznolikosti.

Prve jesenske aktivnosti v projektu ReMOBIL –
Regijski

centri

mobilnosti

so

usmerjene

v

promocijo Evropskega tedna mobilnosti. Projekt
pa

je

predvsem

prihodnjega
testiranju

priložnost

sodelovanja
učinkovitega

pri

konstruktivnega
vzpostavitvi

sistemskega

in

modela

upravljanja in načrtovanja mobilnosti na regionalni
in medregionalni ravni …

Partnerji projekta SOCIAL SEEDS so se srečali
v Rzeszówu, na Poljskem, in predstavili rezultate
mapiranja

sprememb

v

politiki

socialnega

podjetništva, po svetovni krizi, ki sta jo povzročila
pandemija in ruska invazija na Ukrajino. Center
KORAK pa je, kot deležnik pri projektu, predstavil
njihovo spopadanje z izzivi med delom v času
epidemije.

Aktualni razpisi


Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem
pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 20222025 (JR STKTP NOO 2022-2025)



Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022



Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v
učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo



Javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas –
Poljane za leto 2022



Javni razpis za spodbujanje razvoja malega gospodarstva za leto 2022 v
občini Železniki

Vabljeni k branju dosedanjih e-novic
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