Poglej sporočilo v brskalniku.
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Ali ste vedeli?
Če bi na Gorenjskem želeli vsak dan prespati v drugi turistični postelji, bi za to potrebovali
kar 51 let. Če pa bi vsak dan želeli preveriti razgled iz druge turistične sobe, bi potrebovali
16 let in pol.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo septembra 2016
na Gorenjskem registriranih 18.643 ležišč in 6.045 sob.

Turizem je ena ključnih panog na Gorenjskem. Na
deveti seji Sveta gorenjske regije z dne 29. 11.
2016 je državna sekretarka na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs
Podlogar županom gorenjskih občin podala
informacijo o razvoju slovenskega turizma in
predstavila pogled nacionalne ravni na regionalno.

Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni
dogodek,

namenjen predstavitvi

izvajanja

in

priporočil za načrtovanje ter izvajanje regionalne
politike. Letošnji

so

potekali

pod

naslovom

Regionalna politika za prihodnost – prihodnost za
regionalno politiko. Slovenske razvojne regije smo
se v Murski Soboti predstavile z novim katalogom
RRA GIZ.

V

novembru je

Kovačnica

praznovala

prvo

obletnico delovanja. Praznovanje smo obeležili s
štirimi tematskimi dogodki ter rojstnodnevno
zabavo. Za naslednje leto obljubljamo prav tako
pester program, veliko aktivnosti in tudi kakšno
presenečenje.

Da

boste

obveščeni

o

dogajanju nam sledite tukaj.

Regionalni in nacionalni oblikovalci politik za
spodbujanje podjetništva na podeželju smo se 14.
novembra 2016, v prostorih RRA Gorenjske, na
sestanku

v

okviru

projekta

INNOGROW,

sofinanciranega z evropskimi sredstvi, pogovarjali
o

državnih

in

EU

finančnih

podporah

za

spodbujanje podjetništva v kmetijstvu, stanju na
tržišču ter potrebah regije.

Digitalizacija dediščine je več kot le upravljanje z
bazami podatkov. V novembru smo pri nas gostili
predstavnika platforme NEXTO, ki poudarja, da
obiskovalci na lokacijah naravne in kulturne
dediščine ne iščejo zgolj tehničnih podatkov, pač
pa celostno izkušnjo. Vprašanje, kako prvo
pretvorit v drugo, naslavlja tudi projekt CD-ETA.

Po enoletnem mirovanju Gorenjske štipendijske
sheme je predvideno ponovno sofinanciranje
kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v
gorenjski

regiji.

Objavljen

je

Javni

poziv

delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z
dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko
leto 2016/2017. Prijava je mogoča le še do četrtka,
15.

decembra 2016.

VOŠČILO
Razvoj je v partnerstvu, zadovoljstvo v uspehu, sreča v srečevanju.
Veliko tega v osebnem in poslovnem življenju v letu 2017
vam želi ekipa Regionalne razvojne agencije Gorenjske.

Aktualni razpisi


Gorenjska štipendijska shema 2016/2017 – Javni poziv delodajalcem



Osem milijonov za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa



Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju
kulture«



6. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska
gospodarstva za leto 2016
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