Poglej sporočilo v brskalniku.
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Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Ena od raziskav opravljenih med podjetniki pravi, da je povprečna starost ob ustanovitvi podjetja 40 let, da
je 2/3 podjetnikov poročenih, več kot 1/2 jih ima otroke, večinoma pa prihajajo iz srednjega razreda po tem,
ko so bili že nekaj let zaposleni v določenem podjetju.
Podjetniki začetniki torej niso le mladi z veliko časa, brez družine in z veliko začetnega kapitala kot si
pogosto predstavljamo.

Na BSC Kranj že več kot deset let deluje točka
VEM, ki potencialnim in obstoječim podjetnikom
nudi brezplačno podjetniško in drugo svetovanje,
izvaja postopke preko portala eVEM ter organizira
različne

izobraževalne

delavnice

s

širšega

podjetniškega področja. Odprta je vsak delovnik
med 9. in 15. uro po predhodnem dogovoru. Več...

Na drugem razpisu programa Območje Alp smo
partnerji iz Nemčije, Italije, Avstrije, Francije
in Slovenije pridobili 2.9 mio EUR za izvedbo
projekta CaSCo. Cilj projekta je razviti pristope za
večjo uporabo lokalnega lesa ter posledično
zagotoviti dvig dodane vrednosti izdelkov iz
lokalnega lesa in manjši CO2 v vključenih regijah.

V okviru programa Interreg Območje Alp se je
novembra lani začel izvajati projekt e-MOTICON,
ki bo transnacionalno prispeval k izboljšanju
storitev za uporabnike električnih polnilnic. Vodilni
partner RSE – Raziskovanje energetskih sistemov
je 20. in 21. decembra 2016 v Milanu gostil prvo
srečanje projektnih partnerjev.

Prvega januarja smo na RRA Gorenjska začeli z
izvajanjem projekta LENA, ki je bil pridobljen na
razpisu programa Interreg Podonavje. Glavni cilj
projekta je okrepitev gospodarskih aktivnosti, ki
ohranjajo naravo, ter politik za ohranjanje in
trajnostno

rabo

zavarovanih

območij,

zlasti

območij Natura 2000, ob Donavi in ob njenih
pritokih.

Poleg rednih dogodkov v Kovačnici v letu 2017
skupaj z organizacijo AIESEC načrtujemo nekaj
vznemirljivo novega – 14 tedenski program
podjetniške izmenjave Entrepreneurship for
you. Če vas zanima delo v tujem START UP-u,
angleščina ni problem in si želite unikatne
izkušnje, potem je to program za vas. Več
informacij je na voljo tukaj.

Gorenjski glas je regionalni časopis, ki z naklado
19 tisoč izvodov doseže 58 tisoč bralcev. Po
lastnostih občinstva je tradicionalen časopis s
širokim krogom zvestih bralcev. V decembrski
številki smo se s prilogo Gorenjska Gremo gor
predstavili tudi mi s svojim delom ter projekti, ki jih
izvajamo, nekaj pa so o nas povedali tudi drugi.

Aktualni razpisi


Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v
okviru Regijske garancijske sheme za Gorenjsko



Javni razpis za sofinaciranje projektov s področja enakosti žensk in
moških



Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetji«



Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in
2017 »Procesni vavčer 2016/2017«
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