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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Čas za Evropo: obnova in priprava za naslednjo generacijo – Evropska komisija je konec maja
predstavila predlog obsežnega načrta za okrevanje. Da bi bilo okrevanje vzdržno, enakomerno, vključujoče
in pravično za vse države članice, Evropska komisija predlaga oblikovanje novega instrumenta za okrevanje,
Next Generation EU, ki bo vključen v učinkovit, sodoben in prenovljen dolgoročni proračun EU.

Za zaščito življenj, sanacijo enotnega trga ter
zagotovitev trajnega in uspešnega okrevanja
Evropska komisija predlaga, da se v celoti izkoristi
potencial proračuna EU. Z instrumentom »Next
Generation EU«, vrednim 750 milijard EUR, bo za
obdobje 2021–2027 povečala skupno finančno
zmogljivost proračuna EU na 1.850 milijard EUR.
Več...

Soglasno stališče vseh evropskih regij je, da mora
Evropska kohezijska politika tudi po letu 2020
ostati politika za vse regije, ne glede na stopnjo
njihove razvitosti. Predpogoj za razvoj regij, tudi
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zadostnega financiranja iz evropskih virov in
državnega proračuna. Več...

Območje Karavank v juniju praznuje zaključek
čezmejnega projekta za razvoj trajnostnega
turizma, Alpe Adria Karavanke/Karawanken,
katerega vodilni partner je BSC Kranj. Po treh letih
strateškega razvoja, investicij, izobraževanj in
produktnega

razvoja

smo

pripravili

Mesec

doživetij v Karavankah, namenjen odkrivanju
pohodniških in kolesarskih aktivnosti. Več…

Z majem 2020 se je zaključil projekt CaSCo, ki ga
je BSC Kranj kot vodilni partner izvajal v okviru
programa Interreg Alpski prostor. S projektom so
bili pridobljeni številni rezultati za uvajanje
lokalnega nizkoogljičnega lesa v javna naročila in
razvojne politike, za vključevanje podjetniškega
sektorja, usposabljanje deležnikov itd. Več…

Do konca junija je podaljšan rok za prijavo na
mednarodni natečaj za najboljšo poslovno
idejo s t. i. družbenim učinkom, pripravljen v
okviru projekta Finance4SocialChange. Vabljena
ste podjetja, ki s svojo storitvijo ali izdelkom
rešujete nek družbeni ali okoljski problem. Prijave
vseh zainteresiranih, s kratkim opisom poslovne
ideje, sprejemamo na spletki AIR.

V projektu OSS – On Stop Shop, na BSC Kranj
skupaj z mednarodnimi partnerji raziskujemo in
razvijamo nove pristope na področju podpore
novim podjetnikom. Od januarja do junija smo se
ukvarjali s podporo, ki jo podjetnikom lahko nudijo
javne institucije. Kako smo se znašli in prilagodili
v novih okoliščinah (COVID-19) si lahko preberete
v priloženem projektnem e-novičniku. Več…

Letošnja Kovaška pomlad je bila v znamenju
sprememb. Iz dogodkov v živo smo se preselili na
Zoom, pisarne smo za nekaj časa zamenjali za
domove, vendar smo kljub nastalim razmeram
ostali povezani. V ponos nam je nova spletna
stran Kovačnice in še kaj drugega. Za več
informacij o dogajanju in novostih v prvi polovici
leta 2020, pa kliknite tukaj.

Aktualni razpisi


P1 plus 2020 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere



P1 plus 2020 C19 Garancije sklada za bančne kredite in obrestna mera 6mesečni Euribor + 0,5%



SID BANKA Covid19 Likvidnostni kredit



Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v
letu 2020



Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno
izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše



Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za
turistične nastanitve in gostinske ponudnike



Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma
za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Vabljeni k branju dosedanjih e-novic
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