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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Kaj imajo skupnega sirup iz 10 zelišč, kolaž, notranji interier, aplikacija za telefon, joga, spletna trgovinica z
darili, grafično oblikovanje? To je samo nekaj produktov podjetnikov, ki so s svojo idejo zakorakali »Podjetno
v svet podjetništva« že celih 7 let nazaj. V novi preobleki se projekt nadaljuje v letu 2020 – prišel je PONI!

V Kovačnico prihaja prva skupina »PONI-jev«! V
petek smo namreč zaključili z zbiranjem prijavnic
na 1. javni razpis projekta PONI – Podjetno nad
izzive. S pomočjo projekta lahko svojo poslovno
idejo v 4 mesecih spremenite v pravo podjetje!
Naslednji javni razpis pride z Božičkom 😊. Za
dodatne informacije spremljate Facebook in
spletno stran Kovačnice.

Tudi letos vas vabimo na ogled filmov evropske
produkcije v okviru Filmskega tedna Evrope letos si bomo sodobne evropske filme, namesto v
kinodvorani, ogledali pod zvezdami. Film Mož, ki
se je igral z ognjem na vrtu Kovačnice (28.8.2020),
v Volkovem vrtu pa filma Mleko (29.8.2020) in
Medtem ko vas ni bilo (30.8.2020).

Ponavljamo delavnice namenjene družinskim
podjetjem, ki so začela razmišljati o prenosu
lastništva
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tekoč in bo podjetje uspevalo tudi pod vodstvom
naslednje generacije. Več...
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Karavanke/Karawanken, ki je prispeval k večji
prepoznavnosti Karavank, njenemu strateškemu
razvoju in razvoju turističnih produktov ter obsežni
nadgradnji infrastrukture v dvanajstih slovenskih in
avstrijskih občinah. Projekt se je izvajal v okviru
programa sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija.
Več...

15. julija 2020 je potekala tretja letošnja seja
Sveta gorenjske regije. Ključna tema je bila tretja
dopolnitev Dogovora za razvoj gorenjske regije.
Župani se med drugim seznanili tudi z začetkom
postopka imenovanja članov Razvojnega sveta
gorenjske regije in izbora Regionalne razvojne
agencije Gorenjske za obdobje 2021–2027. Več…

Čeprav smo že globoko v letu 2020, ki letos terja
posebno pozornost na vseh področjih, smo
preverili kako se je gibalo gospodarstvo na
Gorenjskem v letu 2019. Za leto 2019 tako lahko
povzamemo, da je bilo ugodno za poslovanje
podjetji. Več…

Aktualni razpisi


Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme



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



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



SID BANKA Covid19 Likvidnostni kredit



P7C 2020 Covid - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-COV-2 SAMO TURIZEM



Brezobrestni krediti za problemske občine B1
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