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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Proračun Evropske unije se financira iz različnih virov, tudi iz deleža bruto nacionalnega dohodka držav
članic. Voditeljice in voditelji so se na zasedanju 21. julija, ki je potekalo v Bruslju, dogovorili o splošnem
proračunu v višini 1.824,3 milijarde EUR. Sveženj, ki združuje večletni finančni okvir (1074,3 milijarde EUR)
in izredna prizadevanja za okrevanje v okviru instrumenta Next Generation EU (750 milijard EUR), bo
Evropski uniji pomagal pri obnovi po pandemiji covida-19 ter hkrati podpiral naložbe v zeleni in digitalni
prehod. Večletni finančni okvir je dogovor o financiranju ključnih prioritet Evropske unije v sedemletnem
obdobju in s tem okvir za sprejem letnih proračunov EU.

Slovenija je bila pri pogajanjih o večletnem
evropskem proračunu uspešna, saj ostaja neto
prejemnica. V prihodnjih 7 letih naj bi Slovenija po
ocenah v okviru svoje nacionalne ovojnice prejela
2,9 milijarde evrov na področju kohezijske politike,
1,5 milijarde evrov v okviru skupne kmetijske
politike in 100 milijonov iz Sklada za pravičen
prehod. Več...

Mlada podjetnica Katarina, je svojo izmenjavo
preko programa Erasmus za mlade podjetnike
na Hrvaškem pričela januarja letos. S podjetnico
gostiteljico
marketinških

sta

sodelovali

strategij

in

na

storitev

področju
v

okviru

naravnega zdravljenja in terapij. Kako je njuna
izmenjava potekala v času 'korona razmer', si
lahko preberete v članku.

Na prvem srečanju projekta Gorenjske ribe, so
partnerji

nanizali

priložnosti

ribje

prehrane,

predvsem z vidika uvajanja zdravih ribjih jedi v
kuhinje javnih zavodov. Kuharski mojster Luka
Jezeršek je predstavil sestavine in postopke
priprave ribjih jedi, ki bodo odslej rdeča nit
nadaljnjih

kulinaričnih

delavnic

z

različnimi

deležniki. Več...

LAS Gorenjska košarica v okviru projektov
organizira v prihajajočih dneh kar nekaj zanimivih
delavnic in dogodkov za ljubitelje lesa in narave v
okviru projektov Uporabimo lokalni les, Bogastvo
narave, Zelena naselja… LEPO VABLJENI! Več...

Gornjesavski muzej Jesenice je sredi junija
2020 organiziral srečanje Kulturkafé - Muzej kot
prostor ustvarjalcev kulturnih kreativnih vsebin.
Predstavljene so bile možnosti vključevanja
kreativnih

prostovoljcev

in

drugih

kulturnih

organizacij v projekt InduCCI, z namenom
obogatitve muzejske dejavnosti in programa v
fužinarskem naselju na Stari Savi. Več…

Objavljen je poziv Evropskega instrumenta za
podporo mest (EUCF, European City Facility),
v okviru katerega financirajo razvoj naložbenih
konceptov za projekte, ki pospešujejo prehod v
trajnostno energetsko oskrbo na lokalni ravni. Do
sredstev so upravičene občine, oziroma njihova
združenja, ter druge zainteresirane (lokalne)
organizacije. Več…

Aktualni razpisi


Bohinj, Jezersko, Kranjska Gora, Preddvor, Tržič: Javni razpis za
financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih
problemskih območjih – COVID19



Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme



Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)



SK75 2020 - 2 - SEMENSKI KAPITAL - Konvertibilno posojilo za zagon
inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR



SID BANKA Covid19 Likvidnostni kredit



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