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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Pod pokroviteljstvom Evropske komisije so po vsej Evropi letos že desetič zapored potekale prireditve ob
Dnevu evropskega sodelovanja (European Cooperation Day – EC Day). Letošnje prireditve so povezale vse
programe evropskega teritorialnega sodelovanja, ki so bolj znani kot programi Interreg in predstavljajo drugi
steber kohezijske politike. Njihov namen je bil z različnimi dogodki poudariti dosežke evropskih regij in držav
pri čezmejnem sodelovanju.

Naše aktivno sodelovanje v okviru programov
čezmejnega sodelovanja je bilo letos obeleženo
tudi v okviru Evropskega dneva sodelovanja, ki
je potekal 10. septembra na Zelenici. Na dogodku
organiziranem v okviru programa Interreg V-A
Slovenija-Avstrija smo predstavili dva projekta:
karavanke.eu

in

Alpe

Adria

Karavanke/Karawanken.

Na tretji seji v letu 2021 so se 4. oktobra sestali
župani gorenjske regije. Obravnavali so program
dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za
leto 2022, se seznanili z aktualnostmi na področju
regionalnega razvojnega načrtovanja, predvidenih
razpisih Ministrstva za okolje in prostor ter drugimi
aktualnimi regijskimi tematikami.

Vabljeni

na

mednarodni

dogodek,

ki

bo

obravnaval pametne rešitve električne mobilnosti
javnega potniškega prometa in logistike zadnjega
kilometra, 20. 10. 2021, v Ljubljani. Dogodek je
organiziran v sklopu projekta e-SMART, Interreg
Območje

Alp.

Za

udeležbo

je

potrebna

registracija, več o dogodku pa si lahko preberete
tukaj.

Med 21. in 24. septembrom 2021, je v Solunu, v
Grčiji,

potekalo

projekta

tretje

srečanje

SuSTowns.

preobrazba

majhnih

Glavna

partnerjev

tema

sredozemskih

je
mest

bila
v

privlačne destinacije, predvsem s poudarkom na
trajnostnem turizmu. Na srečanju smo predstavili
naš turistični biser, občino Bled, in naše izkušnje
na poti v trajnostni turizem.

V okviru projekta sodelovanja MREŽA VODNIH
POTI V KSA je v organizaciji CTRP Kranj v petek,
24.

septembra

2021,

potekala

strokovna

ekskurzija na avstrijsko Koroško. Predstavniki
LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije ter
LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline smo
obiskali

avstrijske

partnerje,

LAS

Spodnje

Koroške.

BSC Kranj je edina posredniška organizacija na
Gorenjskem, ki izvaja program Erasmus za mlade
podjetnike. Trenutno aktualna uspešna zgodba
tega programa se je odvijala na Hrvaškem. Njen
glavni akter je Sebastian, ki je zadnjih 6 mesecev
tam preživel na izmenjavi, svojo izkušnjo pa opisal
v krajšem članku na tej povezavi.

Pri projektu Innovative Location, smo z ZRS Bistra
Ptuj organizirali obisk avstrijske Koroške, z
ogledom dobrih praks s področja upravljanja
lokacij,

povezovanja

inovativnega

regijskih

gospodarstva.

akterjev

Obiskali

in
smo

tradicionalni slovenski večer in se prepričali kako
velik pečat v koroškem gospodarstvu pušča
tamkajšnja slovenska skupnost.

Gorenjska regija je pod okriljem področja za
pametne skupnosti BSC Kranj ustanovila Odbor
za pametne skupnosti, ki je v sredo, 15.
septembra 2021 zasedal svojo prvo konstitutivno
sejo. Seznanili so se s področji delovanja,
namenom in vlogo odbora ter začrtali plane za
prihodnost.

Aktualni razpisi


REACT EU - Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke



REACT EU - Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po
modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja



REACT EU - Javni poziv za Vavčer za prototipiranje



REACT EU - Vavčer za prenos lastništva



REACT EU - Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb



REACT EU - Vavčer za pripravo digitalne strategije



REACT EU - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc



REACT EU - Vavčer za tržne raziskave tujih trgov



REACT EU - Vavčer za kibernetsko varnost



Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij



Javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1
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