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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Svetovna razstava (znana tudi pod angleškim izrazom World's Fair in okrajšavo Expo) je množična
prireditev, namenjena predstavljanju dosežkov človeštva mednarodni javnosti. Razstave, ki se med seboj
razlikujejo po tematikah, prirejajo v različnih mestih po vsem svetu, običajno trajajo od nekaj tednov do pol
leta. Čeprav je tematika vsake razstave drugačna, njeno jedro oziroma koncept še vedno sledi prvotni ideji
- predstaviti najnovejša dognanja in dosežke na znanstvenem, tehnološkem, ekonomskem in družbenem
področju, preusmeriti pozornost k napredku in izobraževanju ter hkrati graditi mostove med državami,
organizacijami, podjetji in naprednimi posamezniki iz vsega sveta.

23. decembra 2021 se je iz obiska svetovne
razstave Expo Dubaj 2020 vrnila gorenjska
delegacija,
predstavitve

ki

je

sodelovala

Alpske

regije

tudi
na

v

okviru

slovenskem

paviljonu v Dubaju. Obisk je potekal v organizaciji
Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC
Kranj, v sodelovanju s Turizmom Bohinj, SPIRIT
Slovenija in Slovensko turistično organizacijo.

Za eno od decembrskih izdaj regijskega časopisa
Gorenjski glas smo pripravili prilogo o nekaj
ključnih poudarkih našega dela v letu 2021. Naš
direktor Rok Šimenc v Uvodniku pravi: »Zgled
dobrega sodelovanja so lahko naši blejski veslači,
dobitniki številnih olimpijskih odličij, ki povedo, da
ne gre za trdo delo, ampak za sodelovanje!«

Prisotnost digitalnih tehnologij v vseh vidikih
človeške

družbe

močno

spreminja

način

interakcije posameznikov, organizacij, podjetij in
kultur. Digitalna transformacija zagotavlja bolj
kakovostne, predvsem pa bolj enostavne javne in
kolektivne

storitve,

vključno

z

olajšanjem

sodelovanja na daljavo, hkrati pa ustvarja tudi
nove izzive in tveganja. Več...

Skupščina LAS Gorenjska košarica je zadnje dni
decembra potrdila 13 novih projektov iz 4. javnega
poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja za LAS Gorenjska
košarica za programsko obdobje 2014–2020.
Odobrene operacije bodo sofinanciranje s sredstvi
iz skladov EKSRP, ESRR in ESPR. Več...

Decembra

2021

se

je

zaključil

projekt

Finance4SocialChange, ki smo ga izvajali v
sodelovanju 14 partnerjev iz 12 držav območja
Podonavja in je naslavljal finančne instrumente za
podporo

socialnim in

družbeno odgovornim

podjetjem in projektom. O zaključni konferenci in
rezultatih projekta pišemo v projektni brošuri.

Na spletni strani Kovačnice smo objavili že 5.
javni razpis za 12 novih udeležencev programa
PONI Gorenjska, ki bodo z usposabljanjem v svet
podjetništva začeli marca. Rok za prijavo je takoj
po največjem kulturnem prazniku v Sloveniji – 9.
februar! Predviden informativni dogodek bo 24.
januarja ob 17. uri na Zoom in bo pravočasno
objavljen na FB PONI Gorenjska – Podjetno nad
izzive!

Aktualni razpisi


Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje
slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti



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 dvig digitalnih kompetenc



REACT EU - Vavčer za tržne raziskave tujih trgov



REACT EU - Vavčer za kibernetsko varnost



REVAV-1 - Vavčer za pridobitev certifikatov



Sofinanciranje ukrepa Pobratenja mest 2022



Okrevanje po covid-19 prek trajnostne rasti turizma in podpore MSP
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