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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Ime Karavanke so poznali že v antiki za časa Ptolemaja, čeravno ga niso uporabljali v današnjem pomenu.
V srednjem veku so Karavanke, kot jih pojmujemo danes, imenovali Creines mons (tj. Kranjsko gorovje), v
19. stoletju pa se je ponovno uveljavilo staro Ptolemajevo ime. Karavánke (nemško Karawanken) so
najdaljše slovensko gorovje, ki se razteza od tromeje med Slovenijo, Avstrijo in Italijo pa vse do Hrvaške.
Njihova slemena z najvišjim vrhom Stolom (2.236 m), se vlečejo 120 km daleč od Trbiža do Slovenj Gradca
- Uršlja gora (1.700 m) in Peca (2.126 m), preko Vitanjško-Konjiških hribov, Boča, Donačke gore, Maclja na
Hrvaško. Karavanke so polne naravnih lepot, veliko število planinskih koč in označenih planinskih poti pa
ponuja obilico možnosti za izletnike.

Vabljeni na zimska doživetja v Karavankah! V
okviru projekta čezmejnega sodelovanja Alpe
Adria

Karavanke/Karawanken,

ki

ga

vodi

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, se bodo
v februarju in marcu odvijali dogodki na temo
zimskih doživetij v Karavankah. Bodite del
čezmejne zgodbe tudi vi in nas spremljajte na
našem Facebook profilu. Več…

25.

in

26.

januarja

je

na

Gospodarskem

razstavišču v Ljubljani potekala Informativa 2019
– največji vseslovenski sejem izobraževanja in
poklicev. Na prireditvi je Regionalna razvojna
agencija Gorenjske, v sodelovanju z ostalimi 11
regionalnimi razvojnimi agencijami v Sloveniji,
predstavljala Regijsko štipendijsko shemo.
Več…

Objavljen je 2. javni poziv za izbor operacij LAS
Gorenjska

košarica.

Operacije

se

bodo

financirale iz Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo (ESPR). Višina razpoložljivih sredstev za
sofinanciranje iz ESPR znaša 717.361,63 €.
Prijave so možne do 1. aprila 2019. Več…

Kovačnica vas ponovno vabi k ogledu aktualnih
brezplačnih dogodkov, ki jih organiziramo posebej
za podjetnike, ki si želijo nadgraditi svoje poslovne
veščine. Ne zamudite priložnosti za prijave na
dogodke, saj se mesta zelo hitro polnijo. Poleg
tega pa vas vabimo tudi na ogled razstave
gorenjskega podjetništva. Več…

BSC Kranj v sodelovanju z Biotehniško fakulteto
UL danes, 12. 2. 2019, v Domžalah organizira
konferenco Spodbujanje razvoja inovativnih
tehnologij in novih poslovnih modelov v malih
in srednjih podjetjih na podeželju. Obravnavali
bomo politike spodbujanja razvoja ekonomije na
podeželju pri partnerjih projekta INNOGROW.
Več…

Aktualni razpisi


Nepovratna sredstva do 20 % za naložbe v učinkovito rabo energije ter
obnovljive vire energije



Ugodni krediti SID banke



Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1 2018



Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz
PRP 14-20 za leto 2018



5. Javni razpis za podukrep 4.2. - Podpora za naložbe v predelavo,
trženje, oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019



Vavčer za pridobitev certifikatov



Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Vabljeni k branju dosedanjih e-novic
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