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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
V Evropi sta socialna ekonomija in socialno podjetništvo hitro razvijajoči in stabilni delovni področji. V mnogih
državah predstavlja socialna ekonomija resnega tekmeca tržni ekonomiji. Zaradi pravila po katerem v
poslovanju generiranje čim večjega dobička ni več prvi cilj, temveč je cilj posameznikov razvoj in posledično
zadovoljstvo pri ustvarjanju, socialna ekonomija generira visoko kakovostne zaposlitve in izboljšuje kakovost
življenja. Socialna podjetja v Evropi delujejo na različnih področjih, od bančništva, zavarovalništva,
potrošništva, energetike, kmetijstva, obrtništva, kulture, športa, gradbeništva, raziskovanja, izobraževanja,
javnih storitev, turizma ter socialnega in zdravstvenega varstva. Kar je skupnega je skrb za trajnostni
ekološki, ekonomski in socialni razvoj lokalnih skupnosti. V Evropi se v zadnjih letih pomen in število teh
podjetij precej povečuje. Po zadnjih podatkih je v tem sektorju zaposlenih deset odstotkov vse delovne sile.

26. marca je v Bruslju potekala mednarodna
konferenca AGORADA 2019, kjer so strokovnjaki
s področja socialne ekonomije in oblikovalci politik
govorili o potencialu in priložnostih, ki se kažejo na
področju družbenega podjetništva v Evropi. Kot
soorganizatorji v okviru projekta SOCIAL SEEDS
smo se dogodka udeležili tudi predstavniki iz
Slovenije. Več…

V okviru projekta SENSES smo razvili eizobraževanje iz 6 modulov, ki pokrivajo
najpomembnejše vidike socialnega podjetništva:
Kako razviti model socialnega podjetja, Praktično
trženjsko znanje, Prodaja in upravljanje, Izzivi pri
upravljanju

socialnih

podjetij,

Finančno

načrtovanje ter Intelektualna lastnina. Vabimo
vas, da se registrirate in izveste več. Več…

Načrtovanje

izobraževanja

za

potrebe

gospodarstva in načrtovanje teritorialnega razvoja
je bila tema mednarodnega srečanja projekta
InnoVET, programa Erazmus +, ki smo ga v
sredini marca gostili na Gorenjskem. Obiskali smo
Bled,

Naklo,

Kranj

in

Škofjo

Loko.

28

predstavnikov partnerjev iz 7 držav je bilo
navdušenih nad videnim in slišanim. Več…

LAS Gorenjska košarica sporoča, da je rok za
oddajo prijav na 2. Javni poziv LAS Gorenjska
košarica

podaljšan

do

23.

4.

2019.

Več

podrobnosti o 2. Javnem pozivu LAS GK,
izvedenih delavnicah, o Festivalu pitne vode,
izmenjavi dobrih praks v okviru projekta »Enostavno na kolo« pa si lahko preberete na njihovi
spletni strani. Več…

V začetku leta 2019 je Slovenski podjetniški sklad
(SPS) začel z uvajanjem novih spodbud malih
vrednosti oz. vavčerjev za mikro, mala in srednje
velika podjetja. Trenutno so aktualni vavčerji iz
področja zaščite intelektualne lastnine, certifikatov
kakovosti

in

poslovne

odličnosti,

ter

internacionalizacije. Devet že aktualnih vavčerskih
pozivov je opisanih tukaj. Več…

S podpisom pisma o podpori in memuranduma o
sporazumu je 16 županov gorenjskih občin izrazilo
podporo uvajanju e-mobilnosti v regiji z namenom
vzpostavljanja
uporabnikom

infrastrukture,
e-vozil

ki

omogočala

bo

vsem

enostavno

uporabo. Poleg občin so dokument podpisali tudi
Elektro Gorenjska, Gorenjske elektrarne, Turizem
Bled, Turizem Bohinj ter BSC Kranj. Več…

Aktualni razpisi


Razpis P1 plus 2019 – Garancije za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere



Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za
proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje
2019-2022



Mikrokredit P7



Vavčer za digitalni marketing



Vavčer za dvig digitalnih kompetenc



Vavčer za pripravo digitalne strategije
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