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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Členitev teritorialnih enot v Republiki Sloveniji urejata nacionalni standard - Standardna klasifikacija
teritorialnih enot (SKTE) in skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (NUTS).
Slovenija (NUTS 0 in NUTS 1) je za potrebe dodeljevanja EU sredstev razdeljena na dve NUTS 2 regiji
in sicer na kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija. Kohezijsko regijo
Zahodna Slovenija sestavljajo 4 razvojne regije (NUTS 3): gorenjska, osrednjeslovenska, goriška,
obalno-kraška s 64 občinami in 969.329 prebivalci, na skupni površini 8.061 km².

Člani

Razvojnega

sveta

kohezijske

regije

Zahodna Slovenija so konec decembra 2019 na
svoji 16. redni seji med drugim obravnavali tudi
predlog razdelitve sredstev Evropske kohezijske
politike za obdobje 2021–2027, ki ga je pripravila
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko na podlagi predloga Evropske komisije.
Več…

Gorenjski župani na decembrski seji potrdili
projekte, ki bodo predmet podpisa 2. dopolnitve
Dogovora za razvoj regije, in program dela RRA
Gorenjske za leto 2020, se seznanili z osnutkom
strateškega dela RRP Gorenjske 2021–2027 in s
sistemom izposoje koles na Gorenjskem ter
podprli

kandidaturo

Kranja

prestolnico kulture 2025. Več…

za

Evropsko

Regionalni razvojni program Gorenjske za
prihodnje finančno in programsko obdobje nastaja
v sodelovanju predstavnikov ključnih regijskih
institucij, podjetij in lokalnih
vodstvom

Regionalne

skupnosti pod

razvojne

agencije

Gorenjske – BSC Kranj. V letu 2019 smo pripravili
osnutek strateškega dela in ga posredovali na
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Več…

Gorenjska je po površini 6. največja razvojna
regija v Sloveniji, po številu prebivalstva pa 4. med
12 slovenskimi regijami. Dogajanje v regiji pokriva
regionalni časopis Gorenjski glas, ki z naklado 19
tisoč

izvodov

doseže

65.600

bralcev.

V

decembrski prilogi Gorenjskega glasa smo se
s svojim delom predstavili tudi mi.

Kovaško leto 2019 je bilo 'naduspešno'. Spet
smo polni, tako delovni prostori kot dogodki, ki jih
organiziramo, spet smo šli na oglede dobrih praks
v

Sloveniji

in

tujini,

poskrbeli

za

boljšo

obveščenost naših podjetnikov in za leto 2020
vam obljubljamo, da se bomo potrudili in dokazali,
da je Kovačnica kul plac, kjer so kul ljudje, s kul
idejami. Več…

V letu 2019 so bile izmenjave z mentorji v okviru
programa Erasmus za mlade podjetnike v
Združenem Kraljestvu (ZK) suspendirane, saj se
je čakalo na dogovor med EU in ZK. Ker je bil ta
dosežen, sedaj z veseljem sporočamo, da so
izmenjave z ZK spet mogoče. Trajajo lahko
minimalno 1 mesec in maksimalno 6 mesecev,
zaključene pa morajo biti do 31. 12. 2020. Več…

Projekt e-SMART (program Interreg Območje Alp)
naslavlja

pametne

rešitve

upravljanja

in

distribucije električne energije za potrebe polnilne
infrastrukture
potniškega

za

električna

prometa

in

vozila

logistiko

javnega
zadnjega

kilometra. Konzorcij združuje 15 partnerjev in 56
opazovalcev iz Avstrije, Italije, Nemčije, Francije in
Slovenije. Več…

BSC Kranj kot partner »nizkoogljičnega« projekta
CaSCo, ki spodbuja lokalno predelavo in uporabo
lesa, vabi do konca januarja 2020 na nagradni
natečaj za video posnetke z naslovom »Moj
lokalni les – material s katerim se počutim zares
dobro«. Natečaj je glede dolžine in tehničnih
zahtev enostaven ter primeren prav za vse. Več…

Aktualni razpisi


Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja
turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti



Javni razpis P4D 2019 -2023 - Spodbude za digitalno transformacijo
MSP



Javni razpis: Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom
(SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije



Vavčer za prenos lastništva podjetja



SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi
investitorji



2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti,
namenjene razvoju majhnih kmetij



Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in
razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih
2020 in 2021



2. javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti,
namenjene razvoju majhnih kmetij
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