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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Dogovor za razvoj regij (DRR) je inštrument regionalne politike po Zakonu o skladnem regionalnem razvoju
(ZSRR-2), ki je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničuje Regionalni razvojni program (RRP) tako,
da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter viri financiranja.
Projekti iz podpisanega DRR se neposredno uvrščajo v načrte razvojnih programov državnega in občinskih
proračunov ter neposredno potrjujejo v okviru kohezijske politike EU. Ključni deležniki izvajanja DRR so:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo,
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Regionalna razvojna agencija,
Razvojni svet regije in Občina.

V januarju je bila s strani predsednika Razvojnega
sveta gorenjske regije in ministra za gospodarski
razvoj in tehnologijo podpisana druga dopolnitev
Dogovora za razvoj gorenjske regije. V okviru
dopolnitve gre za spremembo 13 obstoječih,
izvedbo 2 dodatnih in izbris 2 projektov gorenjske
razvojne regije. Več…

Investiranje z družbenim učinkom sledi več ciljem,
želi si pomembnega družbenega učinka, za
investitorja pa je pomemben tudi finančni rezultat.
Merjenje samega družbenega učinka je tema, ki
bo še dolgo zaposlovala vse vpletene v tako vrsto
investiranja. Izboljšati podporno okolje za naložbe
z

družbenim

učinkom

pa

je

cilj

projekta

Finance4SocialChagne. Več…

V Kovačnici se letos obeta kup novosti! Prva je ta,
da bo Kovačnica spet zrastla, tokrat v nazivu in
aktivnostih,

postaja

namreč

Kovačnica

–

podjetniški inkubator Kranj. Druga novost so
Kovaški poslovni zajtrki, ko združimo znanje in
uporabne

informacije

z

najpomembnejšim

obrokom v dnevu, zajtrkom. Stalnica v Kovačnici
pa so super tedenski dogodki. Več…

Kovačnica – podjetniški inkubator Kranj je objavil
Javni

poziv

za

izvedbo

podjetniških

mentoriranj in svetovanj ekspertov. Namen
poziva je oblikovanje evidence mentorjev in
strokovnjakov za podporo startup in scaleup
podjetjem v okviru operacije SIO-BSC-2020-22.
Besedilo

javnega

poziva

in

dokumentacija sta na voljo TUKAJ.

razpisna

V kranjski knjižnici se je v januarju odvijal forum za
starejše, na katerem so predstavniki države in
lokalne

skupnosti

ter

strokovnjaki

različnih

področij govorili o Kranju kot mestu prihodnosti
za starejše. Predstavili so problematiko starejših,
s katero se bomo v prihodnosti vse bolj srečevali,
saj staranje prebivalstva hitro narašča. Več…

V okviru projekta CaSCo je decembra 2019 več
kot 60 dijakov Biotehniškega centra Naklo, skozi
predavanje in praktične vaje, spoznavalo kako
nam lokalni les pomaga v boju proti podnebnim
spremembam in pri ustvarjanju novih delavnih
mest. Konec januarja 2020 pa so lahko podobno
slišali tudi občani, ki so se udeležili predavanja v
Radovljici. Več…

V projektu Alpe Adria Karavanke/Karawanken
se izvaja niz zimskih doživetij v Karavankah. V
soboto, 8. februarja, je bilo veselo v zimskem
centru na Jezerskem. Tek na smučeh, sankanje
in druge zimske radosti so privabile več kot sto
ljubiteljev snega. Na dogodku so sodelovali tudi
predstavniki programa Interreg V-A SlovenijaAvstrija. 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



P7 2020 - Mikrokrediti



Vavčer za prenos lastništva podjetja



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



6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade
kmete za leto 2020



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