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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Naložbena pobuda EU v odziv na koronavirus (CRII) si bo prizadevala zbrati vsa razpoložljiva proračunska
sredstva EU za zagotavljanje finančne podpore državam članicam za njihovo takojšnje odzivanje na krizo
zaradi koronavirusa in njene dolgoročne učinke. To vključuje predčasna plačila, preusmerjanje kohezijskih
sredstev in pomoč državam članicam pri čim hitrejšem usmerjanju denarja tja, kjer je najbolj potreben.
Pregled ukrepov EU za boj proti koronavirusu in blaženje posledic krize si lahko ogledate tukaj.

V času izbruha epidemije, se je gospodarstvo
znašlo v negotovi situaciji. V namen omilitve
posledic koronavirusa (COVID-19), je državni
zbor potrdil dva zakona katera določata pomoč
gospodarstvu. V članku smo zajeli informacije za
katere smatramo, da so najbolj pomembne za
podjetnike. Več…

Na Regionalni razvojni agenciji smo pripravili
poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega
programa Gorenjske 2014–2020, za leto 2019.
Poročilo zajema izvedene aktivnosti in projekte
petih

razvojnih

področij:

tehnološki

razvoj,

podjetništvo in inovativnost; razvoj človeških virov,
turizem; okolje, prostor in infrastruktura ter razvoj
podeželja. Več...
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smo
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Finance4SocialChange izvedli on-line delavnico
regijskih deležnikov, na kateri smo govorili tudi o
trenutni situaciji (covid-19), možnih in potrebnih
ukrepih ter aktivnostih tudi za socialna podjetja. V
okviru Regijskega akcijskega načrta, ki smo ga
pripravili, je tudi promocija znamke #Kupujem
odgovorno. Več…

Seznami

lokalnih

ponudnikov

hrane

na

Gorenjskem. Lokalna prehranska samooskrba je
eden

izmed

ključnih

regijskih

projektov

Regionalnega razvojnega programa Gorenjske.
Poudarek je na vzpostavljanju kratkih prehransko
oskrbovalnih verig, dodajanju vrednosti kmetijskim
pridelkom in izdelkom, kulinariki, prenosu znanja
in izkušenj ter ozaveščanju. Več…

Pri projektu e-MOPOLI pripravljamo akcijski načrt
za politike spodbujanja mobilnosti na alternativna
goriva.

Ta

vsebuje

politike

predlagane

za

vključitev v Operativni program za izvajanje
kohezijske

politike

EU

2021–2027,

za

tri prednostna področja: infrastrukturo, sredstva
mobilnosti ter izboljšanje upravljanja mobilnosti in
uvajanje novih modelov mobilnosti. Več…

Z velikim veseljem sporočamo, da naše delovanje
lahko po novem podrobneje spremljate tudi na
naši Facebook strani: Regionalna razvojna
agencija Gorenjske – BSC Kranj. Pridružite se
skoraj 700 glavi publiki in skupaj odkrivajmo lepote
Gorenjske regije in njenega razvoja!

Aktualni razpisi


SID BANKA Covid19 Likvidnostni kredit



P1 plus 2020 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere



Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v
letu 2020



Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno
izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše



Javni razpis EUROSTARS



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