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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Gorenjska po razvitosti zaostaja za slovenskim povprečjem in povprečjem EU in ima več kot 1,5-krat
nižji bruto domači proizvod (BDP) od sosednjih italijanskih in avstrijskih regij. Znotraj kohezijske regije
Zahodna Slovenija je Gorenjska najmanj razvita regija. Ne gre prezreti, da je razvojni položaj dveh regij,
Jugovzhodne Slovenije (Novo mesto) in Savinjske (Celje), ki sta uvrščeni v manj razvito vzhodno
kohezijsko regijo, po BDP višji od gorenjskega. Na ostalih področjih (demografija, izobrazba,
zaposlenost) pa Gorenjska dosega ali celo presega povprečje konkurenčnih regij in države.

Na Brdu pri Kranju je pod okriljem Državnega
sveta RS potekal posvet, na katerem so svoje
poglede na finančni okvir 2021–2027 za razvoj
kohezijske

regije

Zahodna

Slovenija

podali

politični odločevalci in ključni regionalni akterji.
Izzive in ključne projekte je predstavil predsednik
Sveta gorenjske regije, Matjaž Rakovec. Več...

Kovačnica je bila izbrana kot ena izmed 10 lokacij
po Sloveniji, kjer se bo letos prvič odvil dogodek
»Šola

za

vlagatelje«.

Izkušeni

vlagatelji

tveganega kapitala iz Kluba Poslovni angeli
Slovenije & Kikštarterja v sodelovanju s SAŠA
inkubatorjem in Katapultom šolo organizirajo v
četrtek 15. 10. 2020 ob 15.00 uri.

RRA Gorenjske – BSC Kranj, je 8. 9. 2020, v
sodelovanju z mestno občino Kranj, Ministrstvom
za infrastrukturo in Inštitutom za javno zasebno
partnerstvo, v prostorih občine organiziral javni
dogodek za razkritje akcijskega načrta e-MOPOLI
za spodbujanje uporabe mobilnosti na alternativna
goriva. Več...

Konec meseca septembra smo v okviru SPOT
projekta v Kovačnici pripravili razstavo na temo
kreativnosti v podjetništvu. Na razstavi se s svojimi
produkti predstavlja 16 gorenjskih podjetnikov, ki
se s kreativnostjo prebijajo iz anonimnosti. Lepo
vabljeni na ogled razstave, ki nam kaže, da
podjetnost ne pozna meja. Več…

Aktivnosti pri projektu Finance4SocialChange so
v polnem teku. Izbrali smo tri finaliste, ki gredo v
drugi krog mednarodnega natečaja za najboljšo
poslovno idejo z družbenim učinkom, izvedli
spletno

izobraževanje

#AirMOOC

&

#AirCompetition in začeli z izvedbo regijskih
podpornih izobraževalnih delavnic. V zaključni fazi
pa je tudi priprava regijskih akcijskih načrtov in
strategije. Več...

Izziv projekta SuSTowns je urejanje procesov
trženja turizma, onemogočanje kolapsov bistvenih
javnih storitev zaradi čezmerne uporabe in
zaviranje uničevanja tradicije, naravnega okolja in
kulturne dediščine mest in vasi, kjer je prisoten
množični turizem. V Sloveniji se projektne pilotne
aktivnosti izvajajo v občinah Bled in Bohinj. Več…

Konec prehodnega obdobja med Združenim
kraljestvom in EU pomeni, da se bodo morala
podjetja prilagoditi novim okoliščinam. Vabljeni na
spletni Čaj z razlogom. Beseda bo tekla o
gospodarski menjavi in naložbah v Sloveniji. Tudi
o korakih, ki jih bodo podjetja morala sprejeti, da
bodo lahko nemoteno poslovala z Združenim
kraljestvom od 1. januarja 2021.

Aktualni razpisi


Bohinj, Jezersko, Kranjska Gora, Preddvor, Tržič: Javni razpis za
financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v
obmejnih problemskih območjih – COVID19



P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021



Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)



Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic
COVID-19«



SID BANKA Covid19 Likvidnostni kredit



P7C 2020 Covid - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-COV-2
- SAMO TURIZEM
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