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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Gorenjska ima 10,5 % skupne slovenske površine, 6,4 % vseh obdelovalnih zemljišč v Sloveniji, 7,6 %
kmetijskih zemljišč, 12,4 % gozdov in kar 20,7 % nerodovitnega sveta. Vseh kmetijskih zemljišč je
62.231 ha, od tega 11.922 ha njiv in vrtov, 1.887 ha sadovnjakov, 48.205 ha travnikov in pašnikov ...
Veliko kmetijskih zemljišč je v hribovskem in višinskem območju. V industriji prevladujejo tri panoge:
proizvodnja električnih strojev in aparatov, kovinsko predelovalna industrija in proizvodnja končnih lesnih
izdelkov.

Kje iskati potencial za uporabo lokalnega lesa
in lesne industrije? Kako povezati lesarstvo in
turizem? Ali znamo za lesarske zgodbe navdušiti
mlajše generacije? Odgovore smo iskali na
zaključnem

promocijskem

dogodku

projekta

Uporabimo lokalni les. Slovenija je zelena
gozdnata država, les je material lokalnega izvora
in lesarstvo ima na območju Gorenjske dolgo
tradicijo. Več...

Četrta letošnja seja gorenjskih županov je
potekala spletno. Na dnevnem redu tokratne seje
Sveta gorenjske regije je bilo šest vsebinskih
točk. Na temo trenutne situacije s covid-19 se je v
sejo vključil tudi direktor Univerzitetne klinike za
pljučne bolezni in alergijo Golnik, dr. Aleš Rozman
in župane seznanil s trenutno situacijo ter ponovno
pozval k odgovornem ravnanju vseh.

S spletnimi predstavitvami bogate industrijske
dediščine štirih gorenjskih krajev smo uspešno
zaključili projekt Naša industrijska dediščina
naš ponos. Zavedamo se pomena ohranjanja
industrijske kulture in tradicionalnih znanj, zato
smo v projektni zgodbi povezali štiri tradicionalne
obrti

–

vezenine,

kovaštvo,

čevljarstvo

in

graverstvo. Več...

Nove tehnologije omogočajo številne storitve na
daljavo, ki starejšim pomagajo pri življenju v
domačem okolju. Pilotno bomo mednarodni
projekt HoCare 2.0 zagnali tudi pri nas, v
kranjskem BSC-ju, zato za sodelovanje pri
projektu iščemo starejše in njihove svojce.
Predznanje v zvezi z uporabo novih tehnologij ni
potrebno. Več…

Na

mednarodni

natečaj

projekta

Finance4SocialChange je prispelo več kot 240
prijav, izmed katerih se je, po izvedenem
ocenjevanju s strani strokovnjakov, v novembrsko
polfinale, uvrstilo 30 najboljših. Na finalnem
dogodku bodo najboljši prejeli finančno nagrado in
priložnost

povezovanja

z

vlagatelji

in

mednarodnimi strokovnjaki. Več...

V začetku leta smo v Kovačnici v okviru projekta
SPOT Svetovanje Gorenjska, začeli sestavljati
program

za

izvedbo

Usposabljanja

»ABC

podjetništva«. Namen je bil, da podjetniki in
podjetnice

začetnice

nadgradijo

podjetniško

znanje. Slednje so se kasneje lahko prijavile na
Natečaj za denarne vzpodbude, na katerem je bilo
uspešnih kar 10 podjetnic. Več…

Podjetniški inkubator Kranj je pričel aktivno
delovati v začetku letošnjega leta, pod svojo
streho združuje že več kot 20 podjetij in
podjetnikov začetnikov z različnih področij. V
inkubatorju lahko najdete vse od inovativnih
prehranskih izdelkov pa tja do brezpilotnih letal.
Več…

Na BSC Kranj do septembra 2021 poteka projekt
MaC Village. Podjetja iz kulturne in kreativne
industrije se redko kot potencialni partnerji za
razvijanje lokalnih naravnih in kulturnih virov ter
iskanje inovativne ideje za ohranjanje privlačnosti
podeželja. Kreativna industrija je neizkoriščen
potencial podeželja Srednje Evrope. Več…

Aktualni razpisi


Javni poziv za samozaposlene k prevzemu brezplačnih zaščitnih
mask



Najava javnega poziva za pomoč podjetjem v gostinstvu in turizmu v
času epidemije COVID-19



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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