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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Ribištvo je dejavnost, ki zajema ribolov, akvakulturo ter predelavo in trženje rib in ribiških proizvodov. Po
standardni klasifikaciji dejavnosti v Republiki Sloveniji se ribištvo deli na morsko ribištvo, sladkovodno
ribištvo, gojenje morskih organizmov in gojenje sladkovodnih organizmov ter na predelovalno dejavnost, in
sicer predelavo in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev. Slovenija je kot pomembno razvojno priložnost za
ribiški sektor prepoznala tudi v izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Ta pristop omogoča dvig
dodane vrednosti lokalnim območjem in priložnost za razvoj v okviru lokalnih potreb in priložnosti, kar
omogoča povečanje socialne blaginje in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti.

V okviru projekta Ocenjevanje ribjih izdelkov sta
bili izdani dve knjižici, izdelan je bil tudi
dokumentarno izobraževalni film. Gradivo je dobra
promocijska

popotnica

predelovalcem
sodelujočih

ribjih

LAS,

pridelovalcem
izdelkov

potrošnikom

in

z

območij

pa

odličen

smerokaz na poti k pogostejši rabi zdravih,
lokalnih prehranskih izdelkov. Več...

Tudi v letu 2020 smo pripravili pregled našega
dela in ključne poudarke zapisali v prilogo
Gorenjskega glasa, ki je izšla 18. decembra
2020. V zaključnem delu priloge so o našem delu
nekaj povedali tudi drugi. V kolikor si priloge še
niste prebrali v našem regijskem časopisu, ki
pokriva širše območje Gorenjske, vas vabimo, da
si jo preberete tukaj.

V okviru SPOT Gorenjske bomo v mesecu
februarju začeli z izvajanjem

brezplačnega

Usposabljanja ABC podjetništva. Namenjeno je
vsem podjetnikom začetnikom, ki se soočajo z
začetnimi izzivi in tegobami. Cilj usposablja je
udeležence kar najbolje opolnomočiti z znanjem in
veščinami za začetek uspešne poslovne poti.
Več...

Mlada podjetnica Nina, ki se je udeležila
podjetniške izmenjave preko programa Erasmus
za mlade podjetnike, je svojo izkušnjo strnila v
članku. Njena izmenjava je bila res nekaj
posebnega, saj se je začela s poplavami in
nadaljevala z epidemijo. Kljub temu so ostali
izjemno pozitivni vtisi in izkušnjo priporoča tudi
ostalim (potencialnim) podjetnikom/cam.

Pred šestimi leti smo, v okviru programa Interreg
Europe, uspešno pridobili sredstva za izvedbo
projekta CD-ETA: digitalizacija naravne in
kulturne dediščine in bili med prvimi, ki smo se
posvetili

temu

področju.

Projekt

počasi

zaključujemo. V decembru smo izvedli zaključno
konferenco, v januarju pa še zadnjo regijsko
delavnico. Več…

Evropska unija izvaja več različnih programov
mobilnosti zaposlenih, podjetnikov in potencialnih
podjetnikov, z namenom usposabljanja in razvoja
veščin v tujini. BSC Kranj, kot edina posredniška
organizacija na Gorenjskem, izvaja program
izmenjave

zaposlenih

MobiliseSME.

Korona

časom navkljub, izmenjave potekajo nemoteno.
Več…

Evropska komisija je ob sprejemu finančnega
okvira za obdobje 2021–2027, kot enega od
glavnih ciljev za to obdobje, opredelila »bolj
zeleno, nizkoogljično Evropo s spodbujanjem
prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in
modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje
podnebnim spremembam ter preprečevanje in
upravljanje tveganj«. Več…

Aktualni razpisi


Mikrokredit P7R za podjetja iz problemskih občin (Bohinj, Gorje,
Jezersko, Preddvor, Tržič in Žirovnica)



P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021



Financiranja SID banke za gospodarstvo



Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021
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