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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Dogovor za razvoj regij je inštrument regionalne politike, s katerim uresničujemo Regionalni razvojni
program (RRP) tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v
regiji ter viri financiranja. Za posamezno programsko obdobje se v regiji pripravi RRP, ki je temeljni
strateški in programski dokument na regionalni ravni. Z njim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo
instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Izvedbeni dokument RRP je Dogovor za razvoj regije

– DRR. Projekti iz podpisanega DRR se neposredno uvrščajo v načrte razvojnih programov državnega
in občinskih proračunov ter neposredno potrjujejo v okviru kohezijske politike Evropske unije.

Konec januarja 2020 je bila podpisana tretja
dopolnitev Dogovora za razvoj gorenjske
razvojne regije. Dogovor Gorenjski prinaša nov
podjetniški

inkubator,

večje

in

modernejše

poslovne cone, nove kolesarske poti, električne
polnilnice za avtobuse, prostor za dnevno varstvo
starejših,

nove

in

izboljšane

obstoječe

kanalizacijske sisteme in vodovode. Več...

Na zadnji seji so gorenjski župani obravnavali
osnutek

Regionalnega

razvojnega

programa

Gorenjske 2021–2027, podprli predlog Društva za
razvoj Slovenskega podeželja, sprejeli informacijo
o konstituiranju Razvojnega sveta regije, o prijavi
na razpis za pametne skupnosti ter podprli
nadaljevanje aktivnosti pri projektu 4.a razvojne
osi. Več...

BSC Kranj je skupaj z Layerjevo hišo iz Kranja
gostil virtualno srečanje partnerjev projekta OCITY, ki se zavzema za promocijo kreativne
ekonomije preko multimedijske vsebine o kulturi
naših mest. V povezavi s tem so nastali videi in
podkasti o kranjski kulturi, ki so na slovenski
kulturni praznik zaživeli na spletni platformi KRA
KRA. Več...

Amanda trenutno svojo podjetniško izmenjavo
preživlja na Dunaju. Nad izmenjavo je navdušena
in pravi, da je zelo zadovoljna, ker v korona časih
ne poseda doma, ampak aktivno sodeluje v
programu Erasmus za mlade podjetnike in s tem
ustvarja boljšo prihodnost zase. Več o njeni
izkušnji najdete tule, za vprašanja glede programa
pa se obrnite na Kovačnico.

Uspešno se je zaključil projekt Bogastvo narave,
namenjen interpretaciji naravne dediščine. BSC
Kranj, Občina Preddvor, Občina Tržič, CTRP
Kranj in Kmetijsko gozdarski zavod Kranj so
izvajali aktivnosti v skupni vrednosti dobrih
115.000 € CLLD sredstev, največja pridobitev pa
je

Vstopna

informacijska

točka

Dovžanova

soteska. Več…

Projekt LAS Gorenjska košarica – Arhitektura
gorenjskih vasi se v teh dneh zaključuje. V okviru
projekta so bile izdelane tipološke študije za
prostorski razvoj vasi na Gorenjskem, izdana
publikacija o kozolcih na Gorenjskem ter izvedene
naložbe

v

ohranitev

zaščitene

arhitekturne

dediščine. Več…

Aktualni razpisi


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



Najavljeni krediti v 2021



Napovedani razpisi v 2021



Financiranja SID banke za gospodarstvo
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