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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Skoraj polovico gorenjske regije obsegajo varovana območja narave, ki vključujejo območja Natura 2000
(94.661 hektarov), zavarovana območja narave, območja naravnih vrednost in ekološko pomembna
območja. Med zavarovanimi območji na Gorenjskem so Triglavski narodni park in Martuljek ter Mala Pišnica,
Pokljuška soteska, mokrišča Blejskega kota, Straža (Bled), Blejski grad, barje Za blatom na Jelovici, jezerca
pri Bobovku, kanjon Kokre, spominski park Udin boršt, naravni rezervat Zelenci, grajski park Brdo, Obla
gorica in Volčji hrib ter Dovžanova soteska (Naravovarstveni Atlas).

BSC Kranj je vodilni partner projekta Zelene
rešitve, v okviru katerega je novo podobo in nove
priložnosti za druženje lokalnih prebivalcev in
obiskovalcev dobilo več degradiranih in opuščenih
območij v občinah Bohinj, Cerklje na Gorenjskem,
Jesenice in Naklo. Partnerji v projektu so še KD
prostoRož, Javni zavod TNP in Turizem Bohinj.
Več...

V projektu e-MOPOLI smo pripravili akcijski načrt,
ki predlaga ukrepe za spodbujanje mobilnosti na
alternativna goriva za umestitev v Operativni
program za izvajanje evropske kohezijske politike
za obdobje 2021-2027. Akcijski načrt je bil
februarja 2021 uradno potrjen s strani Ministrstva
za Infrastrukturo. Več lahko preberete tukaj.

Gorenjsko kolesarsko omrežje je skrbno izdelan
preplet

povezav na območju

Gorenjske in

nekaterih sosednjih občin. Mreža cest, primernih
za kolesarjenje ponuja priložnost za popotovanje
od kraja do kraja, odkrivanje znamenitosti na poti
in srečevanje z lokalnim prebivalstvom. Več o
gorenjskem

kolesarskem

omrežju,

si

lahko

preberete v članku.

Slovenski podjetniški sklad je ponovno objavil
javne

pozive

omogočajo

za

vavčerje,

poenostavljen

ki

podjetjem

dostop

do

sofinanciranja široke palete različnih storitev, s
pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo
konkurenčnost

in

kompetence.

Zneski sofinanciranja pri vavčerjih lahko znašajo
od minimalno 300 do maksimalno 9.999 evrov.

Glavni cilj projekta THEMATIC, katerega partner
je tudi Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj, je spodbuditi razvoj trajnostnega in
dostopnega turističnega gospodarstva v regiji
ADRION, ki temelji na naravnih, kulturnih in
zgodovinskih danostih. V okviru partnerstva smo
oblikovali tematski koledar, ki vključuje fotografije
pilotnih projektov oz. območij, ki jih naslavljamo.
Več…

Vabimo

vas

na

programa MobiliseSME
poslovanje

v

EU:

otvoritveni

dogodek

»Spodbudite

svoje

internacionalizacija

in

krepitev zmogljivosti za MSP«, ki bo potekal
virtualno

10.

MobiliseSME

marca
je

od

pilotni

9:15
projekt

do

10:15.

poslovne

mobilnosti, ki ponuja finančno in vsebinsko pomoč
pri izvedbi kratkoročnih čezmejnih izmenjav za
vaše zaposlene. Več o projektu …

Aktualni razpisi


P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij



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



SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji



Javni razpis EUREKA 2021



Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno
odličnost za leto 2021



Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši
poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«



7. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade
kmete za leto 2021



Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021

Vabljeni k branju dosedanjih e-novic
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