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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Napredne digitalne tehnologije omogočajo spreminjanje obstoječih in oblikovanje novih poslovnih
modelov, razvoj novih izdelkov in storitev, povečujejo učinkovitost in konkurenčnost gospodarstva ter
pripomorejo k širšemu družbenemu in gospodarskemu razvoju. Digitalizacija ni le stvar podjetij, ampak
celotne družbe, saj ne pripomore zgolj k produktivnosti in učinkovitosti gospodarstva, ampak tudi k
širšemu družbenemu in gospodarskemu razvoju. Nove storitve in rešitve na vseh področjih družbe nam
omogočajo, da digitalizacijo uporabljamo za nove oblike poslovanja, komunikacije, izobraževanja,
zabave in na drugih specializiranih področjih. Digitalizacija mest in skupnosti vključuje družbene,
gospodarske, urbane, mobilnostne, izobraževalne, tehnološke in kulturne spremembe. Mesta in
skupnosti s tem postajajo izhodišča za digitalno preoblikovanje celotne družbe.

Digitalizacija počasi osvaja svet, upreti pa se ji ne
morejo niti najbolj vztrajni. Na Ministrstvu za javno
upravo poteka javni razpis pametnih mest in
skupnosti, ki bo izbranim konzorcijem nudil 100
%

financiranje

demonstracijskih

projektov.

Pomembnosti koraka s časom se zavedajo tudi
gorenjske občine, zato pripravljajo pravi bojni plan.
Več...

Skupina SORK se je lotila reševanja izzivov
razvoja gorskega kolesarjenja na Gorenjskem.
Želja je združiti interese različnih deležnikov, ki
delujejo v istem prostoru - strokovnih institucij,
lastnikov zemljišč ter gorskih kolesarjev in
vzpostaviti omrežje legalnih gorsko kolesarskih
poti z določenim upravljalcem poti. Več...

Na zadnji seji so gorenjski župani obravnavali
program dela Regionalne razvojne agencije
Gorenjske in LAS Gorenjska košarica, se seznanili
s

programiranjem

za

obdobje

2021–2027,

imenovali člane v Razvojni svet kohezijske regije
Zahodna

Slovenija

čimprejšnjo

ter

podprli

modernizacijo

in

pobudo

za

nadgradnjo

gorenjske železniške proge med Kranjem in
Ljubljano. Več...

Vabilo bodočim podjetnikom! Na spletni strani
Kovačnice smo objavili 3. javni razpis za 12
novih udeležencev programa PONI Gorenjska,
kjer najdete vse informacije. Če se vam porajajo
dodatna vprašanja, potem se udeležite dogodka:
PONI GORENJSKA – Predstavitev projekta.
Rok za prijavo je: 5. 5. 2021, s tretjo skupino pa
začnemo 1. 6. 2021.

Kljub omejitvam zbiranja in gibanja se v polnem
zamahu odvija druga faza projekta GORENJSKE
RIBE. Marca smo izvedli novo praktično delavnico
za strokovni kader, do konca projekta, ki se
zaključuje jeseni, pa sledi še več kot deset
dogodkov v živo in v virtualnem okolju. Vse
dogodke povezujejo zdrave in okusne jedi iz
gorenjskih rib.

Šest lokalnih akcijskih skupin in upravljavci treh
biosfernih območij v Sloveniji so se povezali v
projektu
območja

Približajmo

Unescova

prebivalcem.

S

biosferna
konkretnim

povezovanjem območja kot turistične destinacije
in sodelovanjem z drugimi BO Slovenije so
projektni partnerji vnesli dodatno vrednost za
trajnostno upravljanje in povečali prepoznavnost
biosfernih območij.

Aktualni razpisi


Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v
gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2



P7C 2021 Kredit do 100.000 eur brez obresti



P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne
mere



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



SK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon
inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR
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