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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Slovenija je za izvajanje evropske kohezijske politike in opravljanje drugih skupnih nalog, razdeljena na dve
regiji: Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Kohezijska regija
Vzhodna Slovenija povezuje osem razvojnih regij: Jugovzhodno Slovenijo, Koroško, Pomursko, Podravsko,
Primorsko-notranjsko regijo, Posavsko, Savinjsko in Zasavsko. Kohezijska regija Zahodna Slovenija
združuje štiri slovenske razvojne regije: Goriško, Gorenjsko, Osrednjeslovensko in Obalno-Kraško, 64
občin, 7840 km2 in 977.163 prebivalcev.

5.

maja 2021 je potekala konstitutivna seja

Razvojnega sveta Kohezijske regija Zahodna
Slovenija.

Zbrane

je

nagovoril

Zdravko

Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in
tehnologijo, ki je poudaril, da so znotraj obeh
kohezijskih regij Vzhodne in Zahodne Slovenije
razvojne razlike, zato je potrebno poskrbeti za
uravnotežen razvoj vseh regij in vseh občin. Več...

Odprt je 4. Javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje

ciljev

strategije

lokalnega

razvoja LAS Gorenjska košarica za programsko
obdobje 2014–2020. Namenjen je sofinanciranju
operacij (projektov), ki prispevajo k ciljem,
ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa
Strategija lokalnega razvoja za LAS Gorenjska
košarica (2014–2020).

Če si potencialni ali obstoječi podjetnik, ki razvija
aplikacije (za naročnike, B2B ali B2C aplikacije,
igre), ti Kovačnica - podjetniški inkubator Kranj
ponuja edinstveno priložnost: brezplačen program
–

usposabljanja

APPliciraj

svoje

ideje!

Poglobljene delavnice bodo izvedene v manjših
skupinah. Več informacij o usposabljanju lahko
najdeš tukaj, prijavni obrazec pa tukaj.

26.

5.

2021

Prihodnost

vabljeni

na

alternativnih

spletni
goriv:

dogodek
Razvojne

politike, Javni potniški promet, Logistika, v
okviru evropskih projektov

e-MOPOLI in e-

SMART. Na srečanju bodo prihodnost uporabe,
razvoja in vzpodbud na področju alternativnih
goriv predstavili predavatelji iz gospodarstva in
državne uprave. Prijavite se tukaj.

Gornjesavski muzej Jesenice v sklopu projekta
InduCCI vzpostavlja Kulturkafé - Muzej kot
prostor

ustvarjalcev

kulturnih

kreativnih

vsebin. V maju in juniju bodo organizirane
kreativne delavnice za mlade fotografe in slikarske
ustvarjalce za obogatitev muzejske dejavnosti in
programa v fužinarskem naselju na Stari Savi.
Več...

V času cvetenja narcis bo za umiritev prometa v
vaseh

pod

Golico

in

Javorniškem

Rovtu

vzpostavljena zapora ceste. Za obiskovalce in
občudovalce cvetočih travnikov bo ob koncih
tedna v maju na voljo brezplačni avtobusni
prevoz, ki ga podpirajo in sofinancirajo tudi
partnerji

projekta

Outdoor

doživetja

v

Karavankah.

Nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost
koristi sredstva iz Sklada za okrevanje in
odpornost. Gre za finančni mehanizem iz naslova
evropskega svežnja za okrevanje in odpornost
»Next Generation EU«, kjer bodo na voljo tudi
sredstva pobude React-EU, Sklada za pravični
prehod in Razvoj podeželja.

Aktualni razpisi


Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja
podjetij v obmejnih problemskih območjih - COVID19 (Občina Bohinj,
Gorje, Jezersko, Kranjska Gora, Preddvor in Tržič)



Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih
delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in
2022 (Občina Bohinj, Gorje, Jezersko, Kranjska Gora, Preddvor in Tržič)



Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi



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



Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših
proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije



P7C 2021 Kredit do 100.000 eur brez obresti
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