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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Člani sveta so
predstavniki občin, predstavniki gospodarskih, obrtnih in drugih zbornic ter združenj s področja
gospodarstva v regiji in predstavniki nevladnih organizacij v regiji. Naloge razvojnega sveta so: vodi in
usmerja pripravo regionalnega razvojnega programa in ga sprejme, na področju regionalnega razvoja
sodeluje z regijami drugih držav, sklepa dogovore za razvoj regije, sodeluje v teritorialnem razvojnem
dialogu, spremlja izvajanje regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije in opravlja
druge naloge v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

3. junija 2021 je potekala konstitutivna seja
Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje
2021–2027. Razvojni svet gorenjske regije bo v
novi finančni perspektivi vodil dr. Ivan Šmon, kot
predstavnik gospodarstva, pri delu pa mu bosta
pomagala dva podpredsednika, Nina Arnuš,
predstavnica nevladnih organizacij in Rok Roblek,
predstavnik lokalnih skupnosti.

V okviru LAS Gorenjska košarica se je zaključil
projekt
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Projekt C.H.A.N.G.E.R.S. iz programa Erasmus
plus je namenjen izmenjavi dobrih primerov o
izobraževanju

odraslih

s

štirimi

skupnimi

izobraževanji osebja, ki zajemajo tri glavne teme:
energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije in
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V sredo 26. 5. 2021 je potekal spletni posvet
“PRIHODNOST

ALTERNATIVNIH

GORIV"

Razvojne politike, Javni potniški promet, Logistika”
v organizaciji GIZ ACS in BSC, d.o.o., Kranj. Na
dogodku so svoje poglede na trenutno stanje in
prihodnost uporabe alternativnih goriv predstavili
predstavniki MzI RS, MOP, DPD d.o.o, ZUM d.o.o.
in Arriva d.o.o. Več...

Projekt e-MOPOLI, ki ga je sofinanciral ESRR v
okviru programa Interreg Europe, se je začel leta
2018, v maju 2021 pa se je zaključila 1. faza
projekta. V zadnjih mesecih so bili vsi partnerji
osredotočeni
MOPOLI,

na

dokončanje

predvsem

9

rezultatov

regionalnih

e-

akcijskih

načrtov. Prav tako smo zelo ponosni na zbirko več
kot 40 dobrih praks. Več...

Ste pripravljeni na novo in malce drugačno
podjetniško izkušnjo? Sodelujte s tujimi podjetniki!
Kako? Tako, da sodelujete v programu Erasmus
za mlade podjetnike, ki ga že deveto leto
zapored izvaja BSC Kranj, kot edina posredniška
organizacija na Gorenjskem. Več o programu in
izkušnjah udeležencev, si lahko preberete tukaj.

Aktualni razpisi


CERV: Razpis za sofinanciranje ukrepa »MREŽE MEST« za leto 2021



CERV: Razpis za sofinanciranje ukrepa »POBRATENJE MEST« za leto
2021



Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih
organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v
informacijsko družbo 2021–2023



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

Vabljeni k branju dosedanjih e-novic
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