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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Gorenjska kolesarska mreža je skrbno izdelan preplet povezav na področju Gorenjske in nekaterih njej
sosednjih občin. Mreža cest primernih za kolesarjenje ponuja edinstveno priložnost za popotovanja od kraja
do kraja, odkrivanje znamenitosti na poti in srečanje z lokalnim prebivalstvom. Prav vsak lahko najde sebi
primerno in ustrezno traso, kjer bo na svoj način doživel širše območje Gorenjske in si v mislih nadel pikčasto
majico za najboljšega hribolazca ali pa kar rumeno majico vodilnega.

V okviru LAS Gorenjska košarica se je v začetku
poletja

zaključil
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podporno infrastrukturo, z ureditvijo kolesarjem
prijaznih postajališč ter z razvojem koncepta
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Gorenjska košarica, obvešča, da se objavljenemu
4. J A V N E M U P O Z I V U za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja
na območju LAS Gorenjska košarica podaljšuje
rok za oddajo vlog, in sicer do 31. avgusta 2021
do 15. ure.

7. junija 2021 se je zaključil prvi sklop
izobraževanj vodnikov po Podonavju v sklopu
projekta »Aktivnosti vodnikov po Podonavju«, ki je
nadgradil znanje vodnikov o trženju in pomenu
blagovnih znamk. Tema izobraževanj je bila
trženje storitev vodnikov po Podonavju, pomen
blagovne znamke in razvoj produkta.

Na SPOT točki, kjer lahko brezplačno uredite
registracijo s.p.-ja, ali enostavnega d.o.o.-ja, nas
bodoči podjetniki pogosto povprašajo za nasvet,
na kateri banki odpreti poslovni račun in kakšen je
postopek odpiranja le tega. Iz tega razloga smo
kontaktirali banke s sedežem v Sloveniji in pridobili
naslednje informacije…

Pričakovano, so na Gorenjskem v letu 2020
podjetja prekinila pozitiven trend poslovanja. V
članku smo povzeli informacije o poslovanju
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov za
gorenjsko regijo v letu 2020. Kljub trendom pa
izstopata občini Preddvor in Žirovnica, kjer so
finančni rezultat, v primerjavi z letom 2019, uspeli
povečati samostojni podjetniki.

10. junija smo se v Avstrijskem Weizu udeležili
lokacijske

konference

projekta

Innovative

Location. Na konferenci so nastopili mnogi
navdušujoči strokovnjaki, ki so predstavile dobre
prakse ruralnega razvoja iz Slovenije, Avstrije in
Nemčije.

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 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
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