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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Evropska komisija je objavila osmo poročilo o koheziji, ki kaže, da se zaradi podpore EU razlike med
evropskimi regijami zmanjšujejo. Zaradi kohezijskih sredstev naj bi se BDP na prebivalca v manj razvitih
regijah do leta 2023 povečal do 5 %, razlike med desetino najbolj in desetino najmanj razvitih regij pa
naj bi se zmanjšale za 3,5 %.

Vabljeni k branju druge izdaje glasila Zahodnik, ki
ga pripravlja Razvojni svet kohezijske regije
Zahodna Slovenija. V glasilu so objavljene
vsebine s področja regionalnega razvoja in
evropske kohezijske politike kohezijske regije
Zahodna Slovenija. V tokratni številki se med
drugim predstavlja Goriška regija.

Partnerstvo projekta InduCCI vabi na zaključno
konferenco »Vloga kulturnega in ustvarjalnega
gospodarstva pri preoblikovanju industrijskih
regij«. Udeleženci se boste seznanili s pilotnimi
akcijami (v Škofji Loki in na Jesenicah), govorci in
strokovnjaki pa bodo delili svoja razmišljanja o
projektnih ugotovitvah glede na lastne izkušnje.

Konec decembra 2022, smo na BSC Kranj,
uspešno zaključili mednarodni projekt Innovative
Location.

Ključni

namen

projekta

je

bila

profesionalizacija upravljalna lokacij na lokalni
ravni. Na Gorenjskem smo najbolj ponosni na
uspešno izvedbo pilotnih aktivnosti v občinah
Kranj, Tržič, Škofja Loka in Jesenice. Več...

Verjetno ste že slišali za Santorini, Mikonos in
Kreto ... Ste vedeli, da Grčijo sestavlja 6.000
otokov in otočkov, od katerih jih je naseljenih le
okoli 200? Se vam je kolcnilo po Grčiji? Mi vas z
veseljem
programa

»izmenjamo«!
Erasmus

za

S

sofinanciranjem

mlade

podjetnike

izkušeni grški podjetniki vabijo na izmenjavo
mlade podjetnike iz celotne Evrope. Znotraj
katerih panog? Odgovor na linku ...

Izobraževanja

Vodnikov

po

Podonavju

pridobivajo na številu poslušalcev. Predavanja
financira BSC Kranj v okviru projekta Aktivnosti
Vodnikov po Podonavju. Organizira jih CTRP
Kranj in so odprta za javnost. Predavanje, 10. 2.
2022, si je z obravnavo pomembnosti mokrišč,
prislužilo članek v Gorenjskem glasu.

V projektu CD-ETA, ki ga na BSC Kranj izvajamo
v okviru programa Interreg Europe in naslavlja
digitizacijo in digitalizacijo naravne in kulturne
dediščine, smo v februarju izvedli sestanek
skupine regijskih deležnikov. Na srečanju, smo s
predstavniki muzejev in knjižnic med drugim
govorili tudi o primerih dobrih praks iz naše
regije. Več...

Konec meseca januarja 2022, smo se v okviru
projekta C.H.A.N.G.E.R.S., udeležili tridnevnega
izobraževanja, kamor nas je povabil vodilni
partner CAM iz Madžarske. Nadgradili smo svoje
znanje na področju energetske učinkovitosti,
začrtali smernice za izvajanje projektnih aktivnosti
in spoznali primere dobre prakse na madžarskih
tleh. Več...

V okviru projekta sodelovanja MREŽA VODNIH
POTI V Kamniško – Savinjskih Alpah sta
nastala dva tematsko izobraževalno promocijska
filma Naravne vode v KSA, izviri pitne vode so
naše bogastvo in je treba z njimi skrbno ravnati in
Stari Slovani, film o naših prednikih in zgodovini.
Lepo vabljeni k ogledu!

Aktualni razpisi


Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo
investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in
dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih



Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na
manj razvitih območjih



P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022



Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično
infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah



Javni razpis podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne
infrastrukture



Javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projektne NOO



SK75 2022 - Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon
inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR



SI-SK 2022 - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Vabljeni k branju dosedanjih e-novic
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