E-novice BSC Kranj

9. 8. 2022
Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo in Program za izvajanje evropske kohezijske
politike sta ključna strateška dokumenta za izvajanje evropske kohezijske politike. Proces programiranja
za programsko obdobje do leta 2027 za Slovenijo se bliža zaključku. Prav tako je programsko obdobje
2014–2020 v zaključni fazi, saj je potrebno še zadnje projekte končati do konca leta 2023. Slovenija se
po črpanju evropskih sredstev trenutno nahaja na visokem 4. mestu, takoj za Litvo, Madžarsko in
Portugalsko.

V tretji izdaji glasila Zahodnik najdete aktualne
vsebine s področja regionalnega razvoja in
evropske kohezijske politike kohezijske regije
Zahodna Slovenija. Tokratni Zahodnik osrednje
mesto namenja Gorenjski in projektom v okviru
Dogovora za razvoj gorenjske regije. Posebno
mesto v njem pa ima medregijski projekt Krvavški
vodovod.

Vas mami podjetništvo, a vam ne bi škodili
prehodni štirje meseci zaposlitve in usposabljanj?
Na spletni strani KOVAČNICE smo objavili 6.
javni razpis za 6. skupino udeležencev projekta
PONI

Gorenjska!
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dostopna na: kovacnica.si/poni. Rok za prijavo:
16. avgust!

Na
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septembra
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označevanje kolesarskih povezav. Z enotnimi
usmerjevalnimi tablami bo označenih 640 km
državnih in lokalnih cest, povezanih v Gorenjsko
kolesarsko omrežje. Omrežje je rezultat dela in
sodelovanja skupine SORK, Direkcije RS za
infrastrukturo, vseh osemnajst gorenjskih občin ter
šestih sosednjih.

BSC Kranj, GIZ ACS in predstavnika Ministrstva
za infrastrukturo so se 4. maja 2022 udeležili
zaključnega dogodka e-SMART: Integrirano
načrtovanje e-mobilnosti v alpskem prostoru za
JPP in logistiko težkega tovornega prometa
zadnjega kilometra, v Torinu. BSC Kranj in
Ministrstvo za Infrastrukturo sta na konferenci
gostovala kot govornika.

Na BSC Kranj smo prejeli potrditve o odobritvi
dveh novih projektov iz dveh programov
evropskega financiranja. Konec letošnjega leta
tako začnemo z izvajanjem projektov Inno2mare –
krepitev

zmogljivosti

zahodnoslovenskega

in

za

odličnost

jadranskohrvaškega

inovacijskega ekosistema in CHANGERS2.0 –
nepotratno, zeleno okolje in energijska zavest.

Zaključuje se projekt FOOD CORRIDORS, ki je
med drugim v regijo doprinesel tudi združitev
ponudnikov lokalne prehrane s celotne Gorenjske
na dogodku Dnevih domačih dobrot, na Brdu pri
Kranju.

Vzpostavljen

je

bil

potencial

za

spodbujanje prehoda na regionalne prehranske
sisteme oz. »koridor«, ki omogoča povezavo med
mestom in podeželjem.

Aktualni razpisi


Javni razpis - Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim
podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v
letih 2022-2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)



Javni razpis za podjetništvo - B Energetika MSVP 2022



Javni poziv 92FS-PO21 Finančne spodbude za nove naložbe v
učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo



Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko - poslovne
infrastrukture v letih 2022 in 2023



Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov
za ponudnike v gostinstvu in turizmu



Občina Kranjska Gora: Spodbude za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja



Javni razpis za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Gorenja
vas – Poljane za leto 2022



Javni razpis za spodbujanje razvoja malega gospodarstva za leto
2022 v občini Železniki
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