Poglej sporočilo v brskalniku.

Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?

Energetski koncept Slovenije med prednostnimi nalogami na področju prometa in energetike osrednjo vlogo
namenjena uvajanju alternativnih (nizkoogljičnih) goriv s poudarkom na električni mobilnosti. Dokument tako
do leta 2055 predvideva doseganje 100 % električne mobilnosti v osebnem in javnem prometu, do leta 2035
pa zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v prometu za vsaj 35 % glede na leto 2005. Skladno s temi cilji
(in drugimi, ki niso vezani na promet) je do leta 2035 predvidena prepolovitev energetske rabe naftnih
derivatov, do leta 2055 pa njena popolna opustitev.

Zapelji se brezplačno in brez emisij. Gorenjska
je s projektom LENA dobila svojo prvo e-rikšo, ki
bo vključena v štiri nove turistične produkte,
razvite v okviru projekta. Z e-rikšo se bo moč
peljati v Občini Bohinj, Mestni občini Kranj in
Občini Škofja Loka. To je hkrati prva e-rikša v
Sloveniji, ki se uporablja v turistične namene.

V Strasbourgu je 5. in 6. julija 2017 na temo emobilnosti in tehnološkega razvoja potekal
drugi sestanek partnerjev projekta e-MOTICON.
Poleg projektne skupine BSC Kranj sta se
sestanka udeležili predstavnici Občine Jesenice in
Občine Radovljica, aktivno pa je sodeloval tudi
predstavnik Ministrstva za infrastrukturo RS.

Na

srečanju

regionalne

skupine

deležnikov

projekta CD-ETA smo se junija 2017 udeleženi
navduševali nad impresivnimi primeri uporabe
najnovejših tehnologij pri digitalizaciji v muzejih in
galerijah ter skupaj načrtovali prihajajoči seminar
»Digitalizacija nesnovne dediščine«, ki bo oktobra
2017 potekal v zibelki Škofjeloškega pasijona.

Regijska koordinacijska skupina, ki jo sestavljajo
predstavniki lokalnih skupnosti, javnih izvajalcev
na področju socialnega varstva (CSD-jev, VDCjev, CUDV-jev in domov za starejše), nevladnih
organizacij,
pripravila
načrta

uporabnikov
osnutek

socialnega

in

BSC

Regijskega
varstva

Kranj,

je

izvedbenega

2017–2020

za

Gorenjsko.

V okviru projekta STEPPING, ki naslavlja model
energetskega

pogodbeništva

za

financiranje

investicij v izboljšave energetske učinkovitosti v
javnih stavbah in pripadajočih storitev smo
partnerji posneli promocijski video, v okviru
katerega smo predstavili svoje organizacije in delo
v okviru projekta. Našega si lahko ogledate tukaj.

Aktualni razpisi


Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij
delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017



Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega
razvoja za las gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 –
podaljšan rok prijave do: 11. 9. 2017



Javni

razpis

za

sofinanciranje

operacij

ekonomsko

-

poslovne

infrastrukture v letih 2017 in 2018


Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in
srednja podjetja v okviru RGS Gorenjska



Javno povabilo: Usposabljanje na delovnem mestu 2017/2018
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