Poglej sporočilo v brskalniku.

Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v letu 2015 iz javnega vodovoda gospodinjstvom
dobavljeno 38,1 m3 vode na prebivalca. Največ vode na prebivalca se je dobavilo prav gospodinjstvom v
gorenjski statistični regiji, kar 51 m3. To je skoraj trikrat več od najmanjše dobavljene količine vode, tj. 19 m3
v zasavski statistični regiji.
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predlagala država. Projekti so predmet podpisa
prvega Dogovora za razvoj gorenjske regije.

Projekt

PEACE_Alps,

ki

spodbuja

izvajanje

trajnostih energetskih načrtov in vseh drugih
energetskih konceptov, podprtih s strani lokalnih
skupnosti, vabi organizacije s področja programa
Območje Alp k izmenjavi znanja z mednarodnimi
strokovnimi partnerji projekta PEACE_Alps. Rok
za prijavo je 30. september, več informacij pa
dobite tukaj.
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Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo
13. septembra ob 10.00 vabi na dogodek
Podjetna Slovenija. Dogodek bo potekal v okviru
50. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju, na
njem pa vam bodo različne institucije predstavile
možnosti financiranja za mikro, mala in srednje
velika podjetja.

Po poletnem zatišju z dogajanjem se v Kovačnici
pripravljamo na vročo jesen. Poleg povečanja
prostorov, prenovljenih elektronskih novic in nove
spletne

strani,

informativne

in

pripravljamo
izobraževalne

tudi

zanimive

dogodke

ter

delavnice. Začenjamo z brezplačnim tečajem
programiranja nato pa stopnjujemo tempo do
zime.

V okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti
vas BSC Kranj, Mestna občina Kranj in Europe
Direct Gorenjska vabijo, da se 16. septembra
2017 od 9.00 dalje oglasite na Glavnem trgu v
Kranju, kamor, poleg ostalega dogajanja, prihaja
tudi e-rikša, električni tricikel, s katerim se boste
lahko popeljali po ulicah starega mestnega jedra
Kranj.

Aktualni razpisi


Nove finančne spodbude za zaposlitev starejših



Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP
v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«



Javno povabilo - »Delovni preizkus 2017/2018«



Javno povabilo - »Zaposli.me 2017/2019«
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