Poglej sporočilo v brskalniku.
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Ali ste vedeli?
Škofjeloški pasijon je najstarejše ohranjeno dramsko delo v slovenskem jeziku in najstarejša ohranjena
režijska knjiga. Osem let po tem, ko je bil kot prva enota vpisan v slovenski Register nesnovne kulturne
dediščine, je bil Škofjeloški pasijon konec leta 2016 kot prvi primer slovenske nesnovne dediščine vpisan
tudi na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC
Kranj, vas 18. oktobra vabi na tematski seminar
o digitalizaciji nesnovne kulturne dediščine, ki
bo potekal v Sokolskem domu v Škofji Loki. V
okviru

seminarja

Škofjeloškega
Reprezentativni

bo

govora

pasijona
seznam

tudi

o

vpisu

na

Unescov

nesnovne

kulturne

dediščine človeštva.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti vzpostavlja celovit model socialne
aktivacije, s katerim želi zagotoviti transparentno,
usklajeno in celostno obravnavo oseb, ki tvegajo
revščino in so socialno izključene. Ob začetku
izvajanja projekta smo se uvodne delavnice na
temo SOCIALNE AKTIVACIJE udeležili tudi mi.

V okviru projekta LENA, Interreg Danube, je
Regionalna
sodelovanju

razvojna
s

agencija

Turizmom

Gorenjske

Bohinj

in

v

WWF

Madžarska v septembru izvedla delavnico na
temo

nabiranja

rastlin

kot

gospodarske

dejavnosti v zavarovanih območjih. Udeleženci
so si na delavnici ogledali tudi risani film
FairWild, ki je nastal v okviru projekta.

partnersko

Drugo

srečanje

projekta

STEPPING, programa Interreg Mediteran, ki
naslavlja model energetskega pogodbeništva
(EPC), je potekalo konec septembra na Malti.
Regionalna razvojna agencija Gorenjske je v
okviru

vodenja

komunikacijskih

aktivnosti

partnerstva izdelala spletno stran, kjer najdete
več informacij o samem projektu.

V začetku oktobra smo na Regionalni razvojni
agenciji

Gorenjske

gostili

posvet

v

obliki

interaktivne delavnice Partnerstva za zeleno
gospodarstvo Slovenije, ki deluje pod okriljem
Kabineta predsednika Vlade RS ter konzorcijem
izvajalcev projekta Kažipot prehoda v krožno
gospodarstvo Slovenije, ki ga povezuje platforma
Circular Change.

Aktualni razpisi


Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)



Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto
2017



Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v
okviru regijske garancijske sheme v gorenjski regiji



Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na
področju kulturnihdejavnosti v okviru JSKD



Tretji razpis transnacionalnega programa Interreg Central Europe
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