Poglej sporočilo v brskalniku.

Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Regionalni razvojni program je temeljni strateški in programski dokument v 12 razvojnih regijah v Sloveniji.
V tem programskem obdobju se uresničuje tudi skozi dogovor za razvoj regije, ki vključuje regijske in
sektorske projekte. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) določa, da dogovor
podpišeta predsednik razvojnega sveta regije in minister, pristojen za regionalni razvoj.

Predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije
Stanislav

Bobnar

in

minister

za

gospodarstvo Zdravko Počivalšek sta podpisala
prvi Dogovor za razvoj gorenjske regije. Med
slovenskimi regijami sta dogovor prvi podpisali
Gorenjska

in

Osrednja

Slovenija.

Za

sofinanciranje projektov s sklenjenim Dogovorom
v našo regijo prihaja 11 mio evrov. Več…

V organizaciji Inštituta za javno zdravje, Območne
enote Kranj, je v začetku oktobra v prostorih
Večgeneracijskega centra Gorenjske v Kranju
potekal regijski posvet z naslovom Dolgoživa
družba - pomemben izziv in priložnost tudi za
Gorenjsko. Velika udeležba na dogodku kaže na
aktualnost tematike in potrebnost nadaljnjega
povezovanja. Več…

Med 17. in 19. novembrom v sodelovanju z
Gorenjskimi elektrarnami in Mestno občino Kranj v
Kovačnici pripravljamo edinstven vikend. Treslo
se bo od novih idej, genialnosti in kreativnosti med
hackathonom Elektrathonom. Kaj sploh je
hackathon?

Gre

za

organizirane

skupine

posameznikov, ki iz nič ustvarijo edinstvene
rešitve. Več…

Mesec november je najbolj praznični mesec v letu
za Kovačnico, ker praznujemo II. obletnico.
Pripravili smo pester program, ki se začenja že
danes. Vabimo vas, da se udeležite kakšnega od
dogodkov, najbolje kar vseh, nikakor pa ne smete
manjkati 29. 11. 2017, ko bomo nazdravili, otvorili
nove prostore in upihnili svečko na torti. Več…

6 partnerjev projekta RISE iz 3 držav: Španije,
Slovenije in Nemčije smo v začetku novembra
imeli uvodno srečanje v Bremnu. V projektu bomo
vzpostavili posebne skupine v sodelujočih srednjih
šolah, s katerimi bomo pri dijakih spodbujali
podjetnost,

kreativnost

in

inovativni

način

razmišljanja. Projekt RISE je del programa
Erasmus+. Več…

Z odprtjem digitalizirane Romualdove poti v
okviru

mednarodnega

tematskega

seminarja

Digitalizacija nesnovne kulturne dediščine je
odslej mogoče Škofjo Loko in njen zgodovinski
biser, Škofjeloški pasijon, spoznavati interaktivno,
ob pomoči pametnega telefona ali tablice. Prvi so
pot preizkusili partnerji projekta CD-ETA. Več…

Pridružite se nam 13. decembra v Bruslju na
velikem

dogodku

o

razvoju

socialnega

podjetništva, ki bo združil socialne podjetnike,
investitorje in različne druge deležnike. B2B
dogodek je namenjen izmenjavi praktičnih znanj in
politik na področju socialnega podjetništva. Del te
zgodbe bomo tudi mi v okviru projekta SOCIAL
SEEDS. Več…

Iščemo nova sodelavca, pomočnika vodje
projektov za področje Tehnološkega razvoja,
podjetništva in inovativnosti. Kandidati vlogi
priložite

življenjepis,

dokazila

o

izobrazbi,

izpolnjevanju pogojev ter reference o dosedanjem
delu. Prednost imajo kandidati z izkušnjami na
področju podjetniškega svetovanja ter poznavanja
EU projektov. Več…

Aktualni razpisi


Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 in
2018



Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega
prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«



Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov
socialne aktivacije«



Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018



Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše
osebe v letih 2017 do 2020

Copyright © 2017 BSC Kranj, All rights reserved.
Če naših elektronskih novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite tukaj.

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37
4000 Kranj
Tel: 04 28 17 230
info@bsc-kranj.si

