Poglej sporočilo v brskalniku.

Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Krovno kolo razvoja Gorenjske predstavlja razvojna zgodba regije, ki med seboj povezuje vsa področja
Regionalnega razvojnega programa Gorenjske. Moto »S kolesom na vrh« pomeni, da želimo razvoj pripeljati
tako visoko, da bomo živeli izvrstno, da se bomo z veseljem zaposlovali, delali in ustvarjali. Hkrati želimo
okolje, v katerem si bomo znali vzeti čas zase, kjer bomo lahko uživali in odpirali možnosti nadarjenim mladim
ljudem, ki bodo sposobni vsega tega in še več.

Ne samo futurologi in strokovna javnost, ampak
tudi že splošna javnost spoznava, da je električna
mobilnost »naslednja velika stvar«, ki se je
zgodila v tehnološkem razvoju človeštva. A pod ta
pojem ne spadajo le vozila na električni pogon in
polnilne

postaje

na

avtocestah.

Električno

mobilnost lahko izkusimo tudi s kolesarjenjem.
Več …

Na Bledu je 16. februarja 2018, v organizaciji
Združenja Slovensko-lihtenštajnskega prijateljstva, potekal kongres Energetska in finančna
neodvisnost – Zeleni alpski dan. Na dogodku je
v okviru projektov PEACE_Alps in STEPPING, ki
naslavljata področje energetske učinkovitosti,
sodelovala tudi Regionalna razvojna agencija
Gorenjske, BSC Kranj. Več …

Konec februarja smo na Regionalni razvojni
agenciji Gorenjske gostili udeleženke projekta
ki

OrientAkcija,

ga

izvajata

Človekoljubno

dobrodelno društvo Up in Zavod Tri. Projekt
naslavlja socialno aktivacijo žensk z migrantskim
ozadjem. Udeleženkam smo predstavili našo
regijo, naše delo in možnosti, ki se odpirajo v
okviru projektov. Več …

V začetku marca smo v Škofji Loki izvedli srečanje
regionalne skupine deležnikov projekta CD-ETA,
ki naslavlja digitalizacijo naravne in kulturne
dediščine. Na srečanju smo govorili o tematskih
seminarjih, dobrih praksah, posebna pozornost pa
je

bila

tokrat

Škofjeloškega

posvečena

digitalizirani

pasijona

poti

poimenovani

»Romualdova pot«. Več …

Regionalna razvojna agencija Gorenjske je v
okviru projekta SOCIAL SEEDS (Program Interreg
Europe) so-organizirala dva dogodka: »Skupaj
oblikujemo

prihodnost

–

Evrope

Forum

socialne ekonomije EU regij« in »Spodbujanje
socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi«, ki
sta potekala 6. in 7. marca v letošnji evropski
prestolnici socialne ekonomije. Več …

V italijanskem mestu Mantova je, od 21. do 23.
februarja 2018, lombardijska Fundacija za okolje
gostila dogodek namenjen prenosu izkušenj o
inovativnih

proizvodnih

politikah

podjetij

na

podeželju, z namenom spodbujanja prenosa
znanja v osem evropskih regij. V okviru projekta
INNOGROW (Interreg Europe) smo se dogodka
udeležili tudi mi. Več …

Čeprav zima še kar vztrajno kaže zobe, pa je v
Kovačnici vseeno vroče od vsega dogajanja. V
naslednjih dveh mesecih se bo odvilo kar nekaj
dogodkov, ki bodo zanimivi tako za mlade kot
malo manj mlade. Vsi dogodki so brezplačni, zato
vas vabimo, da si čim prej zagotovite svojo
vstopnico, saj mest na delavnicah hitro izginjajo.
Več …

Konec februarja je na Ptuju potekal pogovor o
temeljnih usmeritvah Slovenije do evropske
kohezijske politike po letu 2020. V začetku marca
pa smo v Kranju gostili sejo Razvojnega sveta
kohezijske regije Zahodna Slovenija, kjer je bil
govor tudi o izvajanju evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020 in pripravi na obdobje po
letu 2020. Več …

Aktualni razpisi


Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe
vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji



Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo
raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA



Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih
trgih 2018 - 2019«



Vabilo k udeležbi v mednarodnem izobraževalnem programu Vodenje
izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM) 2018



Prvi javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi«
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