Poglej sporočilo v brskalniku.

Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Kulturne in kreativne industrije predstavljajo aktivnosti na stičišču umetnosti, gospodarstva in tehnologije ter
ustvarjajo simbolične proizvode, ki so močno odvisni od intelektualne lastnine. Izraz »kreativna ekonomija«
se je prvič pojavil leta 2001. Howkins je v svoji knjigi o odnosu med kreativnostjo in ekonomijo zapisal, da
»ne kreativnost ne ekonomija nista nova pojma, nova pa je narava in obseg odnosa med njima ter način
njunega kombiniranja za ustvarjanje izredne vrednosti in bogastva«.

S spoštovanjem do bogate industrijske dediščine
in

neprecenljivega

rokodelcev,

je

v

znanja
Škofji

lokalnih
Loki

mojstrov

svoja

vrata

obiskovalcem odprl KREATIVNI CENTER, ki bo
deloval po načelu »preteklost za prihodnost«. V
tem kontekstu bodo oblikovalke nizale neskončno
idej in spletale neskončno novih, sodobnih
tekstilnih zgodb. Več …

Na regijskem posvetu o socialni ekonomiji, je
državna sekretarka na MGRT predstavila novelo
zakona o socialnem podjetništvu in nekatere
ukrepe, ki jih izvaja in načrtuje ministrstvo. Na
posvetu se je med drugim predstavilo Združenje
socialna ekonomija Slovenije in socialno
podjetje Vincenca Drakslerja. Več …

Poznate spletni portal Kamra.si ali Gorenjci.si?
Uporabljate digitalno knjižnico Slovenije dLib.si?
Vsi

nudijo

dostop

do

digitaliziranega

knjižničnega gradiva oz. omogočajo ogled,
raziskovanje in spoznavanje bogatih vsebin
gorenjske

in

slovenske

kulturne

dediščine.

Enostavno, od doma. Več ...

V

okviru

projekta

STEPPING

smo

izdelali

promocijski video, ki naslavlja in promovira
energetsko pogodbeništvo. Lahko si ga ogledate
na spletni strani projekta ali pa tukaj. Vsi videi
nastali v okviru projekta pa so objavljeni tudi na
STEPPING YouTube kanalu.

V juniju so se partnerji projekta STOB Regions
srečali na Danskem. Tema tokratnih delavnic je
bila

Ocenjevanje

vrednosti

podjetja

in
v

procesu

ohranjanje
prenosa

lastništva ali ob prodaji. Ker je proces prenos
lastništva zahteven, gorenjska družinska podjetja
vabimo k sodelovanju pri brezplačnem pilotnem
projektu v mesecu septembru. Več…

Aktualni razpisi


Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov



Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike



Evropa za državljane - demokratično delovanje in državljanska udeležba
- ukrep pobratenja mest 2018



Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja
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