Poglej sporočilo v brskalniku.
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Ali ste vedeli?
Gorenjska je uvrščena med zmerne podeželske regije, kjer so razgiban relief, podnebje ter človeški kapital
dobra popotnica sonaravnega razvoja gorenjskega podeželja. Poleg pridelave hrane in oskrbe z naravnimi
viri je na podeželju veliko možnosti za razvoj turizma, gospodarskih dejavnosti, prostor za bivanje, šport in
rekreacijo.

BSC Kranj, vodilni partner LAS Gorenjska
košarica, vas vabi na delavnico, namenjeno
potencialnim prijaviteljem, ki bo v petek, 19.
maja ob 10. uri, v prostorih Podjetniškega centra v
Kranju. Prvi rok za predložitev vlog na Javni poziv
za izbor operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja LAS Gorenjska
košarica je 26. julij 2017.

V

začetku aprila so se partnerji projekta

InduCult2.0 in njihovi deležniki sestali v Padovi, ki
ni poznana le po bogati industrijski tradiciji, ampak
tudi po zelo uspešni povezanosti obstoječe
delovne sile s transformacijo današnje industrije.
Organizirani študijski obiski so potrdili, da gre za
mesto

z

bogatim

industrijskim

duhom.

Gorenjski in Tržiški muzej sta na mednarodni
konferenci v Firencah, rojstnem mestu italijanske
renesanse, predstavila aktivnosti digitalizacije
muzejskih zbirk. Tematski seminar z naslovom
Digitalizacija muzejev in galerij je potekal v
okviru partnerskega srečanja projekta CD-ETA,
katerega partner je Regionalna razvojna agencija
Gorenjske.

V Kovačnici so za letošnjo pomlad pripravili nove
in sveže vsebine, ki so uporabne tako za
potencialne kot obstoječe podjetnike in tudi za
tiste, ki svojo kariero še ustvarjate. Vabimo vas, da
si ogledate napovedane dogodke in se jih tudi
udeležite. Veseli bomo tudi vaših predlogov in
želja za bodoče delavnice.

Vabimo vas, da obiščete VEM točko na kateri
lahko potencialni in obstoječi podjetniki prejmete
brezplačno svetovanje o registraciji ali spremembi
vašega podjetja, aktualni zakonodaji, različnih
nacionalnih in evropskih razpisih ali pa se
udeležite katerega od različnih izobraževalnih
dogodkov, ki jih organiziramo v okviru VEM točke.

Aktualni razpisi


Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega
razvoja za LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020



Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju
v Republiki Sloveniji



Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi
sredstvi – PF 2017



Prvi javni razpis za ukrep odpravljanja zaraščanja na kmetijskih zemljiščih



Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične
nastanitve
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