Poglej sporočilo v brskalniku.
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Ali ste vedeli, da lahko postanete ambasador socialnega podjetništva?

Naziv ambasadorjev prejmejo osebe, ki imajo posebne zasluge ali vpliv na razvoj socialnega podjetništva.
Slovenija je ena izmed zgolj šestih držav Evropske skupnosti, ki ima zakon o socialnem podjetništvu.
Socialno podjetje (so.p.) je status, ki ga pridobi nova ali obstoječa pravna oseba (društvo, zavod, neprofitni
d.o.o., dejansko skoraj vse oblike razen s.p.), s ciljem bolj odprtega, inovativnega in vključujočega
razmišljanja ter delovanja, povezovanja, sodelovanja.

V

Sloveniji

imamo

Zakon

o

socialnem

podjetništvu, 250 registriranih socialnih podjetij (7
na Gorenjskem) ter kar nekaj dobrih praks s
področja socialne ekonomije. To smo v okviru
projekta SOCIAL SEEDS (Interreg Europe),
katerega partner je Regionalna razvojna agencija
Gorenjske, predstavili projektnim partnerjem in
deležnikom na Poljskem.

Člani Sveta gorenjske regije so se na svoji
dvanajsti seji seznanili s potekom teritorialnega
razvojnega dialoga med regijo in državo glede
projektov in razvojnih sredstev za Gorenjsko,
imenovali predstavnike v regijsko koordinacijsko
skupino

za

pripravo

Izvedbenega

načrta

socialnega varstva ter se seznanili s programom
Starejši za starejše.

Konec maja so se v osrčju Karavank, avstrijskem
Podnu, zbrali partnerji projekta Alpe Adria regija
doživetij. Udeleženci so se v prijetnem gorskem
vzdušju dogovorili o sodelovanju in izvajanju
projektnih aktivnosti, ki bodo v naslednjih treh letih
potekale

na

čezmejnem

območju

zahodnih

Karavank. Projekt je sofinanciran iz evropskih
sredstev.

BSC Kranj je z Ministrstvom za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti podpisal
pogodbo

o

sofinanciranju

Gorenjske

štipendijske sheme do leta 2022. Ta izbranim
delodajalcem omogoča sofinanciranje štipendij,
dijake in študente pa spodbuja k študiju na
programih, ki jim po zaključenem izobraževanju
omogočajo zaposlitev v regiji.

V četrtek, 15. 6. 2017, bo v Kovačnici med 14. in
18. uro potekal 4. INFO DAN. Z namenom
spodbujanja podjetništva in lažjega dostopa do
informacij bomo na enem mestu združili 8
podpornih
svetovanje

inštitucij

in

omogočili

potencialnim

in

brezplačno
obstoječim

podjetnikom ter vsem, ki jih zanima registracija
društva ali zavoda. Vabljeni!

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC
Kranj, je, kot vodilni partner Lokalne akcijske
skupine (LAS) Gorenjska košarica, 26. aprila
2017, objavila Javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja
LAS GORENJSKA KOŠARICA za programsko
obdobje 2014–2020. Prvi rok za predložitev vlog
je 26. julij 2017.

Aktualni razpisi


LAS Gorenjska košarica



ENI: EU 4 Youth Grant Scheme



1. javni razpis za podukrep 16.4. Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje
med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in
lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni



1. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v
dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom,
ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani



Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti,
inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018



Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih
sejmih v tujini v letu 2018
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