Poglej sporočilo v brskalniku.

Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?

Gorenjska regija je izmed 12 statističnih regij tista, ki zaradi naravnih razmer in preteklega razvoja razpolaga
z najmanjšim obsegom kmetijskih zemljišč. Zaradi takšnih razmer je primorana še posebej odgovorno
načrtovati vse nove razvojne projekte in njihov razvoj usmerjati na površine, ki so funkcionalno slabše
izkoriščene ali celo neizkoriščene. Takih površin je na Gorenjskem za 240 hektarov, kar za lažjo predstavo
pomeni tri četrtine površine Bohinjskega jezera.

Pod vodstvom Oddelka za geografijo Filozofske
fakultete ljubljanske univerze se je zaključil
raziskovalni projekt na temo popisa in analize
degradiranih območij. Gorenjska je s tem pridobila
evidenco funkcionalno degradiranih območij
(FDO), na voljo pa je tudi regionalni priročnik s
predstavitvijo problematike FDO na Gorenjskem.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC
Kranj,

je

kot

nosilec

in

izvajalec

javnega

pooblastila za izvajanje dejavnosti regijskih shem
kadrovskih štipendij za gorenjsko regijo dne 26.
junija

2017

sofinanciranje

objavila

javni

kadrovskih

razpis

za

štipendij

delodajalcem s sedežem na Gorenjskem za
šolsko/študijsko leto 2016/2017.

Gorenjska bo z novimi integralnimi turističnimi
produkti, razvitimi v projektu LENA, ki se
sofinancira v okviru programa Podonavje, dobila
svojo prvo e-rikšo, tj. električni tricikel, ki bo
uporabnikom na voljo na treh destinacijah na
Gorenjskem. Tudi o tem je tekla beseda na
srečanju projektnih partnerjev v madžarskem
mestu Szombathely.

V maju 2017 smo zaključili z usposabljanjem
Izkoristimo talente 2017, ki ga je organiziral BSC
Kranj v sodelovanju s petimi gorenjskimi občinami.
V program smo vključili 20 brezposelnih oseb, ki
smo jim preko različnih delavnic, ogledov dobrih
praks

in

mentoriranja

pomagali

do

boljših

možnosti zaposlitve oziroma samozaposlitve.

Dne 30. junija 2017 je bil objavljen Drugi javni
razpis za garancije bančnim kreditom za mikro,
mala in srednja podjetja v okviru RGS Gorenjska.
Drugi

razpis

podjetnike

in

ponuja

ugodnejše

omogoča

pogoje

pridobitev

za

večjega

odstotka garancije za bančne kredite. Več
informacij in razpisna dokumentacija so na voljo
tukaj.

Aktualni razpisi


Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za
šolsko/študijsko leto 2016/2017



Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v
okviru regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji



Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v
domovih za starejše



Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom
povezanega delovanja na podeželju za leto 2017



Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«



Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017
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