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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Začetki časopisa Gorenjski glas segajo v obdobje ustanavljanja pokrajinskih časopisov ob prehodu 19. v 20.
stoletje. Takrat so na ozemlju današnje Slovenije, predvsem v gospodarsko razvitih regijah, kar je Gorenjska
nedvomno bila, ustanovili kar nekaj časopisov. Leta 1900 je začel izhajati tednik Gorenjec. Znova so ga
obudili leta 1947, kar se šteje za rojstvo Gorenjskega glasa, oktobra 1948 se je preimenoval v Gorenjski glas
in ime ohranil vse do danes. Najprej je izhajal enkrat tedensko, nato trikrat, na koncu pa so se ustalili pri
izhajanju dvakrat tedensko.
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Regionalni razvojni agenciji Gorenjske – BSC
Kranj. V 100. številki ste lahko brali o razvojnem
načrtovanju, aktivnostih v okviru LAS Gorenjska
košarica,

štipendijah,

Kovačnici

in

drugih

zanimivih projektih, ki jih izvajamo. Več…

Prihaja PONI! S projektom Podjetno nad izzive,
bomo na BSC Kranj za obdobje 4 mesecev
zaposlili 10 posameznikov s podjetniško idejo.
Tekom projekta bodo udeleženci s pomočjo
številnih izobraževanj, notranjega in zunanjega
mentorja prejeli ključna podjetniška znanja za
samostojno podjetniško pot. Več…

Kovačnica je že s polno paro zakorakala v leto
2019. V januarju se bo odvilo kar nekaj raznolikih
in zanimivih dogodkov. Kot je v Kovačnici že
stalna praksa, so dogodki brezplačni, prijave pa
obvezne. Prvi dogodek bo že 10. 1. 2019, zadnji v
januarju pa 31. 1. 2019, ko bo v Kovačnici
pogovorni večer s posebnim gostom. Več…

Lokalna akcijska skupina (LAS) Gorenjska
košarica je s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano prejela vseh 11 odločb za
prijavljene operacije iz 1. Javnega poziva LAS
Gorenjska košarica. Za operacije prijavljene na
regionalnem skladu pa v prvi polovici leta 2019
pričakujejo še 7 pogodb. Več…

Sredi decembra 2018 so dijaki in profesorji
Gimnazije Franceta Prešerna že sedmič pripravili
humanitarno prireditev Prešerno in dobrodelno.
Del dogodka je bila tudi javna dobrodelna dražba
opreme znanih slovenskih športnikov za družino
Dovžan iz Tržiča, ki je v vodni ujmi izgubila svoj
dom. BSC Kranj je tudi bil tam. Več…

Aktualni razpisi


Financiranje naložb v gozdno - lesno predelovalno verigo (LES 1)



Financiranje naložbenih projektov v gospodarstvu (NALOŽBE 1)



Financiranje naložb za trajnostno rast slovenskega turizma (TURIZEM 1)



Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz
PRP 14-20 za leto 2018



10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska
gospodarstva za leto 2018



2. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj
novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij



Spodbude za MSP LES 3.0 Spodbude za MSP v lesarstvu 2019-2020



Javni razpis - P7 - Mikrokrediti 2019

