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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Konvencija županov je bila ustanovljena leta 2008 v Evropi s ciljem zbrati lokalne uprave, ki se prostovoljno
zavežejo, da bodo izpolnile in presegle cilje EU na področju podnebnih sprememb in energije. Danes
združuje več kot 7.000 lokalnih in regionalnih oblasti iz 57 držav, ki izkoriščajo prednosti svetovnega gibanja
več interesnih skupin ter tehnične in metodološke podpore, ki jih nudijo posebni uradi. Podpisniki podpirajo
skupno vizijo za leto 2050: pospeševanje razogljičenja svojih ozemelj, krepitev sposobnosti prilagajanja na
neizogibne vplive podnebnih sprememb in ukrepe, s katerimi omogočajo svojim državljanom do varne,
trajnostne in cenovno dostopne energije. H Konvenciji županov gorenjska regija pristopa kot skupina vseh
18 občin s skupnim ciljem zmanjšati emisije CO2 na območju Gorenjske za najmanj 40 % do leta 2030 glede
na izhodiščno leto 2005.

Na konferenci z naslovom 'Energetsko-podnebno
načrtovanje na regionalni in lokalni ravni', ki sta jo
10. aprila v Škofji Loki organizirala Regionalna
razvojna agencija Gorenjske - BSC Kranj in
Lokalna energetska agencija Gorenjske, so prvič
javno

predstavili

Trajnostni

energetsko-

podnebni načrt Gorenjske, ki je tudi prvi tovrstni
regijski dokument v Sloveniji. Več…

V katalogu dobrih praks, ki je nastal v okviru
projekta Finance4SocialChange, kjer je partner
tudi BSC Kranj, so predstavljene štiri prakse iz
Slovenije:

Coworking

center

Kovačnica

s

Kooperativo 22, Fundacija Vincenca Drakslerja
so.p., Center Celostne Oskrbe na domu so.p. ter
Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih
podjetij in mladinskih zadrug. Več…

V sklopu projekta AlpFoodway, katerega glavni
namen je ohranjanje alpske nesnovne kulturne
dediščine s poudarkom na kulinariki, RAGOR
pripravlja serijo 5 kratkih dokumentarnih filmov o
prehranski dediščini na Gorenjskem. V filmih
predstavljajo zaloško zelje, bohinjsko koruzo
trdinko, rateške krape, gorenjski tepkovec in
velikonočni žegen. Več…

Gorenjska se v zadnjih letih intenzivno trudi
vzpostavljati trajnostno mobilnost. S podpisom
pisma podpore je 17 županov gorenjskih občin
izrazilo

podporo

uvajanju

e-mobilnosti,

z

namenom vzpostavljanja infrastrukture, ki bo
uporabnikom

e-vozil

omogočala

enostavno

uporabo. Poleg občin so dokument podpisali še
Elektro Gorenjska in Ljubljana, GEK, Turizem Bled
in Bohinj ter BSC Kranj. Več…

V aprilu je bila v mestu Zwickau v Nemčiji
organizirana

zaključna

konferenca

projekta

InduCult2.0, in sicer na temo Industrija – identiteta
– imidž: Industrijske regije odkrivajo svojo kulturo.
V edinstvenem ambientu avtomobilskega muzeja
so številni strokovnjaki predstavili različne poglede
na razvoj industrijskih regij v povezavi s kulturo.
Več…

Obiskali so nas udeleženci usposabljanja za delo
na evropskih projektih, v okviru sklada »Evropski
poslovi«

iz

Vojvodine,

medinstitucionalnega

z

povezovanja,

namenom
prenosa

dobrih praks in znanj, izmenjave izkušenj ter
sodelovanja na prihodnjih projektih. Več…

Europe Direct Gorenjska vas v sklopu Filmskega
tedna

Evrope,

vabi

na

ogled

brezplačnih

kakovostnih evropskih filmov. 15. 5. si lahko
ogledate film Bojevnica, ki je prejemnik letošnje
nagrade LUX. 22. 5. se bo predvajal film Meja.
Obe projekciji se bosta predvajali v Cineplexxu
Kranj, brezplačne kino vstopnice prevzamete
direktno na blagajni kina. Več…

Aktualni razpisi


Razpis P1 plus 2019 – Garancije za bančne kredite s subvencijo
obrestne mere



Mikrokredit P7



Vavčer za razvoj podjetij



Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022
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