Elektronske novice BSC Kranj

11. 6. 2019
Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
AJPES je pripravil poročilo o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug za leto 2018.
Na Gorenjskem imamo registriranih 5.607 gospodarskih družb, 5.727 samostojnih podjetnikov in 39 zadrug,
ki skupaj zaposlujejo več kot 50.000 ljudi. Vse tri skupine so leto 2018 zaključile pozitivno. Zadruge so čisti
dobiček v primerjavi z letom 2017 povečale za 3 %, samostojni podjetniki za 13 %, medtem ko so
gospodarske družbe imele malce manjši dobiček kot leto prej, vendar so pristale na tretjem mestu v Sloveniji,
kar je mesto višje, kot lansko leto. Prav tako gospodarske družbe na Gorenjskem za 34 evrov presegajo
povprečno bruto slovensko plačo.

Razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj bo 14.
6. in 15. 6. 2019, v okviru projekta SENSES, na
Bledu organizirala
socialna

posvet na

podjetja

lahko

»Kako

temo

prispevajo

k

doseganju ciljev trajnostnega razvoja?«. Na
posvetu bomo predstavili primere dobrih praks
socialnih podjetij in v soboto organizirali tudi
razstavo izdelkov socialnih podjetij. Več…

17. maja 2019 se je v prostorih Mestne občine
Kranj na svoji drugi seji sestal Svet gorenjske
regije. Župani so govorili o projektih vključenih v
Dogovor za razvoj gorenjske regije in sicer o
odprtem

Pozivu

razvojnim

svetom

regij

k

posredovanju dopolnjenega osnutka dogovora za
razvoj regije, regijskem razvojnem načrtovanju in
projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi
skupinami. Več…

V sklopu projekta e-MOPOLI, katerega glavni
namen je spodbujati uvajanje vozil na alternativne
vire goriv, s poudarkom na električni mobilnosti, bo
BSC Kranj, v sredo 12. 6. 2019 na Bledu,
organiziral dogodek za promocijo e-mobilnosti
za strokovno in širšo javnost z možnostjo
testiranja e-vozil. V sklopu projekta pa so izšle
tudi projektne e-novice. Več…

Na BSC Kranj smo v okviru projekta STOB
regions organizirali pilotne delavnice namenjene
družinskim podjetjem, ki se pripravljajo na prenos
lastništva podjetja na naslednjo generacijo. Med
septembrom 2018 in majem 2019 smo organizirali
10

skupinskih

srečanj,

na

katerih

smo

udeležencem predali potrebne informacije in
znanje, ki jim bodo olajšale proces. Več…

BSC Kranj in RTC Krvavec sta gostila projektne
partnerje, ki so v okviru »smučarskega« projekta
SMART ALTITUDE obiskali Krvavec. Gostje so
bili iz alpskih zimskih turističnih območij, ki
predstavljajo

celovit

okvir

za

nizkoogljično

prihodnost smučišč, kar se lahko doseže tudi z
vgradnjo opreme v žičniško infrastrukturo, ki bo
energetsko učinkovitejša. Več…

Aktualni razpisi


Vavčerji za razvoj podjetij



Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in
njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019



Najavljena nepovratna sredstva za digitalno transformacijo



Najava - Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo
lesa 2019



Najavljena so nepovratna sredstva (do 70%) za promocijo v turizmu



Najavljena so nepovratna sredstva (do 70%) za energetske sanacije v
turizmu

Vabljeni k branju dosedanjih e-novic
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