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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
V gorenjski statistični regiji živi 10 % prebivalcev Slovenije. Regija izstopa po najvišjem deležu prebivalcev
starih 0–14 let (15,8 %). Naravni prirast je bil v 2016 med najvišjimi (1,6 na 1.000 prebivalcev), selitveni
prirast pa je bil negativen (–1,8 na 1.000 prebivalcev). Po deležu prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko
izobrazbo (29 %) je med preostalimi regijami druga. Stopnja brezposelnosti je bila v 2018 na Gorenjskem
najnižja v Sloveniji (5,4 %). Povprečna mesečna neto plača je bila malo pod slovenskim povprečjem (1.025
EUR). Prebivalci naše regije so bili v 2016 med najbolj zadovoljnimi, splošno zadovoljstvo z življenjem so
ocenili z oceno 7,3 (od 10).

24. in 25. oktobra ste vabljeni v Bovec, na
Slovenske regionalne dneve 2019. Tema bodo
demografske spremembe in vpliv teh na regionalni
razvoj. Organizatorji srečanja so ZRC SAZU,
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Slovenski regionalno razvojni sklad, Služba Vlade
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in
Združenje regionalnih razvojnih agencij. Več…

BSC Kranj je objavil Javni razpis za izbor
projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij
delodajalcem za šolsko oz. študijsko leto
2019/2020. Namen javnega razpisa je izbor
projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti)
in

sofinanciranje

kadrovskih

štipendij

delodajalcem s sedežem v gorenjski statistični
regiji. Več…

BSC Kranj je v okviru projekta Innovative
Location organiziral študijsko ekskurzijo v regijo
Halland na Švedskem. Študijske ekskurzije se je
udeležilo 21 predstavnikov regionalnih in lokalnih
oblasti iz Slovenije in Avstrije, ki so na ekskurziji
spoznali najnovejše rešitve, pristope in izzive pri
razvoju regij in mest. Več…

V okviru projekta Karierni plac – Karierni center
za mlade smo na začetku šolskega leta začeli z
izvajanjem aktivnosti za mlade od 6. do 19. leta
starosti, ki jim bodo v pomoč pri njihovi karierni
orientaciji in kasnejšem iskanju zaposlitve: obiskali
smo Ulico obrti in na šolah izpeljali delavnici
Podjetništvo

skozi

igro

in

Razišči

svoje

kompetence. Več…

24. in 25. oktobra 2019 bosta v Atenah potekali
dve

konferenci

v

okviru

transnacionalnega

programa Mediteran. 24. oktobra bo izvedena
konferenca “MED for YOU – Unfolding a strong
narrative for policy change”, 25. oktobra pa
zaključna

konferenca

projekta

katerega partner je BSC Kranj. Več…
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