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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Kohezijska politika naslavlja vse regije in mesta v Evropski uniji tako, da krepi njihovo konkurenčnost,
ustvarja delovna mesta, podpira gospodarsko rast in razvoj, izboljšuje življenjski standard njihovih
državljanov … Večji delež sredstev je namenjen manj razvitim delom s ciljem, da čim hitreje dohitijo razvitejše
dele.

V Mestni hiši v Ljubljani je 15. 4. 2022 potekala 2.
redna seja Razvojnega sveta kohezijske regije
Zahodna Slovenija. Največ pozornosti je bilo
namenjeno osnutkoma Partnerskega sporazuma
in programa za izvajanje evropske kohezijske
politike za obdobje 2021–2027. Gorenjska ima v
Razvojnem

svetu

kohezijske

regije

pet

predstavnikov.

Topli dnevi so na plano privabili številne ljubitelje
kolesarjenja, tudi tiste, ki se na delo in po opravkih
odpravijo s kolesom, izposojenim v sistemu
Gorenjska.bike. V projektu Kolesarska veriga na
podeželju območje LAS Gorenjska košarica
pridobiva nova štiri postajališča, po dve v občinah
Naklo in Cerklje na Gorenjskem.

V okviru LAS Gorenjska košarica se letos
zaključuje

projekt

Turizem

ribjih

doživetij.

Partnerji, BSC, d.o.o., Kranj, Občina Preddvor,
Zavod za turizem Preddvor, KGZS - Zavod Kranj
in ribogojnica Bizjak vas 18. maja vabijo v Cerklje
na

Gorenjskem,

na

ribogojsko-

kulinarično predstavitev ob ribnikih Češnjevek
in Lahovče.

V organizaciji društva za e-mobilnost Emobility je
13. aprila potekala celodnevna konferenca na
temo spodbujanja e-mobilnosti v lokalnih
skupnostih. Konference se je udeležil tudi RRA
Gorenjske – BSC Kranj, ki je na konferenci
predstavil delo regionalnih razvojnih agencij Z
kohezijske

regije

na

področju

uvajanja

e-

mobilnosti.

Podaljšali

smo

prijavni

rok

za

program

inkubiranja Zdrav duh v zdravem telesu, do 20.
5. 2022. Program je namenjen vsem potencialnim
in

obstoječim

podjetnikom

ter

podjetniškim

ekipam. Za več informacij, si preberite Q&A ali
poglejte program, da vidite kaj lahko pričakujete.
Sodelovanje je brezplačno, udeleženci se lahko
prijavite tukaj.

April je bil za C.H.A.N.G.E.R.S. projekt pester
mesec, saj smo izvedli zadnje, četrto, skupno
usposabljanje osebja in zaključni dogodek pri
vodilnemu partnerju v Budimpešti. Konec aprila
2022 smo tako zaključili projekt, za katerega
upamo, da bomo v kratkem dobili pozitivne
rezultate prijave nadaljevanja projekta na razpis
Erasmus+.

Aktualni razpisi


Javni razpis za pred-financiranje projektov javnih organizacij ter
neprofitnih zasebnih organizacij



Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov
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Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši
poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022«



REVAV-17 »Vavčer za kibernetsko varnost/2«

Copyright © 2022 BSC Kranj, All rights reserved.
Če naših elektronskih novic ne želite več prejemati, se lahko odjavite tukaj.

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37
4000 Kranj
Tel: 04 28 17 230
info@bsc-kranj.si

