Elektronske novice BSC Kranj

Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Spoštovani bralci e-novic!
Na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske smo se odločili, da bomo novice, ki so zanimive za javnost, delili
z vami, zato začenjamo z izdajo mesečnih e-novičk. Vsak drugi torek v mesecu vas bomo obveščali o
zanimivih in uporabnih vsebinah s področja podjetništva, razvoja podeželja, okolja in prostora, človeških
virov ter turizma. Imamo bogate izkušnje pri povezovanju in pridobivanju sredstev za našo regijo, ki lahko
prispevajo tudi k uresničitvi vaših idej.
Veseli bomo vašega odziva. Vabimo vas, da nam posredujete svoja vprašanja in z nami soustvarjate
kakovostno vsebino e-novic.
Rok Šimenc,
direktor BSC Kranj

Na osmi seji Sveta gorenjske regije, ki je potekala
27. 10. 2016 v prostorih Mestne občine Kranj, so
župani razpravljali o skupnih razvojnih projektih
regije, gorenjski kolesarski mreži, sodelovanju z
vzhodno Srbijo, prenosu dobička Gorenjskih
lekarn na ustanovitelja ter o Lokalni akcijski
skupini Gorenjska košarica.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo potrdilo Strategijo lokalnega razvoja
za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica. S
tem je območje štirinajstih občin osrednje in
zgornje Gorenjske upravičeno do 5.609.514,75
evrov javnih sredstev.

Kovačnica deluje že skoraj eno leto! V ta namen
pripravljamo prav posebno praznovanje - teden
coworkinga. V enem tednu se bo zvrstilo 5
tematskih dogodkov za različne ciljne skupine,
odprli bomo vrata sodelovnega prostora ter
angažirali naše Kovače. Vabimo vas, da
pogledate program na facebook profilu ali spletni
strani.

Regijska garancijska shema ponuja možnost
pridobitve ugodnih kreditov in garancij za nove
podjetniške investicije v gorenjski regiji. Predmet
razpisa so garancije za bančne kredite, ki jih BSC
Kranj razpisuje v sodelovanju z bankami. Več o
pogojih sodelovanja in prijavne obrazce si lahko
ogledate na naši spletni strani.

Gorenjske občine so januarja 2016 sprejele
predlog za izdelavo Trajnostnega energetskega
načrta Gorenjske (TEN), katerega cilj je 40 %
zmanjšanje emisij CO2 do leta 2030 glede na leto
2002. BSC Kranj je pridobil evropska sredstva in
bo v okviru projekta PEACE_Alps sofinanciral
tudi izdelavo TEN Gorenjske.

Pod naslovom Živeti industrijsko kulturo v srednji
Evropi se je sredi oktobra v Leobnu v Avstriji,
mestu z bogato železarsko industrijo, odvilo
uvodno srečanje projekta InduCult2.0. Osrednje
vodilo projekta je oživeti kulturni duh starih
industrijskih območij, pri čemer gre za inovativni
pristop do industrijske kulture.

Se zavedate denarnih prihrankov, ki jih pridobite
z energetsko obnovo vaše hiše ali stanovanja?
Morda o energetski prenovi vaše nepremičnine
že razmišljate? Imate dotrajano stavbno pohištvo,
sistem za ogrevanje in še kaj? Se odločate o
tem, katera naložba bi bila prednostna in zakaj?
Vprašajte strokovnjaka.

Na BSC Kranj v sklopu programa Erasmus za
mlade podjetnike izvajamo projekt PRACTYCE
III. Gre za projekt poslovne izmenjave, katerega
namen je ponuditi priložnost potencialnim in
mladim podjetnikom pridobiti nova, praktična
znanja pri izkušenih podjetnikih, ki so lastniki
majhnih ali srednje velikih podjetij v Evropi.

Aktualni razpisi


Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017
»Procesni vavčer 2016/2017«



Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP
2014-2020 za leto 2016



Javni razpis - Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/18



Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016
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