Poglej sporočilo v brskalniku.

Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
V okviru Evropske kohezijske politike je bilo v sklopu Cilja 1 v letih 2007-2013 v Sloveniji skupaj izplačanih
4,67 milijard evrov, od tega 2.107 milijonov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 1.674 iz Evropskega
socialnega sklada in 886 milijonov sredstev iz Kohezijskega sklada. Gorenjska je bila s pridobljenimi 352
milijoni evrov med dvanajstimi slovenskimi regijami četrta po uspešnosti.

Letošnji Slovenski regionalni dnevi, posvečeni
spremljanju in vrednotenju regionalne politike in
regionalnega razvoja, so potekali v Kranjski Gori,
14. in 15. novembra, v organizaciji Geografskega
inštituta Antona Melika ZRC SAZU, MGRT-ja,
SVRK-a, Slovenskega regionalno razvojnega
sklada in Združenja regionalnih razvojnih agencij.
Več…

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je
v novembru objavilo drugo povabilo razvojnim
svetom za pripravo dogovorov za razvoj regij.
Zanj je zagotovljenih več kot 400 milijonov evrov
sredstev evropske kohezijske politike. Priprava
Dogovora za razvoj gorenjske regije je bila tudi
tema 14. Seje Sveta gorenjske regije. Več…

Vas zanima kadrovsko štipendiranje v podjetju?
Razmišljate o tem, da bi pridobili sofinanciranje
kadrovskih štipendij? Vabimo vas na informativni
regijski dogodek v okviru projekta Regijska
štipendijska shema Gorenjska, na katerem
bomo

predstavili

možnosti

sofinanciranja

kadrovskih štipendij. Dogodek bo potekal v torek,
19. 12. 2017. Več…

V okviru projekta INNOGROW, ki naslavlja
tematiko razvoja podjetij na podeželju, je v
novembru 2017 potekalo tretje regijsko srečanje
deležnikov, ki se ga je udeležilo 14 predstavnikov
javnih in zasebnih organizacij in v okviru katerega
je

Regionalna

razvojna

agencija

Gorenjske

organizirala tudi študijski obisk v KGZ Škofja Loka.
Več…

Umetna svetloba je sovražnica temnega neba.
Poglejte v nebo. Ali v jasnem vremenu še vidite
zvezde? Po izjavah gostov z Danske, Nizozemske
in Italije imamo srečo, ker tudi v večjih mestih še
lahko občudujemo zvezdnato nebo. BSC Kranj je
v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom
organiziral srečanje v okviru projekta Night
Light. Več…

Konec novembra smo v Kovačnici praznovali
drugo obletnico delovanja. Ob tej priložnosti sta
župan Mestne občine Kranj, Boštjan Trilar, in
direktor BSC Kranj, Rok Šimenc, svečano odprla
nove in večje sodelavne prostore kranjske
Kovačnice, ki jih nujno potrebujemo, da se bomo
tudi v prihodnjem letu lahko povezovali in kovali
dobre ideje! Več...

Aktualni razpisi


Povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije
- drugo povabilo



Gorenjska štipendijska shema 2018/2019 – Javni poziv delodajalcem



Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij
delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2017/2018



Usposabljanje na delovnem mestu - mladi 2017/2018



Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in
regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020



Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju
kulture 2018«
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