Poglej sporočilo v brskalniku.

Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Fundacija Vincenca Drakslerja je že od leta 2012 registrirana za opravljanje dejavnosti socialnega
podjetništva. Fundacija je peto socialno podjetje v Sloveniji in prvo na Gorenjskem, trenutno imajo zaposlenih
19 težje zaposljivih oseb. V Centru ponovne rabe socialnega podjetja Fundacija Vincenca Drakslerja lahko
oddate izdelke, ki jih ne potrebujete več in so še dobro ohranjeni. V socialnem podjetju bodo izdelke pripravili
za vnovično uporabo in jih dali naprodaj po simbolični ceni v eni izmed svojih trgovin.

V začetku decembra 2017 smo na Regionalni
razvojni agenciji Gorenjske gostili preko 40
predstavnikov iz tujine, ki se ukvarjajo s področjem
socialnega podjetništva. Tujim gostom smo
predstavili

stanje

na

področju

socialnega

podjetništva pri nas in nekaj dobrih praks.
Srečanje je potekalo v okviru projekta SENSES,
programa Podonavje. Več…

Od 12. do 14. decembra je v Bruslju potekal veliki
dogodek na temo razvoja socialnega podjetništva
v Evropi. Organizacija dogodka, ki se ga je
udeležilo preko 165 udeležencev iz različnih držav
EU in tudi širše, je potekala v okviru treh projektov
programa Interreg Europe. Na dogodku smo bili s
projektom SOCIAL SEEDS prisotni tudi mi.
Več…

Kontaktna točka VEM se seli na novo lokacijo in
ima novo ime! BSC Kranj je bil skupaj s
partnerji uspešen na razpisu in bo v letih 2018–
2022 gostil Slovensko poslovno točko »SPOT
Gorenjska«. Tako kot na nekdanjih VEM točkah,
bomo potencialnim in obstoječim podjetnikom še
vedno brezplačno svetovali, registrirali podjetja in
organizirali različne informativne dogodke.

Direktor RRA Gorenjske ter župani občin Gorenja
vas – Poljane, Kranj, Medvode, Škofja Loka,
Železniki in Žiri so z ministrom za infrastrukturo,
dr. Petrom Gašperšičem, 5. januarja letos v Škofji
Loki podpisali dogovor o načrtovanju kolesarskih
poti na Gorenjskem. Dogovor bo prinesel 70
kilometrov novih kolesarskih povezav. Več…

Analiza stanja Trajnostnega energetskega načrta
Gorenjske (TEN), ki je bila pripravljena v okviru
projekta

PEACE Alps, katerega partner je

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, je
pokazala trend zmanjševanja uporabe kurilnega
olja kot energenta ogrevanja. V primerjavi z letom
2011 se je le ta v letu 2016 znižala za 10 %. Več…

V Kovačnici smo že na polno začeli novo leto. Na
našem FB ali spletni strani si lahko ogledate
prihajajoče dogodke. Še vedno pa sprejemamo
tudi vaše želje, kaj bi si želeli slišati oz. o čem bi
se želeli podučiti v letu 2018. Spremljajte nas
lahko preko FB, Instagrama, spletne strani ali pa
se prijavite na naše elektronske novičke, da
boste na tekočem z informacijami.

Aktualni razpisi


2. Javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo,
povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in
gozdarstva



Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa
»Učne delavnice«



Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in
2019



Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in
moških za leto 2018



Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih
vsebin, namenjenih senzorno oviranim



Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito
upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc
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