Poglej sporočilo v brskalniku.

Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
V Regionalnem razvojnem programu Gorenjske 2014–2020 smo zapisali: Želimo Gorenjsko, ki ima zdravo
okolje in hrano, je varna za rast naših otrok in privlačna za tuje otroke. Želimo Gorenjsko, ki spodbuja
ustvarjalnost in človeške potenciale ter nudi možnosti uresničevanja delovnih vizij. Želimo visokokakovostne
življenjske razmere. Želimo Gorenjsko, ki pomlaja. Želimo Gorenjce, ki bodo rekli: »Gorenjska - tu želim
živeti, delati in se igrati.«

Na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske smo
pripravili in izdali predstavitveni bilten o naši regiji
in agenciji, ki smo ga naslovili Gorenjska – tu
želim živeti, delati in se igrati. V njem pišemo
tudi o tem, da smo v zadnjih desetih letih
sodelovali v 66 projektih, s 411 partnerji iz 35
evropskih držav. Bilten si lahko ogledate tukaj.

Regionalni razvojni svet gorenjske regije in Svet
gorenjske regije sta na svojih sejah potrdila
vključitev 25 projektov v dopolnjeni dogovor za
razvoj gorenjske regije. Med njimi je 5 projektov
s področja podjetništva, 6 projektov s področja
urejanja kolesarskih povezav in 14 projektov s
področja vodooskrbe in kanalizacij. Več…

BSC Kranj je v okviru projekta e-MOTICON
konec

januarja

2018

na

temo

širjenja

in

upravljanja e-mobilne infrastrukture gostil 33
partnerjev in opazovalcev iz 5 držav alpskega
območja. Dogodek je bil razdeljen na tri dele:
sestanek partnerjev, popoldanski dogodek odprt
za javnost ter predstavitev e-TRAIL pilota in e-carsharing sistema. Več…

Slovenija je v 2018 predsedujoča skupini članic
EU na področju socialne ekonomije. O stanju na
področju razvoja socialnega podjetništva pri nas
ter v partnerskih državah smo govorili konec
januarja v okviru projekta SOCIAL SEEDS v
Budimpešti.

Srečanja

so

se

udeležile

tudi

predstavnice Združenja za socialno ekonomijo
Slovenije. Več…

40

udeležencev

iz

sedmih

držav

območja

Podonavja se je konec januarja in začetek
februarja sestalo v nemškem mestu Ulm na
tretjem srečanju projekta LENA. E-mobilnost,
vzpostavitev polnilnih postaj za e-kolesa in
izobraževanje za vodnike po reki Donavi in njenih
pritokih so bile glavne teme srečanja, katerega
smo se udeležili tudi mi. Več…

Z novim letom se je v Kovačnico preselila tudi
točka SPOT svetovanje Gorenjska, nekdanja
VEM točka. V Kovačnici lahko dobite brezplačno
svetovanje

glede

ustanavljanja

in

vodenja

podjetja, registrirate novo podjetje, spremenite
obstoječe

podjetje,

prejmete

informacije

o

zanimivih razpisih ali pa se udeležite številnih
dogodkov. Več…

Regionalna razvojna agencija Gorenjske v okviru
projektov

PEACE_Alps

sodelovanju

z

in

STEPPING

Združenjem

v

slovensko-

lihtenštajnskega prijateljstva organizira ZELENI
ALPSKI

DAN,

povezujoč

dogodek

med

slovenskimi in lihtenštajnskimi podjetji s področja
energetike in financ, ki bo potekal 16. 2. 2018 na
Bledu. Več…

Aktualni razpisi


Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018
(Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18« – 2. rok



Razpis za mlade poslovneže »Young Transatlantic Innovation Leaders
Initiative Fellowhip 2018« (YTILIF)



1. javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj
novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij



1. javni razpis za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev
podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k
okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam



3. javni razpis za podukrep 19.3 - Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine



Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz
PRP 2014-2020 za leto 2017



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

Operacija:

Izvedba

agromelioracij

na

komasacijskih
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