Poglej sporočilo v brskalniku.

Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Združeni narodi so konec lanskega leta, na slovensko pobudo, 20. maj razglasili za svetovni dan čebel, ki je
namenjen zavedanju izjemnega pomena čebel za preživetje človeka. 20. maj je rojstni dan začetnika
modernega čebelarstva Antona Janše iz Breznice pri Žirovnici, na Gorenjskem. Na ta dan bodo strokovnjaki
in čebelarji opozarjali na pomembnost ohranjanja čebel, na pomen čebel za celotno človeštvo in pozivali h
konkretnim dejavnostim za njihovo ohranjanje.

Med

19

projektnimi

predlogi,

izbranimi

za

sofinanciranje s strani LAS Gorenjska košarica, je
tudi projekt Čebelji park Antona Janše –
interpretacija, prezentacija in prenos dediščine in
tradicionalnih znanj čebelarstva. Zavod za turizem
in

kulturo

svetovnem

Žirovnica,
dnevu

prijavitelj

čebel

projekta,

pripravlja

ob

zanimiv

program. Več …

Aktivnosti projekta InduCult2.0 so nekje na
polovici poti, kar so proslavili na srečanju v
nekdanji rudarski regiji v Belgiji in predstavili
dosedanje dosežke. Seminar na temo industrijske
kulture v EU parlamentu in večerni sprejem
različnih deležnikov srednje Evrope predstavljata
velik uspeh za projekt in vrhunec dogajanja v
Belgiji. Več …

Na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske, BSC
Kranj, smo aprila 2018 v okviru projekta Dynamic
Light, program Interreg Srednja Evropa, gostili
partnerje iz 7 evropskih držav. Strokovnjaki s
področja pametnega osvetljevanja so si poleg
rednega partnerskega sestanka ogledali pilotne
lokacije v občinah Bled, Jezersko in Tržič. Več ...

V okviru Filmskega tedna Evrope si boste 17.,
18. in 23. maja ob 18.00 v Cineplexxu Kranj lahko
brezplačno ogledali 3 filme sodobne evropske
produkcije. Letos so to filmi: Western, 120 utripov
na minuto in Zbogom, Berlin! Vsi predvajani filmi
so prejemniki sredstev EU za spodbujanje
evropske filmske in avdiovizualne industrije.
Več…

BSC Kranj vabi potencialne, mlade in že izkušene
podjetnike na brezplačni dogodek: Z Erasmusom
do novih podjetniških znanj in poslovnih
sodelovanj, ki bo potekal 14. 5. 2018 od 17.00
dalje in je namenjen vsem, ki jih zanima učenje
podjetništva od izkušenih podjetnikov v tujini in pa
tistim, ki si želijo predajati svoje izkušnje mladim.
Več…

V okviru projekta STOB Regions na BSC Kranj
jeseni načrtujemo izvedbo pilotnega projekta s
katerim bomo 5-10 družinskim podjetjem na
Gorenjskem pomagali do načrta za prenos
lastništva podjetja. Preko skupinskih delavnic in
individualnih

svetovanj

bomo

podjetnikom

pomagali do uspešnega prenosa podjetja na
naslednjo generacijo. Več…

25. maja 2018 bo v veljavo stopila Splošna
uredba EU o varstvu podatkov (General Data
Protection Regulation oz. krajše GDPR), ki
določa nova pravila glede varstva osebnih
podatkov. V skladu s tem bomo tudi vam, bralcem
naših e-novic, v kratkem poslali obrazec s katerim
boste potrdili, da še naprej želite, da vas
obveščamo o aktualnem dogajanju na naši
agenciji in v regiji. Več…

Aktualni razpisi


Razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa LIFE za leto 2018



Javni poziv Ministrstva za kulturo za izbor javnih kulturnih projektov
mednarodnega sodelovanja na področju umetnosti



Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni
občini Kranj v letu 2018



Javni natečaj za podelitev letnih nagrad za dobro prakso na področju
zaposlovanja invalidov za leto 2017



Javni razpis za podukrep 4.3: Operacija Gradnja namakalnih sistemov, ki
so namenjeni več uporabnikom



Aktivni do upokojitve - zaposlovanje starejših



Natečaj Blockchains for Social Good

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
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