Poglej sporočilo v brskalniku.

Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Reka Sava je najdaljša reka v Sloveniji, po količini vode največji pritok Donave in drugi največji pritok po
velikosti porečja (za Tiso). Povirje Save leži v celoti v Sloveniji, njenemu porečju pripada več kot polovica
slovenskega ozemlja. Ima dva povirna kraka, vendar navadno štejemo Savo Dolinko kot njenega glavnega.
Izvira v Zelencih pri Podkorenu, teče proti vzhodu in jugovzhodu in se pod Radovljico združi s Savo Bohinjko,
ki priteka iz Bohinjskega jezera. Združena reka nadaljuje svoj tok po Ljubljanski kotlini, se v ozki soteski
prebije skozi Posavsko hribovje, prečka Krško kotlino in pod Brežicami vstopi v Panonsko nižino. Večinoma
teče po široki dolini po njenem južnem robu in se pri Beogradu izlije v Donavo.

V kraju Orth an der Donau, v osrčju avstrijskega
Nacionalnega parka Donau-Auen je sredi aprila v
okviru

projekta

delavnica

LENA

trenerjev

za

potekala

petdnevna

izvedbo

regionalnih

usposabljanj za vodnike po reki Donavi in njenih
pritokih.

Delavnice

se

je

udeležilo

15

predstavnikov iz šestih držav območja Podonavja,
dva iz Slovenije. Več …

V mesecu maju smo obiskali vlado avtonomne
pokrajine Vojvodina in sklad »Evropski poslovi«
z namenom povezovanja, prenosa dobrih praks in
znanj, izmenjave izkušenj ter sodelovanja na
prihodnjih projektih. V dneh od 18. do 21. junija pa
bomo

predstavnike

avtonomne

Vojvodine gostili na Gorenjskem. Več …

pokrajine

Vabimo vas na regijski posvet o socialni ekonomiji,
ki ga organiziramo v okviru projekta SOCIAL
SEEDS. Posvet, na katerem bomo govorili o
socialni

ekonomiji,

podpornih

aktivnostih,

aktualnih spremembah zakonodaje, kampanji
#KUPUJEM ODGOVORNO, delujočih socialnih
podjetjih in še marsičem, bo v četrtek, 14. 6. 2018
v Kovačnici. Več ...

16. 5. 2018 se je zaprl Drugi javni razpis za
garancije bančnim kreditom za mikro, mala in
srednja podjetja v okviru regijske garancijske
sheme

v

garancijska

Gorenjski
shema

regiji

Gorenjske.

–

Regijska
Še

vedno

ostajata na voljo produkta P1 plus 2018 in P1
plus – program mladi, kjer garancije podeljuje
Slovenski podjetniški sklad. BSC Kranj vam lahko
pomaga pri pripravi vloge. Več…

V okviru projekta STOB Regions pripravljamo
pilotni projekt za 5 do 10 gorenjskih družinskih
podjetij - pomoč pri pripravi načrta za prenos
lastništva podjetja. Ključna težava, ki preprečuje
podjetnikom, da se ne lotijo načrtovanja je, da
enostavno ne vedo, kako začeti. S pomočjo
individualnih in skupinskih svetovanj bomo rešili ta
problem. Več…

Na tokratnem srečanju regionalnih deležnikov
projekta CD-ETA smo govorili o naprednih
sodobnih tehnologijah, ki se jih vse bolj uporablja
pri

preučevanju,

raziskovanju,

ohranjanju,

prezentaciji in promociji dediščine. Gostili smo dva
strokovnjaka za 3D tisk in terestrično lasersko
skeniranje predmetov in objektov. 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
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