Poglej sporočilo v brskalniku.

Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Celostna prometna strategija (CPS) je dokument, ki omogoča občinam dolgoročnejše načrtovanje na
področju infrastrukture in promocije. Gre za strateški dokument, s katerim občina oriše svojo vizijo in cilje na
področju prometa ter učinkovito zaporedje ukrepov, ki ji med uresničevanjem pomagajo doseči celostne
spremembe in posledično višjo kakovost bivanja. Na Gorenjskem so jih že pripravile Mestna občina Kranj in
Občine Jesenice, Bled, Radovljica, Tržič, Škofja Loka, Šenčur in Železniki. Le ena izmed njih (Občina Bled)
pa ima v dokumentu konkretno s termini, obsegom dela in predvidenimi stroški navedeno postavitev epolnilnic.

V prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo sta 13. julija 2018 minister Zdravko
Počivalšek in predsednik Razvojnega sveta
gorenjske regije Stanislav Bobnar podpisala
dopolnjeni dogovor za razvoj gorenjske regije.
Ta predvideva 21 dodatnih projektov v skupni
vrednosti 46 milijonov evrov, od česar bo država
prispevala 23,6 milijona evrov. Več …

Regionalni razvoj in kohezija po letu 2020:
Evropska komisija je 4. julija 2018 v Hiši EU,
predstavila

predloge

zakonodajnega

svežnja

Evropske komisije za kohezijsko politiko 2021–
2027. Menijo, da je čas, da proračun EU odraža
hiter

razvoj,

tudi

na

področju

inovacij,

gospodarstva, okolja in geopolitike. Več …

Projekt LENA je prejel nagrado nemške platforme
za trajnostni razvoj RENNs (Regional Network
Sustainabilty Strategies), katere podelitev bo 12.
septembra v Berlinu. Projekt naslavlja trajnostne
načine upravljanja zavarovanih območij, o čemer
smo govorili tudi v Bohinju, kjer smo junija gostili
preko 50 predstavnikov partnerjev in deležnikov.
Več ...

V okviru projekta LENA bomo od septembra do
novembra 2018, izvedli regionalno usposabljanje
za

vodnike

po

Podonavju.

80

urno

usposabljanje, ki bo za udeležence brezplačno, bo
potekalo po različnih lokacijah na Gorenjskem in
bo pokrivalo različne vsebinske sklope potrebne
za pridobitev naziva vodnik po Podonavju. Vabimo
vas k prijavi. Več ...

V

novicah

projekta

e-MOTICON,

Interreg

Območje Alp, katerega partner je Regionalna
razvojna agencija Gorenjske, vas obveščamo o
Transnacionalni

strategiji

za

načrtovanje

električnih polnilnih postaj, dogajanju na področju
e-mobilnosti v partnerskih državah Italiji, Franciji,
Avstriji in Nemčiji in prihajajočih dogodkih v okviru
projekta. Več…

Pannon Novum Zahodno-transnubijski regionalni
inovacijski neprofitni d. o. o., partner projekta
INNOGROW, je od 2. do 4. julija 2018 v Györju na
Madžarskem organiziral peti sestanek partnerjev.
Dogodek je bil priložnost za razpravo o izzivih
inovativnosti poslovnih modelov za podjetja na
podeželju. Vsebinske razprave so potekale v
okviru več delavnic. Več…

Aktualni razpisi


Javno povabilo - »Delovni preizkus 2018/2019«



Razvijanje nove generacije obnovljivih virov energije



Javni razpis MIZŠ za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1



Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom
- A 2018



Javno povabilo - »Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne
delavnice«



Povezani in pametni domovi in omrežja



Javni razpis MK za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019
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