Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske
Poglej sporočilo v brskalniku.

Ali ste vedeli?
Med prvimi desetimi občinami, v katerih se po izračunu revije Moje Finance v Sloveniji najbolje živi, je kar
sedem gorenjskih občin. Občina Cerklje na Gorenjskem je naziv občine, kjer se najbolje živi osvojila že
drugič. Sledijo ji še štiri gorenjske občine: Žiri, Gorenja vas - Poljane, lanska zmagovalka Občina Železniki
in Šenčur. Za izračun je bila uporabljena skupina petih glavnih kazalnikov – gospodarska moč občine in
občanov, življenjska moč prebivalstva, urejenost infrastrukture in stanovanj, zdravje občanov in raven
kriminalitete, kar vse močno vpliva na kakovost bivanja v občini.

Gorenjska je skupaj z osrednjeslovensko regijo
najbolj razvit del države po veliki večini kazalcev
socialne in materialne blaginje. V 18 občinah
gorenjske statistične oz. razvojne regije živi 10 %
prebivalcev

Slovenije.

Na

letošnjih

lokalnih

volitvah so Gorenjci izvolili župane, ki bodo v tem
mandatu sestavljali Svet gorenjske regije. Več…

Kovačnica je uspešno proslavila svoj 3. rojstni
dan. Gostje so si lahko med prvimi ogledali
razstavo gorenjskega podjetništva in bili priča prvi
javni predstavitvi novo ustanovljene zadruge
Kooperativa 22. Glavno sporočilo večine govorov
je bilo, da Kovačnica, za svojo rast in razvoj,
potrebuje več prostora. Več…

Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC
Kranj je novembra 2018, v sodelovanju s tujimi in
domačimi strokovnjaki s področja svetlobnega
onesnaževanja in tematike »temnega neba«,
organizirala mednarodno srečanje projekta Night
Light (program Interreg Europe). Več…

S 1. 2. 2018, na BSC Kranj pričenjamo z novim
ciklom

v

programu

Erasmus

za

mlade

podjetnike, s projektom PRACTYCE V. Vsi s
podjetniško idejo in željo po drugačni izkušnji,
lahko izkoristite priložnost sodelovanja s tujimi
podjetniki. Preverite kje se lahko prijavite, pridete
do informacij in kdo so izkušeni mentorji, ki so
pripravljeni deliti svoje znanje. Več…

V okviru projekta e-MOTICON, katerega partner je
BSC Kranj, trenutno poteka priprava 5 regionalnih
akcijskih načrtov, ki se bodo izvajali v Avstriji,
Franciji, Nemčiji, Italiji in Sloveniji, z namenom
pomagati javni upravi na območju Alp pri
razvijanju

inter-operabilnih

električna

vozila,

v

infrastruktur

skladu

s

za

skupno

transnacionalno strategijo. Več…

V okviru projekta LENA je od oktobra do
decembra

2018

potekalo

usposabljanje

za

interpretacijo dediščine in trajnostni razvoj. Gre za
del usposabljanj za vodnike po Podonavju, ki se
izvaja v šestih partnerskih državah. Udeleženci so
pridobili pestra znanja za inovativno interpretacijo,
pa tudi odgovorno turistično podjetništvo. Več…

V okviru EU projekta CaSCo, kjer je BSC Kranj
vodilni partner, je od konca pomladi 2018 potekal
nagradni natečaj za najbolj kvalitetne, inovativne
in predvsem nizkoogljične lesne projekte. Nagrade
bile podeljene 20. novembra 2018 v Innsbrucku, v
okviru 2. letnega foruma EUSALP. Več…

Aktualni razpisi


Gorenjska štipendijska shema 2019/2020 – Javni poziv delodajalcem



Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na
mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022



Trajno zaposlovanje mladih



Aktivni do upokojitve



Učne delavnice: praktično usposabljanje



Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo
sanacije gozdov iz PRP 2014-2020



Javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
za leto 2018

