Poglej sporočilo v brskalniku.
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Ali ste vedeli?
Na Slovenskem že od nekdaj praznujemo god svetega Valentina – prvega spomladina (pomladnega
svetnika), a je imel ta dan včasih drugačen pomen kot danes. Po starem kmečkem koledarju se na
današnji dan začne prebujati narava in s tem prvo delo v vinogradih in vrtovih, kar lepo ponazarja tudi
pregovor: »Sveti Valentin ima ključe od korenin.«

Gorenjska na evropskem zemljevidu - Z
evropskimi sredstvi do izboljšanja kakovosti
življenja in napredka na Gorenjskem je naslov
predavanja, ki ga bo imel v četrtek, 16. februarja
2017, direktor RRA Gorenjske, BSC Kranj, v
okviru razstave Gorenjska 1991 – 2016, ki jo je,
ob 25. obletnici samostojne Slovenije, pripravil
Gorenjski muzej.

Angleška Univerza Newcastle v sodelovanju z
RRA Gorenjska in ostalimi partnerji projekta
INNOGROW

raziskuje

tehnološke

rešitve

podjetij na podeželju. Ena od identificiranih
dobrih praks, t. i. »precizno kmetijstvo«, se na
Gorenjskem že uveljavlja, primer njegove uporabe
v praksi pa predstavljata EXACTUM Greenhouse
in EXACTUM Food safety.

Predstavnice Zavoda RS za varstvo narave ter
RRA Gorenjska so s predstavitvijo politik in
orodij, ki se izvajajo na področju digitalizacije
naravne dediščine pri nas, navdušile udeležence
tematskega seminarja »Digitalizacija naravne
dediščine«, ki je v okviru projekta CD-ETA
potekal 1. in 2. februarja v španski Valenciji.

Kovačnica

pridno

raste:

širimo

prostore,

povečujemo število delovnih mest,

gradimo

skupnosti ter se trudimo organizirati zanimive
dogodke. Vabimo vas, da si ogledate naš
program, se udeležite naših dogodkov ali pa nam
sporočite vsebine, ki bi si jih želeli v Kovačnici
videti vi. Svojo obveščenost lahko povečate s
prijavo na e-novice.

RRA

Gorenjske

je

objavila

Javni

poziv

delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z
dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko
leto 2017/2018. Prijava potreb po kadrovskih
štipendijah delodajalcev ne zavezuje h kasnejši
prijavi

za

sofinanciranje

štipendij

v

okviru

Gorenjske štipendijske sheme, je pa pogoj za
tovrstno prijavo.

Evropski

sklad

za

strateške

naložbe

je

namenjen spodbujanju gospodarske rasti in
konkurenčnosti v EU. Jamstva sklada EFSI so
namenjena

predvsem

financiranju

tveganih

strateških projektov na področju infrastrukture,
izobraževanja, raziskav in inovacij itd., del sklada
pa je namenjen tudi podpori malim in srednje
velikim podjetjem. Več…

Aktualni razpisi


Javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu



Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo
kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2017/2018



Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje socialne vključenosti otrok in
mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«



Javni razpis P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja



Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letu 2017



Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v
okviru Regijske garancijske sheme za Gorenjsko
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