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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Od uvedbe leta 1987 je program Erasmus 9 milijonom ljudi omogočil študij, usposabljanje, prostovoljsko delo
in pridobivanje delovnih izkušenj v tujini. Za prihodnji program Erasmus, ki se bo izvajal v obdobju 2021–
2027, Evropska komisija predlaga podvojitev proračuna na 30 milijard evrov. Tako bi v programu lahko
sodelovalo 12 milijonov ljudi, kar je trikrat več kot sedaj. Več...

Mlada podjetnica Nastja, ki se je udeležila
podjetniške izmenjave preko programa Erasmus
za mlade podjetnike, je svojo izkušnjo strnila v
članku My outstanding Erasmus ecoXperience.
Nad gostiteljem, izmenjavo in celotnim doživetjem
je navdušena in ga priporoča (potencialnim)
podjetnikom/cam, ki želijo nadgraditi svoje znanje
in posel.

Do 25. 5. 2020 je odprt poziv vsem inovativnim
podjetnikom, ki imate poslovno idejo ali podjetje
povezano s proizvodnjo, trženjem ali predelavo
hrane, da se prijavite v program inkubiranja
naHRANI svoje znanje podjetništva. V 5 mesecih
vam bomo preko intenzivnega usposabljanja,
podpore mentorjev in ekspertnih svetovalcev,
pomagali do uspešnega razvoja vaše poslovne
ideje oz. podjetja. Več...
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natečaj za najboljšo poslovno idejo s t. i.
družbenim učinkom, kamor so povabljena tudi
slovenska socialna, družbeno odgovorna podjetja
in organizacije. Prijave vseh zainteresiranih, s
kratkim opisom poslovne ideje, sprejemamo na
spletni strani AIR. Več…

Na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske – BSC
Kranj smo bili v okviru partnerstva projekta
THEMATIC s prijavo uspešni tudi na programu
evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg
ADRION. V aprilu smo izvedli prvo partnersko
srečanje, ki pa je glede na situacijo covid-19,
potekalo virtualno. Vodilni partner projekta je
Univerza Bazilikata. Več…

V Kariernem Placu ne počivamo, pač pa delamo
s polno paro! Ne samo z novim portalom, ki bo v
pomoč otrokom, mladim staršem in strokovnim
delavcem, se lahko pohvalimo tudi z novim
priročnikom, ki vsebuje inovativne pristope pri delu
z mladimi na področju karierne orientacije.
Vabljeni,

da

obiščete

mesto: www.karierniplac.si! Več…

spletno

Tudi partnerstvo e-MOPOLI prilagaja aktivnosti
glede na pandemijo covid-19, saj je bilo treba 7.
srečanje partnerjev za projekt e-MOPOLI, ki naj
bi potekal v Kalabriji (IT) od 31. marca do 3. aprila
2020, delno preložiti. Konzorcij je 2. aprila izvedel
spletno konferenco. Več o aktivnostih pa si lahko
preberete v projektnih e-novicah. Več…

Aktualni razpisi


P1 plus 2020 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere



Javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v
letu 2020



Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno
izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše



Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za
turistične nastanitve in gostinske ponudnike



Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma
za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Vabljeni k branju dosedanjih e-novic
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