Poglej sporočilo v brskalniku.

Elektronske novice BSC Kranj
Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Evropski teden regij in mest, ki ga v Bruslju skupaj organizirata Evropski odbor regij in Evropska komisija,
je največji svetovni dogodek na področju regionalnega razvoja. Letošnji je bil 16. po vrsti in je potekal pod
naslovoma »Prihodnost Evrope so mladi« in »Regije in mesta – Prihodnost Evrope je v enotnosti in koheziji«.
Na štiridnevnem dogodku se vsako leto zbere več tisoč predstavnikov lokalne, regionalne in evropske uprave
ter akademikov in strokovnjakov, ki o različnih vidikih kohezijske politike razpravljajo in izmenjujejo stališča
na številnih delavnicah, seminarjih, pogovorih in srečanjih.

V okviru letošnjega evropskega tedna mest in regij
je

11.

oktobra

2018,

v

Bruslju,

potekala

konferenca z naslovom »Regije in mesta za
socialne inovacije – regionalna partnerstva«
na katerem sta sodelovali Regionalna razvojna
agencija Gorenjske - BSC Kranj in Mestna občina
Kranj. Med govorci je bil tudi župan Mestne
občine Kranj Boštjan Trilar. Več…

Novembra je bila izvedena 17. seja Sveta
gorenjske regije. Župani so sprejeli načrt ukrepov
v sklopu Trajnostnega energetsko-podnebnega
načrta

Gorenjske,

organizacije

mrliško

obravnavali
pregledne

predlog
službe

na

Gorenjskem, sprejeli predloge za izboljšanje
trajnostne mobilnosti ter obravnavali problematiko
zaposlovanja upokojencev. Več…

Letošnji Slovenski regionalni dnevi so potekali pod
naslovom Izzivi regionalnega razvoja, 18. in 19.
oktobra 2018 v Termah Olimje. Na njih smo
govorili o izzivih spodbujanja regionalnega razvoja
s

teritorialnimi

pristopi

v

aktualni

finančni

perspektivi in izzivih regionalne politike v novi
finančni perspektivi za obdobje

2021–2027.

Več…

Vabljeni, da se nam 14. novembra pridružite na
Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, na
seminarju in delavnici o podjetniških pobudah
na podeželju. Govorili bomo o tem, kako lahko
MSP-ji

in

javni

organi sodelujejo

v smeri

inovativnega in trajnostnega razvoja naših regij.
Zaradi udeležbe tujih partnerjev, bo delavnica v
angleščini. Več…

Lepo vabljeni, da skupaj z nami praznujete že
tretji rojstni dan Kovačnice, ki bo 22. novembra
2018. V treh letih odkar delujemo se je zvrstilo že
veliko brezplačnih dogodkov, obiskovalcev in
drugih aktivnosti, zato bo tudi praznovanje
potekalo v kovaškem duhu in tradicionalnem
tednu coworkinga, od 20. do 27. novembra 2018.
Več…

Vabljeni na hekaton »Dan inovativnosti na temo
pametnih mest«, ki bo 7. decembra 2018 v
coworkingu Kovačnica, v Kranju. Dogodek je
namenjen vsem, ki vas zanima področje pametnih
mest in bi radi nekaj spremenili ter pustili svoj
odtis! Vsi udeleženci bodo za svoje delo nagrajeni,
najboljše 3 ekipe bodo nagrajene s posebnimi
nagradami. Več…

Aktualni razpisi


Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire
energije



Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij za 2018/2019



Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«



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



SID banka – ugodno kreditiranje

