Elektronske novice BSC Kranj

12. 3. 2019
Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Evropska prestolnica kulture (EPK) je naziv, ki ga za dobo enega koledarskega leta nosi eno ali več mest v
Evropski uniji, ki sodelujejo v programu Evropska prestolnica kulture. Akcijo Evropska prestolnica kulture je,
na pobudo tedanje grške ministrice za kulturo Meline Mercouri, sprejel Svet Evropske unije 13. junija 1985.
Do vključno leta 2004 so bila mesta, vredna gostitve dogajanja, izbrana soglasno na medvladni ravni,
Evropska komisija pa je zagotovila sofinanciranje. Maja 1999 pa sta Evropski parlament in Svet postopek
spremenila. EPK za vsako leto imenuje Svet Evropske unije na priporočilo Evropske komisije, ta pa upošteva
poglede žirije, sestavljene iz sedmih uglednih neodvisnih izvedencev za področje kulture. V letu 2025 bosta
nosilki EPK Nemčija in Slovenija.

13. februarja 2019 se je v prostorih Mestne občine
Kranj konstituiral Svet gorenjske regije. Na seji
so župani potrdili program dela RRA Gorenjske za
leto 2019, se seznanili s pripravo Regionalnega
razvojnega programa, Strategijo razvoja nove
industrijske kulture in kandidaturo Kranja oz.
Gorenjske za naziv EPK 2025. Več…

26. marca bo v Bruslju potekala mednarodna
konferenca AGORADA 2019. Strokovnjaki s
področja socialne ekonomije in oblikovalci politik
bodo

govorili

o

potencialu

in

priložnostih

družbenega podjetništva v Evropi. Soorganizator
konference je projekt SOCIAL SEEDS, kjer je
partner tudi BSC Kranj. Vabljeni! Več…

LAS Gorenjska košarica je prejela odločbo o
potrditvi projekta sodelovanja »E-NOSTAVNO NA
KOLO«. S strani

Ministrstva za gospodarski

razvoj in tehnologijo pa obvestilo o potrditvi štirih
operacij. Še vedno pa je odprt 2. javni poziv za
izbor operacij LAS Gorenjska košarica, rok za
predložitev vlog je 1. 4. 2019. Več…

Projekt INNOGROW je v organizaciji BSC Kranj in
Biotehniške

fakultete,

gostil

mednarodno

konferenco z naslovom »Spodbujanje razvoja
inovativnih tehnologij in novih poslovnih
modelov v malih in srednjih podjetjih na
podeželju«. Med drugim smo se seznanili z
biogospodarstvom in angleškimi podjetniškimi
središči na podeželju. Več…

Projekt INNOGROW je v okviru mednarodne
konference obiskovalcem iz 7 evropskih držav na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
predstavil program razvoja podeželja 2014-2020,
zlasti ukrep 16: Sodelovanje. Več…

Februarja smo se partnerji iz različnih držav zbrali
v španskem mestu Gandia na prvem sestanku
projekta Orange City, ki se zavzema za promocijo
»oranžne« oz. kreativne ekonomije skozi kulturo
naših mest. V projekt so vključena mesta z bogato
kulturno dediščino. Več…

Alternativna goriva in e-mobilnost so odlična
priložnost za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Cilj
projekta e-MOPOLI je prispevati k učinkovitemu
širjenju e-mobilnosti kot gonilne sile za podporo
instrumentom politike trajnostne mobilnosti. Več…

Partnerji projekta e-MOTICON (program Interreg
Alpine Space) zadnjeh mesece zelo intenzivno
delajo, da bi dosegli vse načrtovane in želene
rezultate ter pripravili ključne dokumente, kot
podporo

javnim

upravam

pri

vzpostavitvi

električne mobilnosti. Projekt se je začel konec
leta 2016 in se junija 2019 zaključuje. Več…

Aktualni razpisi


Vavčer za tržne raziskave tujih trgov



Ukrep 4.2. nepovratna sredstva za podporo v naložbe ter razvoj
kmetijskih izdelkov



Vavčer za pridobitev certifikatov kakovosti



Vavčer za zaščito intelektualne lastnine



Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa 2018



Inovacije v akvakulturi

Vabljeni k branju dosedanjih e-novic
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