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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Pričakovana življenjska doba je na Gorenjskem daljša od slovenskega povprečja, še zlasti pri moških. Regija
v pozitivni smeri odstopa tudi v naslednjih kazalnikih: najboljši telesni fitnes indeks in najnižji delež
prekomerno prehranjenih otrok, boljša odzivnost v program Svit, nižja splošna in umrljivost zaradi bolezni
srca in ožilja, najnižja bolniška odsotnost z dela. Na tej osnovi bi lahko zdravje prebivalcev Gorenjske ocenili
kot boljše od slovenskega povprečja.

ZDRAVJE V REGIJI predstavlja pregled ključnih
kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva v
statistični regiji v primerjavi s Slovenijo. 28
kazalnikov sistema zdravstvenega varstva je
razvrščenih v tri kategorije: kazalniki zdravstvenih
delavcev, kazalniki zdravstvenega varstva v
bolnišnicah in kazalniki zdravstvenega varstva na
primarni ravni. Več…

V okviru projekta LENA smo pripravili smernice z
naslovom Osveščanje lokalnega prebivalstva
in obiskovalcev o vrednosti narave za lokalno
gospodarstvo. Eno od vprašanj na katerega
smernice odgovarjajo je: »Katere vrednote in
koristi zaščitenih območij je treba sporočati
domačinom in turistom?«. Več…

V sklopu projekta e-MOPOLI, katerega glavni
namen je spodbujati uvajanje vozil na alternativne
vire goriv, s poudarkom na električni mobilnosti, je
12. 6. 2019 na Bledu, v organizaciji BSC Kranj,
potekal dogodek promocije e-mobilnosti za
strokovno in širšo javnost z možnostjo
testiranja e-vozil (e-avtomobila, e-koles, e-tricikla
in e-čolna). Več…

Na BSC Kranj izvajamo program Erasmus za
mlade podjetnike, ki omogoča prenos znanja in
izkušenj med Evropskimi podjetniki. Če imate
podjetniško idejo in željo po novi izkušnji, lahko s
programom izkoristite priložnost sodelovanja z
uspešnimi tujimi podjetniki. V bazi je trenutno
registriranih preko 3.700 izkušenih podjetnikov, ki
so pripravljeni deliti znanje in izkušnje. Več…

V okviru projekta Urban M smo z namenom
ogleda dobrih praks, izmenjave izkušenj in
priprave akcijskega načrta, obiskali portugalske
partnerje. Cilj projekta je namreč pripraviti
predloge izboljšav podpornih politik na področju
podpore podjetnikom in kreativnih posameznikov,
izdelovalnih laboratorijev, coworkingov itd. Več o
obisku na Portugalskem.

Kot del projekta CaSCo in izobraževanja oz.
usposabljanja ciljnih skupin deležnikov, je BSC
Kranj sredi maja v okviru dogodka Čar lesa
izvedel dve predavanji o načinih in priložnostih
certificiranja nizkoogljičega lokalnega lesa. En dan
je bil namenjen tudi širši javni predstavitvi projekta.
Več…

Aktualni razpisi


Vavčerji za razvoj podjetij



Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih
prek showroomov



Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije
in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje
vključevanje v globalne verige vrednosti«



Najavljena nepovratna sredstva za digitalno transformacijo



Najava - Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo
lesa 2019



Najavljena so nepovratna sredstva (do 70%) za promocijo v turizmu

Vabljeni k branju dosedanjih e-novic
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