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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Gorenjska je tradicionalno turistično območje, ki, glede na Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma
2017–2021, s svojo slikovitostjo in celoletnim alpskim utripom predstavlja tipični značaj Alpske Slovenije in
z mesti, kulturo ter doživetji narave na podeželju značaj makro destinacije Osrednja Slovenija. Slovenski
turizem že peto leto zapored beleži rekordno rast prihodov in prenočitev. Tako so turistični nastanitveni
objekti na Gorenjskem lani našteli nekaj manj kot 1,4 milijone turističnih prihodov in 3,4 milijone turističnih
prenočitev, kar je 24 % prihodov in 30 % prenočitev več kot v letu 2017. Na Gorenjskem so zabeležili kar 23
% vseh turističnih prihodov v Sloveniji in ustvarili skoraj 22 % vseh prenočitev turistov v Sloveniji.

10. julija 2019 se je v prostorih Mestne občine
Kranj sestal Razvojni svet gorenjske regije in
Svet gorenjske regije. Zbrani so potrdili projekte
za vključitev v dopolnjen Dogovor za razvoj
gorenjske regije in se seznanili z letnim poročilom
o izvajanju Regionalnega razvojnega programa
Gorenjske 2014–2020. Več…

V nordijskem centru Planica trenirajo mladi
slovenski športniki, ki bodo krojili naslednjo
generacijo svetovnih prvakov. Za največji premik v
miselnosti, da človek na smučeh lahko leti, je
najverjetneje zaslužna prav dolina pod Poncami.
Na skakalnici bratov Gorišek je letel tudi naš
sodelavec, ki se je pred prihodom na BSC, s skoki
ukvarjal 24 let. Več…

S koncem junija se je zaključil projekt LENA, ki
smo ga od januarja 2017 izvajali na BSC Kranj,
skupaj s še 12 partnerskimi organizacijami. V
okviru projekta smo pripravili tudi knjižico »Razvoj
zmogljivosti za trajnostno rabo naravne in
kulturne dediščine kot elementa upravljanja
zaščitenih območij«. Več…

Program Erasmus za mlade na BSC Kranj
uspešno izvajamo že od leta 2013. Tokrat smo se
posvetili izkušenim podjetnikom iz Poljske, ki si
želijo svoje znanje in izkušnje deliti z mladimi oz.
potencialnimi podjetniki. V članku lahko preverite,
kateri poljski podjetniki vabijo, ki pa vsekakor niso
edini, saj baza mentorjev sedaj že presega
številko 3.800. Več…

Zaživel je projekt, ki se bo v svoji osnovi ukvarjal s
kulturnimi in kreativnimi industrijami (KKI), in kako
le-te

uporabiti

v

novem

krogu

preobrazbe

evropske industrije, ki ne bo vplival le na načine
proizvodnje, temveč tudi na delovne pogoje in
socialno okolje. Naj vam predstavimo InduCCI in
povemo nekaj malega o KKI. 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«



Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih
trgih 2020 - 2022«



Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito
upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019



SK75 2019 -Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon
inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR
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