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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Zametki misli o družbeni odgovornosti segajo v 19. stoletje, v čas industrijske revolucije, ko se je začela skrb
za zaposlene in filantropično razmišljanje. Diskurz o družbeni odgovornosti se je začel v 20. stoletju, še zlasti
pa se je razvil v njegovi drugi polovici. Leta 1950 je izšla knjiga Družbena odgovornost podjetnika avtorja
Howarda Bowena, ki je verjel, da mora vodenje poslovanja voditi družbena odgovornost. Desetletje pozneje,
je Davis definiral družbeno odgovornost kot tiste odločitve in dejavnosti poslovnežev, ki jih ne vodijo zgolj
neposredni ekonomski in tehnični interesi podjetja. Diskusija se razširi v 70. letih, ko se usmeri na ključna
področja: onesnaževanje, dobrodelnost, lokalno skupnost, manjšine in podpori izobraževanju. Če se je o
družbeni odgovornosti do 90. let govorilo predvsem v krogih strokovne javnosti, pa je danes postala globalni
trend.

Za vpeljavo družbene odgovornosti v poslovanje
je potreben temeljit začetni pregled, na kakšen
način podjetje deluje in posluje ter katere cilje
dosega in katere cilje bi rado še doseglo. Na
delavnici, ki bo v torek, 24. septembra 2019, ob
13. uri, v Kovačnici, vam bomo predstavili obliko
tovrstne analize v okviru Certifikata Družbeno
odgovorno podjetje. Več…

V okviru projekta Alpe Adria Karavanke /
Karawanken, katerega glavni namen je razvoj
turistične

ponudbe

na

čezmejnem

območju

Karavank, se 20. septembra začne Teden
kolesarjenja v Karavankah. Vabljeni na vodeno
turo po turnokolesarski poti Trans Karavanke, ki je
dolga 132 kilometrov in je nastala v okviru
projekta, in ostale spremljajoče dogodke. Več…

Avtonomna pokrajina Vojvodina in Skupščina
evropskih

pokrajin

bosta

v

sodelovanju

z

Gospodarsko zbornico Vojvodine in Novosadskim
sejmom med 1. in 4. oktobrom 2019 organizirali že
2.

Regijski

vabljena,

poslovni

da

forum.

predstavite

Podjetja

svoje

ste

poslovne

potenciale, ideje, se povežete z drugimi podjetji in
institucijami.

Trajnostna raba gozdnih proizvodov, ki niso iz
lesa, in divjih vrst, kot so divjad, ribe, glive in
rastline lahko prinesejo dragocen dohodek v
lokalnem območju in imajo relativno majhen vpliv
na naravne habitate. O priložnostih in možnostih
ter tudi o primerih dobrih praks si lahko preberete
v priročniku, ki je nastal v okviru projekta LENA.
Več…

Kovačnica spi poleti in ne pozimi, zato se sedaj
počasi

prebuja

iz

zasluženega

počitka.

V

jesenskih mesecih se bo v odvilo precej dogodkov,
ki bodo seveda dišali po podjetništvu. Ne pozabite
pokukati tudi v kovaške novice in Facebook profil
Kovačnica, saj s tem poskrbite, da ste o naših
skrbno skovanih dogodkih pravočasno obveščeni.
Več…

Jeseni

začenjamo

z

brezplačnim

izobraževanjem za družinska podjetja. S 5
delavnicami bomo podjetnikom pomagali do
načrta prenosa lastništva podjetja. Ker je
prenos lastništva podjetja zapleten, časovno
zahteven
vprašanj

in

drag

postopek,

kjer

je

ogromno, enostavnih odgovorov pa

malo, vas

vabimo, da se udeležite naših

delavnic.

S partnerji projekta Orange City smo se tokrat
sestali v mestu Matera – evropski prestolnici
kulture 2019, ki leži v južnoitalijanski deželi
Bazilikata. V središču Matere smo si ogledali
znamenito jamsko naselje »Sassi«, ki je bilo
uvrščeno

na

Unescov

seznam

svetovne

dediščine. V letu 2025 se za pridobitev naziva
EPK poteguje tudi Kranj. Več…

Aktualni razpisi


Vavčer za digitalni marketing



Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile JP ASI 2019



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



Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«, 2. odpiranje



Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«



Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019
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