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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Coworking je sodoben način dela, ki posameznikom in predvsem manjšim organizacijam omogoča, da si
občasno ali stalno delijo prostor za so-delo z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog. Kot pišejo na
MP.si, raziskave kažejo, da prostori za coworking izboljšujejo produktivnost, povečujejo ustvarjalnost in
pozitivno vplivajo na osredotočenost. Povpraševanje po takšnih prostorih se veča, ponudba pa sledi trendu.

Ta mesec si obkrožite datum 19. 11. 2019, ko
bomo ob 17. uri uradno praznovali 4. rojstni dan
Kovačnice. Obeležili ga bomo s »Tednom
coworkinga«, ki obeta veliko zanimivih delavnic
in dogodkov, s pridihom humorja. Vabljeni na velik
kos čokoladne torte, ob spremljavi zabavnega
programa in degustacije prav posebnega napitka.
Več…

Sredi meseca oktobra smo na Regionalni razvojni
agenciji

Gorenjske

-

BSC

Kranj

gostili

predstavnike Službe Vlade Republike Slovenije za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki so si na
terenu ogledali delovanje nekaterih mehanizmov
podpore in projektov sofinanciranih iz evropskih
sredstev, ki jih izvajamo v naši regiji. Več…

V okviru transnacionalnega programa Mediteran
je 24. oktobra v Atenah potekala konferenca
#MEDforYOU, katere del smo bili tudi mi. Na
konferenci, katere se je udeležilo več sto
predstavnikov različnih organizacij, ki sodelujejo v
okviru programa, so bile predstavljene tudi
aktivnosti projekta STEPPING.

Tokrat v okviru programa Erasmus za mlade
podjetnike izpostavljamo italijanske in hrvaške
podjetnike, ki na izmenjavo vabijo mlade oz.
potencialne podjetnike. Vsekakor niso edini, saj
celotna

baza

sedaj

šteje

že

preko

4.000

podjetnikov gostiteljev. Če si želite novih izkušenj,
priložnosti in poznanstev, je ta program lahko za
vas prava odskočna deska. Več…

V projektu CaSCo izvaja BSC Kranj širok sklop
aktivnosti izobraževanja in ozaveščanja ciljnih
skupin deležnikov za uvajanje regionalnega,
nizkoogljičnega lesa. Po dobro obiskani razstavi
Čar lesa v Radovljiški graščini, se projekt z
lesenimi izdelki predstavlja še v katalogu Čar lesa.
Pripravili pa so smo tudi vsebine za delavnice z
mladimi. Več…

V sklopu projekta e-MOPOLI, ki ga izvajamo v
okviru programa Interreg Europe, in katerega
glavni namen je spodbujati uvajanje vozil na
alternativne vire goriv, s poudarkom na električni
mobilnosti, so bile pripravljene novice o najbolj
izstopajočih aktivnostih, ki so se in se bodo zgodile
v letošnjem letu. Vabljeni k branju e-MOPOLI enovic. Več…

Aktualni razpisi


Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in
srednje velika podjetja



Javni razpis "Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za
večjo zaposljivost"



Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov "Razvoj in preizkušanje
storitev socialnega vključevanja invalidov"



Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj
turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021



SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Vabljeni k branju dosedanjih e-novic
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