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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in njenih 17 ciljev trajnostnega razvoja, predstavlja zgodovinski
dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter
zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije. V ospredju nove razvojne agende je tudi spoštovanje
človekovih pravic in enakosti spolov ter zagotavljanje blaginje, miru in varnosti za vse ljudi in skupnosti.
Agenda 2030 za trajnostni razvoj na uravnotežen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja –
ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo potrebno
uresničiti do leta 2030.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko je 11. 2. 2020 v prostorih Podjetniškega
centra v Kranju, izvedla posvet gorenjske razvojne
regije na temo uresničevanja ciljev Agende 2030
za

Slovenijo.

Delavnice

so

se

udeležili

predstavniki ključnih regijskih institucij, ki so
izpostavili regijske specifike in primere dobrih
praks. Več…

BSC Kranj sodeluje v projektu OSS – One Stop
Shop,

z

namenom

izboljšanja

podpornega

sistema za nove podjetnike. Predstavljamo vam
dobro prakso našega vodilnega partnerja iz
Norveške, ki je razvil zanimiv sistem digitalne
podpore novim podjetnikom »My Business«. Več
o sistemu pa tukaj.

Vabimo

vas

na

delavnico

za

obravnavo

Akcijskega načrta e-MOPOLI s predlogi za
spodbujanje mobilnosti na alternativne vire goriv
za vključitev v Operativni program za izvajanje
evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027
z izobraževanjem, ki bo potekalo v četrtek, 19. 3.
2020 od 9. do 15. ure, v prostorih Mestne knjižnice
Kranj. Več…

V okviru SPOT Gorenjske bomo aprila začeli z
izvajanjem brezplačnega Usposabljanja ABC
podjetništva.

Namenjeno

je

potencialnim

podjetnikom in podjetnikom začetnikom, ki se
soočajo z začetnimi izzivi. Namen usposablja je
udeležence kar najbolje opolnomočiti z znanjem in
informacijami, za začetek uspešne poslovne poti.
Več…

V sklopu projekta O-City smo januarja odpotovali
v bodočo evropsko prestolnico kulture, ki bo naziv
nosila prihodnje leto – v Novi Sad. V kulturnem
centru Svilara smo z Layerjevo hišo, s katero
sodelujemo pri projektu, predstavili video o
tekstilni industriji v Kranju, kjer je prikazana
prepletenost sodobne ustvarjalnosti in dediščine.
Več…

Aktualni razpisi


Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno
izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše



Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij
- Center za kreativnost 2020 - 2021



Javni razpis EUROSTARS



Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični
pouk 2020



Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma
za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
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