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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Deficitarni poklici so tisti, v katerih primanjkuje kadra, ki je ustrezno usposobljen za neko delo. Na trgu dela
se to kaže v tem, da je povpraševanje po delavcih večje kot je dejanska ponudba določenih poklicev. Vzroki
za pojavljanje so lahko različni: izobraževalna politika, manjša privlačnost in/ali slabša promocija določenih
smeri študija, spremembe v strukturi gospodarstva v državi …

Slaba promocija je eden izmed vzrokov za
pomanjkanje deficitarnih poklicev. Pomanjkanje
kadra na določenih področjih se povezuje z
negativnim vplivom na gospodarstvo ter tudi s
presežkom kadra na drugih področjih. Zato je
JŠRIPS RS objavil javni razpis za pridobitev
štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto
2022/2023. Več...

Tudi v letu 2022 bo točka SPOT svetovanje
Gorenjska izvedla brezplačno Usposabljanje
ABC podjetništva. Usposabljanje je namenjeno
vsem podjetnikom začetnikom. Še posebej pa k
udeležbi vabimo podjetnice, saj je usposabljanje
pogoj za prijavo na Natečaj za podelitev finančnih
spodbud za najboljši poslovni model in njegovo
predstavitev podjetnic začetnic 2022.

Januarja 2022 smo pri BSC Kranj gostili projektne
partnerje iz šestih držav, ki so nas obiskali v sklopu
projekta SuSTowns. Na srečanju smo predstavili
napredek projektnih aktivnosti v okviru naših
pilotnih

območij,

si

ogledali

dobre

prakse,

poskrbeli pa smo tudi za ogled lepot in okušanje
kulinarike Gorenjske regije. Več...

Vas zanima kje so na Gorenjskem območja
Natura 2000, kje so meje Triglavskega narodnega
parka,

kje

potekajo

kolesarske

povezave,

vodovodi, kanalizacije, kakšna je namenska raba
prostora... Prostorske podatke za gorenjsko
razvojno regijo dobite na enem mestu, na iRegija
Gorenjska – GIS portalu prostorskih podatkov
Gorenjske regije. Več...

V januarju 2022 smo razvojne agencije Gorenjske
uspešno izvedle posvet »Prilagajanje turizma v
Alpah

na

podnebne

spremembe«.

Na dogodku, ki je potekal v živo in preko spleta,
so sodelovali priznana klimatologinja, prof. dr.
Lučka Kajfež Bogataj, mag. Mojca Dolinar z
Agencije RS za okolje in dr. Matej Ogrin z
nevladne organizacije CIPRA Slovenija.

»Tine, ki odhaja v Berlin, bo za pol leta domačo
pot do službe zamenjal za mednarodno izkušnjo«.
Tinetov delodajalec si namreč želi ustanoviti svoj
coworking. Zato bo Tine 6 mesecev v Berlinu
nabiral izkušnje kako voditi coworking, graditi
skupnost... Vsi, ki si želite mednarodne izkušnje
za svoje zaposlene, pa kliknite tukaj za več
informacij.

Aktualni razpisi


RVAV8 - Vavčer za digitalni marketing - PONOVNO ODPRT!



P7 2021 - Mikrokrediti



REACT EU - Javni poziv za Vavčer za patente, modele, znamke



REACT EU - Javni poziv za Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po
modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja



REACT EU - Javni poziv za Vavčer za prototipiranje



REACT EU - Vavčer za prenos lastništva



REACT EU - Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb



REACT EU - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc



REACT EU - Vavčer za kibernetsko varnost



REVAV-1 - Vavčer za pridobitev certifikatov

Vabljeni k branju dosedanjih e-novic

Copyright © 2022 BSC Kranj, All rights reserved.

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37
4000 Kranj
Tel: 04 28 17 230
info@bsc-kranj.si

