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The article has been published in monthly e-newspaper are follows:
1. The second article has been also published on 8. 12. 2020 in e-newspaper of Gorenjska. The link to
the article is: https://www.bsc-kranj.si/novice/mac-village---ustvarjanje-kreativnega-podezelja
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Poglej sporočilo v brskalniku.

Regionalna razvojna agencija Gorenjske

Ali ste vedeli?
Funkcionalno degradirano območje je nezadostno izkoriščeno ali zapuščeno območje z vidnim vplivom
predhodne rabe in zmanjšano uporabno vrednostjo, ki lahko predstavlja potencial za razvoj. Sanacija
degradiranih območij je pomembna regijska tematika, kot prioritetni projekt opredeljena tudi v Regionalnem
razvojnem programu Gorenjske. Glavni cilji so smotrna raba površin, revitalizacija degradiranih urbanih
območij ter prenova starih industrijskih in rudarskih območij.

V sklopu projekta Zelene rešitve je v novi podobi
zaživelo šest območij na gorenjskem podeželju:
nekdanje Gradbeno podjetje Bohinj v Bohinjski
Bistrici, trg pred kulturnim domom v Stari Fužini,
vaški trg na Blejski Dobravi, otroški igrišči v
Cerkljah

na

Gorenjskem

in

Češnjevku

ter

opuščena hitra cesta v Bistrici. Več...

Na spletni strani https://kovacnica.si/poni/ je
objavljen

2.

javni

razpis

za

2.

skupino

udeležencev projekta PONI (Podjetno nad
izzive)! Natančna navodila za vključitev v projekt
so dostopna na zgoraj omenjenem spletnem
naslovu. 😉 Rok za prijavo na 2. javni razpis je
5. 1. 2021. Vabimo tudi na predstavitev projekta
v četrtek ob 17. uri (Zoom)!

Enajsta seja Sveta gorenjske regije, katere
ključna vsebinska točka je bil Dogovor za razvoj
gorenjske regije, je potekala spletno. Župani so
se dogovorili o načinu delitve ostanka sredstev in
o projektih, ki jih regija predlaga za uvrstitev v
dopolnjeni Dogovor. Dopolnitev Dogovora je bila s
strani BSC Kranj, posredovana na MGRT. Več...

Oktobra 2020 je državno ministrstvo BadenWuerttemberg

odobrilo

projekt

Aktivnosti

vodnikov po Podonavju. Vodniki Podonavja je
združenje partnerjev iz šestih evropskih držav in
gostov ter turističnih vodnikov s ciljem zaščititi in
promovirati naravno dediščino in kulturne zaklade
vzdolž Donave ter ohraniti okolje. Več...

Projekt MaC Village je zanimiv projekt, v katerem
BSC Kranj spodbuja povezovanje podjetij iz
kulturne in kreativne industrije (KKI) na treh
pilotnih območjih Gorenjske (Bohinj, Preddvor in
Jezersko). Namen je razvijanje lokalnih naravnih
in kulturnih virov ter iskanje inovativnih idej za
ohranjanje privlačnosti podeželja. Več…

Ob koncu leta se bomo ozrli nazaj in v prijetni
družbi naredili »inventuro« preteklega leta in se
zazrli v prihodnost. Vabljeni, da se nam v torek,
15. 12., ob 10.00 pridružite virtualno. Skupaj z
izbranimi gosti bomo osvetlili epidemijo COVID-19
z različnih družbenih vidikov in se optimistično
podali v leto, ki prihaja. Več informacij in prijave.

Mednarodni projekt One Stop Shop se ukvarja z
izboljšanjem podpornih sistem za nove podjetnike.
Sestanek projektnih partnerjev, na katerem smo
naslovili vprašanja pridobivanja financ in finančnih
spodbud za podjetnike, je tako namesto v Sloveniji
potekal virtualno. Več o temah in zaključkih pa si
lahko preberete tukaj.
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JAVNI POZIV 82FS-PO20 Finančne spodbude za nove naložbe v
učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije
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Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic
COVID-19«
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