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Ali ste vedeli?

Rast števila zdravnikov se je v Sloveniji v zadnjih letih okrepila, zaostanek za EU pa kljub temu ostaja
precejšen. Evropsko povprečje je 3,5 zdravnika na tisoč prebivalcev, v sosednji Avstriji imajo 6,4 zdravnika
na tisoč prebivalcev. Slovensko povprečje je 2,4 zdravnika na tisoč prebivalcev, gorenjska regija pa ima zgolj
1,7 zdravnika na tisoč prebivalcev.

Gorenjski župani so z izvedbo seje v prostorih
Splošne

bolnišnice

Jesenice

podprli

apel

bolnišnice in regije resornemu ministrstvu glede
kadrovske

in

prostorske

podhranjenosti

sekundarnega nivoja zdravstvenega varstva v
regiji, kar lahko vodi v diskriminatorno zdravstveno
obravnavo prebivalcev in obiskovalcev gorenjske
regije.

V okviru projekta »Alpe Adria – regija doživetij«,
ki ga je v sodelovanju s šestimi slovenskimi in
petimi avstrijskimi partnerji pripravila Regionalna
razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj, smo
pridobili 2,1 milijona evrov evropskih sredstev za
razvoj turizma v Karavankah. V začetku aprila je
bila podpisana pogodba o sofinanciranju.

Naslednjo sredo, 19. 4. 2017 ob 10.00 vas vabimo
na dogodek ABC EFSI-ja, ki bo potekal v prostorih
BSC

Kranj.

Na

dogodku

bomo

predstavili

možnosti financiranja malih in srednje velikih
podjetji ter javnih zavodov in občin. Predstavili
bomo tudi možnosti iskanja investitorjev za
infrastrukturne projekte iz celotne EU.

V

mesecu

Biotehniškim
brezplačno

marcu

smo

v

centrom
predavanje

sodelovanju

Naklo
z

z

organizirali

naslovom

Nove

tehnologije v proizvodnji mleka in sira. V okviru
predavanj je potekalo tudi javno posvetovanje
projekta
INNOGROW,

transnacionalnega
na

temo

novih

sodelovanja
tehnologij

poslovnih modelov v proizvodnji sira in mleka.

in

Interpretacija

je

tudi

oblika

strateškega

komuniciranja. Interpretacija naravne in kulturne
dediščine je eno ključnih orodij za ohranjanje te
dediščine. Kaj je pomembno da javnost ve? Ali
stroka dovolj skrbi za poznavanje svojih vsebin?
Na ta in podobna vprašanja smo z Marjeto Keršič
Svetel iskali odgovore na delavnici projekta CDETA.

Program LIFE je evropski finančni mehanizem,
namenjen izključno ukrepom na področju varstva
okolja,

ohranjanja

prilagajanja

narave

podnebnim

ter

blaženja

in

spremembam.

Nepovratna sredstva iz tega programa so na voljo
tudi podjetjem. Informacije o tem so gorenjska
podjetja dobila na delavnici v Kranju.

Aktualni razpisi


Javni razpis: Spodbude za trajno zaposlovanje mladih



Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017–2020



Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po
mednarodnih standardih v letu 2017



Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 (P2 2017)



Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne
dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019



Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih
programov socialne aktivacije«
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