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Poglej sporočilo v brskalniku.

Ali ste vedeli?
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil posodobljene podatke o zdravju prebivalcev v
slovenskih občinah. Objavljeni so na spletni strani Zdravje v občini (obcine.nijz.si) 2019. Z
omogočanjem boljše dostopnosti in dosegljivosti zdravstvenih podatkov na nivoju lokalne skupnosti želi NIJZ
spodbujati krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v okoljih, kjer ljudje živijo in delajo. Že četrto leto
zapored so na osnovi različnih podatkovnih virov za vsako slovensko občino oblikovane kratke publikacije
ter interaktivne tematske karte, podatke pa je mogoče primerjati tudi skozi leta.

11. junija 2020 so se v prostorih Mestne občine
Kranj na prvi letošnji seji sestali župani v
okviru Sveta gorenjske regije. Ker je bila seja, ki
je bila sklicana začetkom aprila zaradi pandemije
covid-19 preklicana, se je nabralo veliko regijskih
tem, tako da so župani obravnavali kar devet
vsebinskih točk. Več...

ZAKAJ na SEEMEET? Koncept SEEMEET-a je
zasnovan tako, da imajo sodelujoči v dveh dneh
organiziranih

do

15

kratkih

(25

minutnih)

sestankov, na katerih se srečajo s potencialnimi
poslovnimi partnerji, ki si jih predhodno izberejo
sami. Na ta način podjetniki dobite priložnost za

širitev svojega posla preko organiziranega in vam
prilagojenega poslovnega mreženja. Več...

Projekt LENA - Lokalno gospodarstvo in varstvo
narave

v

Podonavju

je

med

finalisti

za evropsko nagrado Natura 2000, ki jo že petič
zapored podeljuje Evropska komisija. Ta je med
76 prijavami iz 26 držav članic EU in Velike
Britanije razglasila 27 finalistov letošnje nagrade
Natura 2000. In med finaliste se je s tremi projekti
uvrstila tudi Slovenija. Več…

V projektu Alpe Adria Karavanke/Karawanken,
so BSC, kot vodilni partner, in ostali partnerji iz
Slovenije

in

avstrijske

Koroške

nadgradili

turistično ponudbo za kolesarje, pohodnike in
ljubitelje zime na več kot 40 lokacijah. Ker je v
poletnih mesecih prijetno poiskati senco tudi kje
višje,

podajamo

nekaj

predlogov

za

obisk

Karavank peš ali s kolesom. Več…

Evropska komisija je v okviru predloga načrta za
okrevanje »Next Generation EU« predlagala
pobudo REACT-EU, ki vključuje 55 milijard evrov
dodatnih sredstev, ki naj bi bila na voljo za
Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski
socialni sklad in Sklad za evropsko pomoč najbolj
ogroženim. Države članice naj bi same odločale o
usmerjanju teh sredstev. Več…

Aktualni razpisi


Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme



P1 plus 2020 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
P1 plus 2020 C19 Garancije sklada za bančne kredite in obrestna mera
6-mesečni Euribor + 0,5%





SID BANKA Covid19 Likvidnostni kredit
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za
turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter prilagoditev ponudbe
zaradi epidemije Covid-19 – sprememba obstoječega Javnega razpisa
za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostni
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