Povzetki projektov odobrenih v okviru 2. roka Javnega razpisa programa
sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v obdobju 2014 - 2020
Navedeni projekt je bil potrjen na 4. zasedanju Odbora za spremljanje Interreg V-A SlovenijaHrvaška (9. in 10. maja 2017). Pogodba o sofinanciranju iz sredstev ESRR je bila podpisana 4.
julija 2017 na svečanem podpisu pogodb v Slovenski Bistrici.
Povzetek projekta je bil pripravljeni s strani prijavitelja v okviru oddane projektne vloge.
Prednostna os 3 Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
Specifični cilj 3.1. Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in
dostopna čezmejna območja
Akronim projekta

+Health (SLO-HR50)

Trajanje projekta

01.08.2017 – 31.07.2019

ESRR sredstva
Projektni partnerji:

731.629,42 EUR
LP/PP1 Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera
PP2 Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko goranske županije
PP3 Dom zdravlja Primorsko - goranske županije
PP4 Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
PP5 Univerza v Mariboru
PP6 Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
PP7 Zdravstveni dom Ljutomer
PP8 Splošna bolnišnica Novo mesto
Pridruženi partnerji: Ministarstvo zdravlja, Primorsko - goranska županija,
Ministrstvo za zdravje, Det Norske Veritas Adriatica d.o.o.

Povzetek projekta

V okviru projekta +Health bosta naslovljena dva velika skupna čezmejna izziva, prvi
je nezadostna zdravstvena oskrba v manjših in slabo dostopnih mestih in vaseh,
drugi pa so obstoječe velike razlike v kakovosti zdravstvenih in socialnovarstvenih
storitev na čezmejnem območju. Glavni skupni cilj projekta +Health je krepitev
partnerstev med javnimi organi in deležniki na področju zdravstva da bi skupaj
razvili nove čezmejne procedure in enotno certificiranje institucij. Pričakovana
sprememba je zmanjšanje regionalne neenakosti ter urbano-ruralno delitve v
dostopnosti služb in kakovosti zdravstvenih storitev ter posledično povečanje
kakovosti življenja na čezmejnem območju. Glavni neposredni učinki projekta so:
- Institucije projektnih partnerjev ter druge institucije, ki sodelujejo u čezmejni
strukturi sodelovanja

- Čezmejnem centru odličnosti +Health, ki bodo podpisale sporazum o sodelovanju
(33 institucij);
- Osebe, ki predstavljajo institucije in deležnike iz programskega območja z
izboljšanimi spretnostmi in kompetencami pri dobavi čezmejnih storitev (290
oseb).
Koristi od glavnih neposrednih učinkov projekta bodo imeli od prebivalcev/turistov
preko lokalnih in regionalnih javnih akterjev do oblikovalcev politik na nacionalni
ravni. V okviru projekta se bo razvila in promovirala prepoznavna skupna čezmejna
destinacija zdravja +Health s skupno mrežo strokovnjakov – center odličnosti ter
novi čezmejni modeli upravljanja in čezmejne procedure, poleg tega pa bodo
opredeljeni tudi standardi kakovosti za destinacijo zdravja ter izvedeno certifikacije
deležnikov. Projekt bo za reševanje skupnih izzivov uporabil pristop »od spodaj
navzgor«, v praksi bodo testirane najnovejše IT tehnologije - telemedicina,
simulacije, IT aplikacije, inovativni načini izobraževanj, izmenjava resursov in znanja
ter izkušenj med partnerji.

