FEBRUAR ZELENI UTRINKI

Podpis pogodbe o ustanovitvi podjetja Farma GRS
Simona Gorjup

Krka je s partnerji uspešno kandidirala na javnem razpisu Razvojni centri slovenskega
gospodarstva za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev za razvojno-raziskovalne
investicije. Na lokaciji v Ločni bomo vzpostavili nove razvojno-raziskovalne in proizvodne
zmogljivosti, ki bodo v okviru skupine Krka delovale kot odvisno podjetje Farma GRS, d. o. o.
Vrednost celotnega projekta je 45 milijonov EUR. Zanj bo Krka prejela 10,3 milijona EUR nepovratnih sredstev, trije partnerji
v projektu pa skupaj 0,3 milijona EUR.

Partnerski projekt za razvoj
panoge

4

– Farma GRS, d. o. o. Center bo zagotovil
najmanj 31 novih delovnih mest z najvišjo
dodano vrednostjo in bo vseboval najmodernejšo infrastrukturo za razvoj in raziskave s področja farmacije. V začetnem obdobju bo delo osredotočeno na razvoj novih

farmacevtskih izdelkov in rešitev za farmacevtsko proizvodnjo. Delovanje centra bo
pomenilo dvig panoge in dodano vrednost
za končne uporabnike. Okrepljeno pa bo
tudi sodelovanje z znanstveno sfero v
Sloveniji.

Cilj razpisa je podpreti partnerske projekte,
ki bodo s kritično maso znanja in razvojnoraziskovalne infrastrukture prinesli dolgoročen razvoj panoge. Krka je tako k sodelovanju povabila podjetji Metronik in Iskra
Pio ter Gospodarsko zbornico Dolenjske in
Bele krajine (GZDBK). Metronik je vodilni
ponudnik sistemov na področju avtomatizacije in informatizacije proizvodnih procesov za farmacevtsko industrijo, Iskra Pio je
pomemben dobavitelj čiste tehnologije v
farmaciji, Gospodarska zbornica Dolenjske
in Bele krajine pa je pomemben regijski
dejavnik.

Gospodarsko središče
Slovenije
Partnerji bodo skupaj ustanovili Farma
cevtsko gospodarsko središče Slovenije

Podpisniki pogodbe (sedijo z leve): Andraž Rumpret, direktor Iskre Pio, d. o. o., Aleksander Temeljotov, direktor podjetja
Metronik, d. o. o, predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič in direktor GZDBK Franci Bratkovič.
Stojijo z leve: direktor Finančnega sektorja Brane Kastelec in Gregor Redek, pomočnik direktorja Finančnega sektorja, v
katerem so vodili pripravo projektne dokumentacije, notar Andrej Tiran in član uprave Aleš Rotar, odgovoren za projektne
vsebine.

Krkin dan odprtih vrat tokrat 8. in 9. aprila 2011
Tanja S. Kobe

V Krki bomo 8. in 9. aprila 2011 na stežaj odprli svoja vrata: v petek članom Univerze
za tretje življenjsko obdobje, v soboto pa bo pestro dogajanje namenjeno našim
otrokom. Zanje bomo pripravili nepozabni Piko praznik.
Na dogodku, ki v Krko vsako leto privabi preko 2000 obiskovalcev,
bo mogoče pobliže spoznati proizvodni proces v Notolu. Skladno

s Krkinim poslanstvom pa si bodo obiskovalci lahko izmerili krvni
tlak in stopnjo holesterola v krvi ter dobili vrsto koristnih informacij o svojem zdravju in naših izdelkih. Posebej pester program se
obeta v soboto, 9. aprila 2011, ko bo dan, ki smo ga poimenovali
Piko praznik, namenjen otrokom zaposlenih. Zanje pripravljamo
pravo otroško Piko olimpiado, bogat animacijski program, nastop
Petra Vodeta, obisk Teda Meda in vrsto drobnih presenečenj.

Podrobnejše informacije o poteku sobotnega dneva odprtih
vrat boste lahko prebrali v prihodnjih številkah biltena in na
Krkanetu, na morebitne pomembnejše zadeve pa vas bomo
opomnili tudi z elektronskega naslova Krkaš.si.
Množica obiskovalcev na lanskoletnem dnevu odprtih vrat.

