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Vsebina:

• novice mreže NVO za zdravje in ostale novice
• zanimive novice s področja zdravja in okolja po svetu
• napovednik dogodkov na področju zdravja in okolja

• razpisi na področju zdravja in okolja

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE

Tobačna podjetja bodo morala objaviti sodno odrejene oglase, v katerih bodo morala razkriti resnico o svojih smrtonosnih izdelkih

Od 26. novembra 2017 naprej morajo največja tobačna podjetja v ZDA objavljati oglase v ameriških tiskanih medijih in televizijskih programih, v katerih bodo Američanom predstavili resnico o
smrtonosnih posledicah kajenja in pasivnega kajenja. 

Zvezno sodišče je leta 2006 naložilo tobačnim podjetjem, da objavijo te »popravne izjave«, po tem ko so jih spoznali za krive kršitve civilnopravne zakonodaje in izsiljevanja ter laganja javnosti
glede nevarnosti kajenja in oglaševanja otrokom. Ti oglasi bodo končno objavljeni po enajstih letih pritožb tobačnih podjetij, ki so skušala nekatere izjave omiliti in odlašati z njihovo objavo. Glede
korektivnih izjav so si tobačna podjetja uspešno izborila to, da se iz njih odstrani izraz »to je resnica«, ki bi še poudaril dejstvo, da je tobačna industrija namerno zavajala javnost. 
 
Slovenske krovne mreže (Slovenska zveza za zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Inštitut Utrip, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije in Mladinska zveza Brez izgovora) združene v Koaliciji
NVO za preprečevanje zasvojenosti pozdravljamo oglase s popravnimi izjavami, ker bodo usmerili pozornost na velikanski problem za javno zdravje, ki ga je povzročila raba tobaka, in na potrebo
po močni akciji, da bi ohranili življenja. Zagovorniki pozivamo vladne uradnike, da s ciljem zmanjšanja rabe tobaka odobrijo uvedbo strožjih, strokovno preverjenih in učinkovitih določb za nadzor
nad tobakom, ki jih je izdala Svetovna zdravstvena organizacija (SZO).

Celotno izjavo in stališče Koalicije NVO za preprečevanje zasvojenosti si lahko preberete tukaj.

Ob mesecu preprečevanje zasvojenosti - kajenje tobaka je ena najbolj razširjenih oblik zasvojenosti

Nikotin, ki ga vsebujejo tobak in tobačni izdelki, zasvoji podobno močno kot heroin ali kokain. V Sloveniji začnejo kaditi večinoma otroci in najstniki. Približno dve tretjini tistih, ki so kadarkoli
kadili, je prvič kadilo že pred polnoletnostjo, 95% pa pri 21. letih ali manj.

Nikotin v tobačnih izdelkih lahko mlade zasvoji že zelo hitro, lahko že po nekaj dneh in nekaj pokajenih cigaretah ter veliko pred začetkom rednega kajenja.  Mlajši ko je posameznik ob začetku
kajenja, bolj bo zasvojen, kadil bo večje število let, pokadil več cigaret na dan in težje opustil kajenje.

V Sloveniji je tobak med vodilnimi preprečljivimi dejavniki za smrt in za izgubljena zdrava leta življenja ter vzrok številnih prezgodnjih smrti. Zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje, pri nas vsak
dan umre 10 prebivalcev, kar četrtina od teh pred 60. letom starosti. Kajenju pripisujemo vsako sedmo smrt med 30-44 let starimi prebivalci in vsako tretjo med 45-59 let starimi prebivalci.
Letno zaradi kajenja umre več prebivalcev Slovenije kot zaradi vseh nezgod, samomorov, alkohola, prepovedanih drog in AIDS-a skupaj.

Kajenje tobaka je vzrok številnih vrst raka, bolezni dihal, bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, motenj  imunskega sistema, motenj erekcije, revmatoidnega artritisa, bolezni oči, ki vodijo v
slepoto, nizke kostne gostote pri ženskah postmenopavzalno, zlomov kolka, parodontalne bolezni in splošno poslabšanega zdravstvenega stanja.

Več o tej temi najdete na spletnih straneh NIJZ.

Največja svetovna raziskava od drogah (GDS) ponovno v Sloveniji
Številne nevladne organizacije in javne ustanove s področja drog iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore in Makedonije so združile moči in skupaj promovirajo GDS 2018 v
širši regiji. Cilj je doseči najmanj 5.000 uporabnikov drog iz vseh omenjenih držav.- Največjo raziskavo na področju drog na svetu (Global Drug Survey) bodo letos ponovno opravili tudi v Sloveniji
in širši regiji (na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori in Makedoniji). 

V zadnjih petih letih je v svetovni raziskavi o drogah (GDS) sodelovalo prek 450.000 ljudi oz. uporabnikov dovoljenih in prepovedanih drog. Raziskava poteka že sedmo leto zapored, letošnja pa
je prevedena v 20 jezikov. Pri raziskavi aktivno sodelujejo partnerske organizacije in ustanove iz prek 35 držav po vsem svetu. 

Koordinator GDS 2018 v regiji je Matej Koš iz Inštituta Utrip.

Sporočilo za medije si lahko ogledate tukaj.

4. februarja bo Svetovni dan boja proti raku

Svetovni dan boja proti raku bo sicer šele 4. februarja 2018, vendar pa že od leta 2016 poteka tri letna kampanja " Mi zmoremo. Jaz zmorem " (ang. " We can. I can ").

Vsakdo lahko sprejme ukrepe, s katerimi si bo zmanjšal tveganje za nastanek raka. Lahko si izberete, da boste opustili kajenje, ostali telesno aktivni in izbirali zdravo hrano in pijačo.Raba tobaka
je najbolj preprečljiv vzrok za  nastanek raka po vsem svetu. Opustitev kajenja ima zelo pozitivne vplive na zdravje posameznika ter njegove družine in prijateljev. Dobra novica je, da je
opustitev kajenja koristna pri kateri koli starosti, podaljša življenjsko dobo in izboljšuje kakovost življenja.
Posamezniki lahko zmanjšajo tveganje za nastanek mnogih običajnih vrst raka tako, da ohranjajo zdravo telesno težo in da telesno aktivnost vključijo v svoje vsakodnevno življenje. Prekomerna
telesna teža oz. huda debelost povečujeta tveganje za nastanek desetih vrst raka: na debelem črevesu, prsih, maternici, jajčnikih, trebušni slinavki, požiralniku, ledvicah, jetrih ter napredovali
rak na prostati in žolčniku. Določne spremembe v prehrani pozitivno vplivajo na vas – npr. Posamezniki lahko omejijo vnos rdečega mesa in se izogibajo predelanega mesa.

Alkohol je zelo povezan s povečanim tveganjem za nastanek veliko vrst raka. Zmanjšanje rabe alkohola zniža tveganje za nastanek veliko vrst raka v ustih, žrelu, grlu, požiralniku, na debelem
črevesu, jetrih in prsih. Na splošno bi lahko z zdravo prehrano, telesno aktivnostjo in ohranjanjem zdrave telesne teže preprečili nastanek več kot tretjine splošnih vrst raka.

Zelo pomembno, da bi zmanjšali tveganje za nastanek mnogih vrst kožnega raka, je, da se čim manj izpostavljamo ultravijoličnemu (UV) sevanju sonca in drugih virov.

Več informacij o aktivnostih lahko najdete tukaj.

NIJZ izdal delovni zvezek "Z demenco pod skupno streho"

Demenca predstavlja vedno večji zdravstveni, socialni in ekonomski problem. S staranjem prebivalstva se v prihodnje pričakuje porast obolelih za demenco, zato smo na Nacionalnem inštitutu za
javno zdravje (NIJZ) izdali delovni zvezek Z demenco pod skupno streho  za pomoč pri oskrbi oseb z demenco.

Svojci oseb z demenco, ki so bodisi v domačem okolju oziroma so vključeni v institucionalno varstvo, se s svojimi obolelimi sorodniki dnevno srečujejo in pogosto ne vedo, kako bi lahko prispevali
k boljšem počutju svojega družinskega člana. Za potrebe kakovostno preživetih skupnih ur smo za svojce oblikovali delovni zvezek v smislu priročnika za izvajanje ustreznih spominskih in
miselnih vaj z namenom urjenja, spodbujanja in ohranjanja mentalne vitalnosti oziroma spominskih funkcij posameznika. Delovni zvezek omogoča kakovostno preživljanje skupnih ur, z njim se
bo dopolnila življenjska zgodba osebe z demenco.
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Delovni zvezek je dostopen kot e-gradivo v slovenskem in hrvaškem jeziku, za promocijske namene je natiskanih 1.000 izvodov v obeh jezikih.

Več o tem najdete na spletnih straneh NIJZ oziroma tukaj in pa na spletni strani www.demenca.eu.

Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Raziskave o elektronski cigareti: Nevarnost med nosečnostjo?

Na Univerzi za zdravje v Virginiji so izvedli raziskave o elektronski cigareti, ki so pokazale, da lahko njihova raba med nosečnostjo poveča tveganje za nastanek obolenj dojenčka ob rojstvu in da
kajenje elektronske cigarete med nosečnostjo lahko povzroči napake pri razvoju ploda, obraza in ustne votline.
V elektronski cigareti nastajajo hlapi, ko se tekočina segreva in meša z nikotinom, propilenom, glikolom, rastlinskim glicerinom in z različnimi sestavinami arom kot so npr. okus jagode ter druge
arome povezane z živili.
Znanstveniki so raziskave izvajali na žabjih zarodkih. Raziskovali so ali hlapi elektronske cigarete povzročijo napake pri plodu in kaj se zgodi, ko se uporablja elektronska cigareta med
nosečnostjo. Ko so oplojene žabe izpostavili hlapom elektronske cigarete, so raziskovalci zabeležili povišano tveganje za pojav napak pri delitvi jajčnih ter nevronskih celic, ki so izredno
pomembne pri razvoju kranio-facialnega kompleksa, saj se iz njih razvije veliko različnih struktur kot so, kosti, hrustanec, koža, zobje in žleze. 

Raziskovalci so preizkusili učinke mešanic na sposobnosti preživetja in delovanja celic nevralnega grebena ter prišli do ugotovitev, da uporaba elektronske cigarete lahko privede do napake ob
rojstvu in razvoju zarodka.
Pri vseh žabjih zarodkih, ki so bili izpostavljeni eni izmed od tekočin, so se razvili razkroji tkiv z različnimi stopnjami resnosti – najhujši na obrazu. Pri poizkusih so se pri 75 % žabjih zarodkov
pojavili razkroji na obrazu. Prav tako se je zmanjšala zmogljivost nevralnih celic za proizvodnjo tkiv. 
Eksperimentirali so tudi s tekočino brez nikotina in ugotovili, da so bile kljub temu celice žabjih zarodkov zelo prizadete.

Cilj raziskave je bil seznaniti javnost o nevarnostih, ki jih povzročajo elektronske cigarete ter uvedbo morebitnih strožjih predpisov.

Celoten članek si lahko peberete tukaj. Raziskavao na PLOS One pa tukaj.

Objavljeno dne 18.11.2017 na Independent

So vodne pipe, elektronske cigarete in 'vejpi' le trojanski konj

Med mladimi je vse bolj priljubljeno kajenje elektronskih cigaret, vejpov in vodnih pip. Ti izdelki se reklamirajo kot manj škodljive oblike kajenja in celo kot pripomoček za odvajanje od kajenja.

Toda vdihavanje kakršne koli snovi, razen čistega zraka, predstavlja tveganje za zdravje, so jasni strokovnjaki. Zato pozdravljajo novo zakonodajo, ki bo tudi te izdelke izenačila s tobačnimi.

Celoten članek si lahko peberete tukaj. 

Objavljeno dne 24.11.2017 na  24ur.com

Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

6. slovenski preventivni dnevi, 30.11. - 1.12.2017, Cankarjev dom, Vrhnika

Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip" v  sklopu preventivnega meseca novembra 30. novembra in 1. decembra 2017 v prostorih Cankarjevega doma in Cankarjeve knjižnice na Vrhniki prireja 6.
slovenske preventivne dneve. Dogodek tudi letos vključuje zgolj usmerjene izobraževalne vsebine, saj bo v mesecu novembru precej drugih vsebinsko sorodnih konferenc in posvetov.
Udeležba je brezplačna.

Dogodek vključuje sklop izobraževanj za predstavnike javnih ustanov (npr. osnovnih šol, centrov za socialno delo, družinskih centrov, lokalnih skupnosti idr.) ter nevladnih (zlasti mladinskih)
organizacij. Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami. Prijave so se zbirale do 25.10.2017.

Program najdete tukaj.

Vabljeni.

Nacionalna konferenca "Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?" 6.12.2017, Hiša Evropske unije, Ljubljana

Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije vas vabi na nacionalno konferenco z naslovom "Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?" Nacionalna konferenca bo v Hiši Evropske unije,
Dunajska 20, Ljubljana, 6. december 2017, od 9:30 – 15:00. Participativna demokracija je sestavni del evropskega družbenega modela. Dopolnjevanje med predstavniško in participativno
demokracijo opredeljuje Lizbonska pogodba, ki med drugim določa, da se odločitve sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani. Kljub temu praksa pogosto kaže
drugačno sliko.

Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije zato organizira konferenco, s katero se želi narediti presek stanja soodločanja civilne družbe v praksi. Predstavljene bodo dobre in manj dobre prakse
sodelovanja na treh ravneh odločanja: lokalni, državni in Evropski ravni, govorci pa bodo tako predstavniki nevladnih organizacij kot uprav na vseh ravneh, tako iz Slovenije kot tujine.

Več o konferenci najdete tukaj.

Vabljeni!

17. Svetovna konferenca o tobaku in zdravju, 7.-9. marec 2018, Cape Town

17. svetovna konferenca o tobaku in zdravju (WCTOH) bo potekala od 7.-9. marca 2018 v Cape Townu v Južni Afriki . Konference se bodo udeležili  raziskovalci, akademiki, nevladne organizacije,
civilna družba, znanstveniki, zdravstveni delavci ter javni uslužbenci iz več kot 100 držav.

Vabljeni!  

ENSP - CNPT Mednarodna konferenca o nadzoru tobaka 2018, 14.6.- 16.6.2018, Madrid

3. Mednarodna Konferenca Evropske Mreže za preventivo pred kajenjem  bo organizirana s partnersko organizacijo Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT ) v Madridu.

Program konference bo objavljen do konca leta 2018. 

Svetovni kongres o raku, UICC, 1.10.- 4.10.2018, Kuala Lumpur, Malezija

Cilj kongresa 2018 je zagotoviti zelo raznolik in privlačen program, ki temelji na strokovnem znanju članov UICC in drugih mednarodnih strokovnjakov za rak. Program bo zajemal 5 tematskih
sklopov o katerih si lahko več preberemo tukaj.

Odprto je prejemanje priporočil o temah in sklopih na tej spletni povezavi.
Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

  

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2018, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem
aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju
prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih: 
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Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva na naslednjih področjih: 
1.    preprečevanje nasilja,

2.    zasvojenost (prepovedane droge, alkoholizem, motnje hranjenja, igre na srečo in druge oblike zasvojenosti), 
3.    duševno zdravje,
4.    brezdomstvo (zmanjševanje tveganja revščine, odpravljanje posledic revščine),
5.    otroci in mladostniki, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostniki s težavami v odraščanju, 
6.    starejši, ki jim grozi socialna izključenost, ali potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju,
7.    podporno bivanje invalidov in mreža drugih programov za organizacijo in spodbujanje samostojnega življenja invalidov,
8.    socialno vključevanje Romov,
9.    druga področja, ki so namenjena odpravljanju socialnih stisk ljudi, kot so npr. spodbujanje razvoja prostovoljstva, prosilci za mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in njihovi
družinski člani, osebe v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtvam prometnih nesreč. 

Prijavitelji lahko prijavijo javne ali razvojne socialnovarstvene programe v okviru različnih sklopov: 1. Javni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v obdobju od leta 2018 do vključno
2024; 2. Razvojni socialnovarstveni programi, ki se bodo izvajali v letu 2018.

Razpisuje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vrednost razpisa: 5.800.000 EUR

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 05.12.2017

Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predvsem tistih preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi varovalnih dejavnikov proti
dejavnikom tveganja in nezdravim oblikam vedenja, v Mestni občini Ljubljana za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020.

Sklop A -  Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Sklop B -  Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v
javnih zavodih ali izven njih.
Sklop C - Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim
delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih
Sklop D - Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev in/ali družin otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. 
Sklop E - Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev in družin  otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi,
ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih. 
Sklop F – Preventivni programi medgeneracijskega povezovanja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v javnih
zavodih ali izven njih.

Razpisuje: Mestna občina Ljubljana

Vrednost razpisa: 293.000,00 EUR (sklop A: 98.000,00; sklop B: 58.000,00; sklop C: 50.000,00; sklop D: 39.000,00; sklop E: 16.000,00; sklop F: 32.000,00)

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 06.12.2017

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Mestni občini Ljubljana

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana v letu 2018, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.

Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer:
– Sklop A: Izvedba mehanskega odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (japonski dresnik (Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago canadensis sp), orjaška zlata rozga
(Solidago gigantea), veliki pajesen (Ailantus altissima) in pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)) na zavarovanih območjih narave,
– Sklop B: Izvedba projekta s področja krožnega gospodarstva,
– Sklop C: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).
Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi tudi tekoče projekte v delu, ki še niso sofinancirani iz javnih sredstev. Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala le aktivnosti, ki bodo za udeležence
brezplačne.

Razpisuje: Mestna občina Ljubljana

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev razpisa je 50.000,00 EUR (14.000,00 EUR za sklop A, 15.000,00 EUR za sklop B, 21.000,00 EUR za sklop C).

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 06.12.2017

Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije"

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju
socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 21 (enaindvajset) projektov, ki bodo razvili in izvajali programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na socialno
vključenost oseb iz ciljnih skupin ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, in sicer predvidoma 13 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija in predvidoma 8 projektov v kohezijski
regiji zahodna Slovenija.

V okviru javnega razpisa lahko prijavitelj v program socialne aktivacije vključi osebe iz naslednjih ciljnih skupin: 
- odrasli upravičenci/prejemniki denarne socialne pomoči, 
- odrasle osebe s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki DSP, 

- osebe, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT) vpisane v evidenco oseb, ki so začasno
nezaposljive.

Razpisuje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leti 2018 in 2019 znaša 1.953.000,00 EUR, od tega je 1.209.000,00 EUR
namenjenih za sofinanciranje projektov v KRVS in 744.000,00 EUR za sofinanciranje projektov v KRZS.

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete  tukaj.

Rok prijave: 11.12.2017

Javni razpis o sofinanciranju programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Krško

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini
Krško v letu 2018.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali nepridobitne in/ali neprofitne organizacije, društva ter zavodi, ustanovljeni za delovanje na območju občine Krško, ki prijavijo program, ki je predmet
razpisa za A in B področje ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Razpisuje: Občina Krško

Vrednost razpisa: 63.000,00 EUR

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: 05.01.2018

Horizon 2020: Better health and care, economic growth and sustainable health systems

V okviru prednostne naloge "družbeni izzivi" programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za sofinanciranje projektov na področju zagotavljanja boljšega
zdravstvenega varstva, ekonomske rasti in trajnostnih zdravstvenih sistemov za leta od 2018 do 2020.

Razpisuje: Evropska komisija

Vrednost razpisa: Finančna sredstva za izvajanje Obzorja 2020 znašajo 77028,3 milijonov EUR v tekočih cenah (odlična znanost – 24441,1 milijonov EUR; vodilni položaj v industriji – 17015,5
milijonov EUR; družbeni izzivi – 29679 milijonov EUR). Letna proračunska sredstva odobrita Evropski parlament in Svet v okviru omejitev iz večletnega finančnega okvira.

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1067
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=8805
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/oddelki/oddelek-za-predsolsko-vzgojo-in-izobrazevanje/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-preventivnih-programov-na-podrocju-razlicnih-vrst-zasvojenosti-v-mol-za-leto-2018-inali-od-leta-2018-do-leta-2020/
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=8820
https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017062.pdf
http://www.razpisi.info/index?action=noticeinfo&id=8822
http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=13450
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1066
http://www.krsko.si/objava/111518
http://www.krsko.si/objava/111518
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc


milijonov EUR; družbeni izzivi – 29679 milijonov EUR). Letna proračunska sredstva odobrita Evropski parlament in Svet v okviru omejitev iz večletnega finančnega okvira.

Podrobne informacije in kriterije razpisa, najdete tukaj. 

Rok prijave: Rok za oddajo prijave sta odvisna od teme, na katero se prijavljate (različno, od 6.2.2018 do 16.4.2019).

Nazaj na vrh

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO
  

info@zadihaj.net
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TEL: +386 5 917 80 76
GSM: +386 51 317 113
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