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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

Festival zdravja in nekajenja 2018
Ob bližajočem se Svetovnem dnevu brez tobaka bomo v Qlandii Maribor 24.maja od 10. do 16. ure izvedli Festival zdravja in nekajenja. Na ta dan bomo informirali mimoidoče o nevarnostih
kajenja, delili zdravstveno-vzgojna gradiva in izvajali meritve holesterola, ravni sladkorja v krvi, trigliceridov in ogljikovega monoksida v izdihanem zraku.
Vabljeni.

Posvet ob Svetovnem dnevu brez tobaka 2018
Posvet ob Svetovnem dnevu brez tobaka 2018 bo v torek, 29.maja 2018 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, območna enota Ljubljana, Zaloška 29. Naslov letošnjega posveta je "Tobak in
bolezni srca in ožilja". Točen program in vabilo najdete na spletnih straneh NIJZ oziroma tukaj. Udeležba je brezplačna, prijave pa se zbirajo do 24.5.2018 - prav tako na spletnih straneh NIJZ.
Dne 31.5.2018 pa bomo na povabilo Centra za krepitev zdravja ZD Celje sodelovali v aktivnostih, ki zmanjšujejo breme kajenja. Na ta dan bomo informirali širšo javnost o posledicah kajenja.
Vabljeni.
17. maja se je obeležil Svetovni dan hipertenzije
17. maja obeležujemo Svetovni dan hipertenzije. Leta 2005 ga je uvedla Svetovna liga za hipertenzijo, z namenom povečati zavedanje svetovne populacije o nevarnostih visokega krvnega tlaka.
Zadnji dve leti pa se pridružujemo svetovni akciji Mesec meritev maj. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo tudi na prekomeren vnos soli in s tem natrija v prehrani. Gre namreč
za dokazan neposredni prehranski dejavnik tveganja za povišan krvni tlak, ta pa predstavlja pomemben vzrok za nastanek možganske kapi ter drugih bolezni srca in ožilja.
V sklopu 
svetovne akcije ozaveščanja o problematiki in resnosti posledic nezdravljene hipertenzije bodo zato tudi letos ves maj v zdravstvenih ustanovah in lekarnah po celotni Sloveniji
opravljali brezplačne meritve krvnega tlaka. Zaradi narave bolezni je ozaveščanje najširšega kroga ljudi ključnega pomena za njihovo zdravje, pri čemer medijska podpora igra zelo pomembno
vlogo. Lani je v akciji skupno sodelovalo 2883 oseb, od vseh preiskovancev je 58.1 % imelo hipertenzijo. Skoraj 30 % preiskovancev se ni zdravilo.
Visok krvni tlak ali hipertenzija je kronična bolezen, ki jo spremlja vzdevek "tihi ubijalec". Po podatkih svetovnega združenja za hipertenzijo ima povišan krvni tlak že vsak četrti (skupno skoraj
1,8 milijarde ljudi), v Sloveniji pa že skoraj vsak drugi odrasel, bolezen pa se vedno pogosteje pojavlja tudi pri mladostnikih. Skoraj polovica se jih tega ne zaveda. Med tistimi, ki se zavedajo, jih
polovica ne stori ničesar. Kar pomeni, da je okoli 75 odstotkov svetovnih bolnikov s hipertenzijo izpostavljenih povečanemu tveganju, da zbolijo za srčnimi obolenji, možgansko kapjo, ledvičnim
obolenjem ali doživijo nenadno smrt. Brez zdravljenja se možnost za možgansko kap poveča za sedemkrat. V Sloveniji možgansko kap doživi okoli 4400 ljudi na leto, okoli 2100 jih umre. Še
pogostejša je invalidnost. Dolgotrajno povišan krvni tlak je tudi vzrok za okvare srca, ki se prav tako lahko končajo usodno. Akutni koronarni sindrom doživi okoli 5000 bolnikov na leto, približno
700 jih umre. Po vsem svetu hipertenzija vsako leto terja 10 milijonov življenj.
Več o temi najdete na spletni strani NIJZ.
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Kakšna so tveganja dolgotrajnega sedenja?
Pri sedenju porabljamo manj energije kot v stoječem položaju ali hoji. Raziskave so dolgotrajno sedenje povezale s številnimi zdravstvenimi težavami. Med njih štejemo debelost in skupek
zdravstvenih kazalnikov – povišan krvni tlak, povišan krvni sladkor, prekomerna telesna maščoba okrog pasu in povišana raven holesterola, ki jih s skupnim imenom imenujemo metabolični
sindrom. Preveč in predolgo sedenje prav tako zvišuje tveganje za smrt zaradi srčno-žilnih obolenj in raka.
Prekomerno sedenje – za mizo, v avtomobilu ali pred zaslonom, je lahko škodljivo. Analiza 13 raziskav o času sedenja in ravneh aktivnosti je ugotovila, da imajo posamezniki, ki sedijo več kot
osem ur dnevno brez fizične aktivnosti, enako tveganje za prezgodnjo smrt kot kadilci in prekomerno debeli ljudje. Vendar je za razliko od drugih raziskav ta analiza, v kateri so bili zajeti podatki
o navadah in aktivnosti več kot milijona ljudi pokazala, da 60 do 75 minut zmerno intenzivne fizične aktivnosti na dan prepreči učinke prekomernega sedenja. Druga raziskava je ugotovila, da
sedenje za zelo aktivne ljudi ne predstavlja tveganja za zdravje.
Potrebnih je več raziskav o posledicah sedenja in fizične aktivnosti na zdravje ljudi. Vendar je nekako jasno, da manj sedenja in več gibanja pripomore k boljšemu zdravju. Da se zoperstavimo
metaboličnemu sindromu, lahko začnemo s tem, da več dela opravimo v stoječem položaju, ko imamo za to priložnost, namesto, da delo opravljamo sede. Prav tako je dobro, da si poiščemo več
priložnosti za hojo med delom. Na primer:
Na vsakih 30 minut sedenja si vzamemo odmor.
Med pogovarjanjem po telefonu ali gledanjem televizije stojimo.
Če delate za mizo, poskusite mizo, za katero se stoji – ali improvizirajte z visokim pultom.
Med sestanki s sodelavci hodite, namesto da sedite v konferenčni sobi.
Organizirajte si delovno površino nad tekalno stezo – z računalniškim zaslonom in tipkovnico na stojalu – tako ste lahko čez cel dan v gibanju.
Učinek gibanja, tudi lagodnega, ima velik vpliv. Za začetek omogoča porabo več kalorij, kar lahko povzroči izgubo telesne teže in zvišanje energije. Prav tako fizična aktivnost pomaga pri
vzdrževanju mišičnega tonusa, sposobnosti gibanja in boljšega mentalnega zdravje, predvsem ob staranju.
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Objavljeno 8.5.2018 na www.mayoclinic.org
Alkohol in tobak sta za družbo bolj škodljiva kot prepovedane droge
Nova mednarodna raziskava je ugotovila, da kajenje in pitje alkohola ogroža zdravje ljudi bolj kot jemanje prepovedanih drog.
Raziskovalci so ugotovili, da sočasno kajenje tobaka in pitje alkohola povzroča izgubo več kot četrt milijarde let zdravega življenja, zavoljo življenja v slabem zdravstvenem stanju (v slabem
zdravju, v invalidnosti, ali zaradi nastopa prezgodnje smrti), medtem ko je raba prepovedanih drog odgovorna za izgubo desetine milijonov let zdravega življenja.
Pregled podatkov za leto 2015 na svetovni ravni poroča, da več kot eden od sedmih odraslih kadi tobak in eden od petih poroča, da se je v zadnjem mesecu vsaj enkrat opil.
Sodeč po poročilu je v Evropi najvišja poraba alkohola na prebivalca. V Srednji Evropi - 11,61 litra, v Vzhodni Evropi - 11,98 litra in v Zahodni Evropi - 11,09 litra. V teh regijah je bila zaznana
tudi najvišja vrednost prekomernega pitja med pivci alkohola in sicer 50,5 % v Srednji Evropi, 48 % v Vzhodni Evropi in nekaj več kot 42 % v Zahodni Evropi. Ta področja imajo tudi največ
kadilcev tobaka – Vzhodna Evropa 24,2 %, Srednja Evropa 23,7 % in Zahodna Evropa skoraj 21 %.
Raba prepovedanih drog je na svetovni ravni manj pogosta. Konopljo je v zadnjem letu uporabljalo manj kot 1 od 20 odraslih oseb. Veliko nižji je tudi delež oseb, ki uporabljajo amfetamine,
opioide in kokain.
Po podatkih raziskave avtorja Roberta Westa iz Univerze v Londonu imajo Združene države Amerike in Kanada najvišji odstotek odvisnosti od konoplje (749 primerov na 100.000 ljudi), opioidov
(650 primerov na 100.000 ljudi) in kokaina (301 primer na 100.000 ljudi). Avstralija in Nova Zelandija beležita najvišjo odvisnost od amfetaminov (491,5 na 100.000 ljudi) in tudi visoke
vrednosti odvisnosti od konoplje (694 primerov na 100.000 ljudi), opioidov (510 na 100.000 ljudi) in rabe kokaina (160,5 na 100.000 ljudi).
Študija je dostopna tukaj.
Objavljeno, dne 11.5.2018 na www.addictionjournal.org.
Umrl zaradi eksplozije elektronske cigarete, preluknjala mu je lobanjo
Pri obdukciji so odkrili, da je prebivalec Floride umrl zaradi elektronske cigarete, ki jo je razneslo, pri tem pa je nekaj delčkov prodrlo skozi njegovo lobanjo.
Celoten članek je dostopen tukaj.
Objavljeno, dne 17.5.2018 na www.vecer.com.
Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Nacionalna nevladniška konferenca na temo "fundraisinga", 5.6.2018, Ljubljana, Slovenija
Letošnja nacionalna nevladniška konferenca, ki bo 5. junija v Ljubljani, se bo vrtela okoli najboljših domačih in tujih fundraising projektov in praks. Konferenca se bo odvijala v novem prizorišču
za delavnice in konference Prodajalna, ki se nahaja v podhodu Ajdovščina v Ljubljani.
Udeležba na konferenci je brezplačna. Potrebna je prijava na konferenco, prijave so že mogoče, zaprli pa jih bodo 25. maja. Če bo prijav več, kot je kapaciteta prizorišča, bodo upoštevali načelo
iz vsake organizacije en udeleženec.
Prijavite se lahko na spletnih straneh CNVOSa oziroma tukaj.
11. mednarodna znanstvena konferenca - Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi, 7.6.2018, Bled, Slovenija
Konferenca je namenjena predstavitvi aktualnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne
zdravstvene obravnave v zaostrenih gospodarskih razmerah. Na konferenco so vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti ter njihovi mentorji.
TEMATSKA PODROČJA
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   
•   

Determinante zdravja in odzivi stroke zdravstvene nege na sodobna stanja/izzive/potrebe
Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
Promocija zdravja (otroci in mladina, delovno aktivna populacija, zdrav v tretje življenjsko obdobje)
Gibanje in telo
Modernizacija zdravstvene nege (e-zdravstvena nega, sodobna zdravstvena nega)
Izboljšave in spremembe v zdravstveni negi na podlagi raziskovanja in na dokazih podprte prakse
Starajoča se populacija in sodobna zdravstvena obravnava – trendi in razvoj
Družba, zdravje in politika
Klinično raziskovanje – primeri izboljševanja prakse

Na konferenci bomo aktivno sodelovali tudi v SZOTK. Več informacij o rokih prijave in oddaje strokovnih prispevkov ter informacije o višinah kotizacije najdete na spletnih straneh Fakultete za
zdravstvo Angele Boškin oziroma tukaj.
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.
Na spletni strani konference je odprto zbiranje strokovnih vlog za teme, ki bodo predstavljena na konferenci. Na spletni strani se zbirajo tudi prijave. Program bo objavljen v kratkem. Na
konferenci bo sodeloval tudi naš predstavnik s predavanjem v angleškem jeziku na temo trošarinske politike na tobačne izdelke v Sloveniji.
SRNT Europe 2018 - Konferenca: Kajenje in bolezni, 6.9.- 8.9.2018, München, Nemčija
Na letošnji 18. letni mednarodni konferenci bo tekla razprava o kajenju in kajenju pripisljivim boleznim. Konference se bodo aktivno udeležili številni znanstveniki, strokovnjaki in odločevalci na
področju javnega zdravja. Takoj za konferenco pa se bo odvil spremljajoč dogodek (8.9.- 9.9.2018) v nemškem jeziku na temo odvajanja od kajenja.
Natačne informacije o dogodku ter o načinih prijave in o plačilu kotizacije najdemo tukaj.
Konferenca: Zdravje starostnikov, 21.9.2018, Grand hotel Portorož, Slovenia
Namen 2. letne znanstvene in strokovne mednarodne konference “Zdravje starostnikov” Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, ki bo potekala 21. septembra 2018, je opozoriti na
zdravstvene probleme starejše populacije, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. Program konference se bo osredotočil na zmanjševanje oz.
odpravljanje dejavnikov tveganja ter krepitev zdravja starejše populacije, in bo potekal v sklopu petih vsebinskih področij - sekcij konference:
Psihosocialni vidiki prilagajanje na staranje
Problemi in izzivi v prehrani starostnikov
Starostnikom prilagojene IKT rešitve in storitve
Starostnik - okolje
Telesna (ne)aktivnost in njen pomen za zdravje starostnikov
Konferenca je namenjena strokovnjakom iz prakse, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim
povezanih strok.
Program konference bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku.
Aktivni udeleženci konference se lahko prijavijo do 30. junija 2018, za vse ostale udeležence pa je zadnji roki prijave najkasneje do 20. avgusta 2018. Več informacij o višini kotizacije za
udeležbo najdete tukaj.
Konferenca bo potekala v konferenčnih prostorih Grand hotela Portorož.
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 preberete tukaj.
Odprto je prejemanje priporočil o temah in sklopih na tej spletni povezavi.
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Nazaj na vrh

E-novice SZOTK
RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Pobuda prostovoljci EU za humanitarno pomoč - tehnična pomoč za organizacije pošiljateljice ter gradnja zmogljivosti organizacij gostiteljic za humanitarno pomoč
Cilj razpisa je prispevati h krepitvi zmogljivosti Unije za zagotavljanje humanitarne pomoči glede na potrebe ter krepitvi zmogljivosti in odpornosti skupnosti v tretjih državah, ki so ranljive za
učinke nesreč ali so jih prizadele nesreče, zlasti s pripravljenostjo na nesreče, zmanjševanjem tveganja zaradi nesreč ter s krepitvijo povezave med ukrepi pomoči, obnove in razvoja. Prav tako je
cilj razpisa prispevati k povečanju in izboljšanju zmogljivosti Unije za zagotavljanje humanitarne pomoči s povečanjem skladnosti in doslednosti prostovoljstva v državah članicah, da bi se
izboljšale možnosti za sodelovanje državljanov Unije v dejavnostih in operacijah humanitarne pomoči.
V okviru tega razpisa se bodo sredstva zagotovila kot podpora ukrepom, namenjenim krepitvi zmogljivosti prihodnjih organizacij gostiteljic, da se pripravijo in odzivajo na humanitarne krize.
Poleg tega se bo zagotovila podpora ukrepom, namenjenim krepitvi tehničnih zmogljivosti prihodnjih organizacij pošiljateljic, da bi razvile ali izboljšale svoje izpolnjevanje standardov in
postopkov, potrebnih za sodelovanje pri pobudi Prostovoljci EU za humanitarno pomoč.
Evropska komisija pričakuje, da bo s tem razpisom dosegla naslednje rezultate: krepitev zmogljivosti približno 115 organizacij pošiljateljic in organizacij gostiteljic na področjih, kot so:
obvladovanje tveganja zaradi nesreč, pripravljenost in odzivanje na nesreče;
povezovanje ukrepov pomoči, obnove in razvoja;
krepitev lokalnega prostovoljstva v tretjih državah;
gradnja zmogljivosti za izvedbo certificiranja, vključno z upravno zmogljivostjo;
gradnja zmogljivosti zgodnjega opozarjanja lokalnih skupnosti.
Upravičeni prijavitelji:
Prijavitelji so organizacije pošiljateljice, projekti pa se pripravljajo in izvajajo v okviru nadnacionalnih partnerstev, ki vključujejo subjekte, ki prihajajo iz vsaj treh različnih držav, sodelujočih v
programu, in spadajo v eno od kategorij iz člena 10(3)(c) Uredbe (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za
humanitarno pomoč (pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“) (UL L 122, 24.4.2014, str. 1).
Koordinator posameznega projekta mora biti v skladu s členom 3(d) uredbe vsaj tri leta dejaven na področju humanitarne pomoči;
vsaj en koordinator ali prijavitelj v posameznem projektu mora biti vsaj tri leta dejaven na področju upravljanja prostovoljnega dela.
Razpisuje: Evropska komisija.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Vrednost razpisa: 7.700.000,00 EUR
Rok prijave: 15.05.2018
Razpis EU za zbiranje predlogov projektov: Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev
Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo je objavil javni razpis, v okviru katerega bodo podprli lokalne športne projekte, pri katerih je poudarek na integraciji beguncev.
Izbranih bo približno 25 projektov. Ti projekti morajo vključevati lokalne športne organizacije in vire usmerjati v dejavnosti, pri katerih sodelujejo moški in ženske ter vključujejo begunce, zlasti
mlade (do 30 let), v mešane športne dejavnosti.
Poleg konkretnih ukrepov za integracijo beguncev prek športa se med drugim pričakujejo naslednji rezultati:
spodbujanje neposredne udeležbe beguncev in gostiteljskih skupnosti na strateških lokacijah v EU,
spodbujanje vseevropskega pristopa ter povečanje potenciala evropskih gostiteljskih skupnosti za uspešno pritegnitev in integracijo beguncev prek športa.
Glavni cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je opredeliti in podpreti dobre prakse v EU; poleg tega pa tudi spodbujati razvoj metod za sistematično in ponovljivo ocenjevanje učinka. Povezovalna
platforma bi morala omogočati izmenjavo izkušenj na področju integracije beguncev prek športa.
Upravičeni prijavitelji:
Projekti so upravičeni, če jih oddajo vložniki, ki izpolnjujejo naslednja merila:
so javne ali zasebne organizacije s statusom pravne osebe, dejavne na področju športa in organizacije športnih dejavnosti. Fizične osebe niso upravičene do nepovratnih sredstev na
podlagi tega razpisa;
imajo sedež v eni od 28 držav članic EU.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Vrednost razpisa: 1.400.000,00 EUR
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 7.06.2018
Civitates: Razvoj in delovanje koalicij civilnodružbenih organizacij, ki naslavljajo problematiko krčenja prostora civilne družbe v Evropi
Konzorcij 16 fundacij, zavezanih spodbujanju demokratičnih vrednot v Evropi, je v začetku maja objavil prvi razpis v okviru novoustanovljenega sklada Civitates. Razpis je namenjen razvoju (in
kasneje delovanju) koalicij civilnodružbenih organizacij, ki naslavljajo problematiko krčenja prostora civilne družbe v Evropi.
Prijava na razpis poteka v dveh fazah:
V okviru prve faze lahko zaprosite za donacije v višini do 10.000 EUR. Izbranih bo do 16 projektov, ki bodo prejeli finančna sredstva za razvoj koalicij (projekti trajajo 14 tednov).
Po zaključku prve faze bodo upravičenci povabljeni k oddaji prijav projektov za izvajanje oz. implementacijo koalicijskih lokalnih in nacionalnih akcijskih načrtov. V tej fazi bo do 12 koalicij
prejelo sredstva v višini do 100.000 EUR (projekti trajajo do 18 mesecev).
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU in EFTA. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami, pri čemer se sofinancira nacionalna partnerstva,
čezmejno partnerstvo ni predmet tega razpisa. V koalicijah lahko poleg civilnodružbenih organizacij sodelujejo tudi drugi deležniki, ki zasledujejo iste cilje (medijske organizacije, pravne službe
ipd). Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Network of European Foundations (NEF)
Vrednost razpisa: Prva faza - do 10.000 EUR. Druga faza - do 100.000 EUR.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 15.06.2018
Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva
Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo projekti v katerikoli fazi razvoja ali izvedbe, ki bodo ustrezno
identificirali in naslavljali potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.
Ministrstvo bo v okviru izbranih projektov subvencioniralo:
Sklop A:
trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah;
SKLOP B:
trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.
Projekti, ki bodo v okviru javnega razpisa sofinancirani, bodo morali prispevati k doseganju naslednjih ciljev javnega razpisa:
Povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
Dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
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Profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
Kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
Kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
Profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.
Razpisuje: Ministrstvo za javno upravo
Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 18.06.2018
Razpis programa INTERREG ADRION - Drugi poziv - Turizem in okolje
Objavljen je drugi razpis transnacionalnega programa ADRION (Jadransko-jonski program), v okviru katerega je na voljo 34,3 milijonov EUR. Tokratni razpis je odprt za prijave znotraj prioritete
2 (trajnostna regija), in sicer za področje okolja in področje turizma.
Upravičeni prijavitelji so javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri
načrtovanju in izvajanju javnih politik. Več podrobnosti o ostalih pogojih najdete v razpisni dokumentaciji.
Več informacij lahko dobite na spletni strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko oziroma tukaj, med drugim tudi o terminu informativnega dne v zvezi s programom - ta bo
16.4.2018 v Ljubljani.
Razpisuje: Organ upravljanja transnacionalnega programa INTERREG ADRION 2014-2020.
Rok prijave: 26.06.2018
EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation: Call for Proposals
24. januarja je bil objavljen prvi razpis za sofinanciranje čezmejnih in transnacionalnih projektov v okviru novega sklada EGP in norveškega mehanizma za regionalno sodelovanje v vrednosti 15
milijonov evrov. Gre za nov sklad (zanj je rezerviranih skupno 34,5 milijonov evrov), ki je namenjen spodbujanju čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja v obliki prenosa znanja, izkušenj
in dobrih praks ter krepitve institucij na vseh petih prednostnih področjih Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021:
inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;
kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
pravosodje in notranje zadeve.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, tudi NVO, iz držav upravičenk (Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija) in sosedjih držav (Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turčija, Ukrajina). V projektih mora
sodelovati več partnerjev iz različnih držav. Upravičenci se morajo prijaviti kot konzorcij, ki ga sestavljajo subjekti iz najmanj treh držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno
dokumentacijo.
Razpisuje: EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation
Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 15 milijonov evrov. Zaprosite lahko za sredstva v višini najmanj 1 milijon evrov (zgornje omejitve ni), višina sofinanciranja je odvisna od
pravnega statusa konzorcijskega partnerja, za NVO znaša 90% upravičenih stroškov.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 01.07.2018
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 77.028,3 milijonov EUR v tekočih cenah (odlična znanost – 24.441,1 milijonov EUR; vodilni položaj v industriji – 17.015,5
milijonov EUR; družbeni izzivi – 29.679 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 - odvisno 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
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