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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
24.05.2018 smo v nakupovalnem centru Qlandija v Mariboru obeležili Svetovni dan brez tobaka. Opravljali smo meritve ogljikovega monoksida v izdihanem zraku, svetovali kako opustiti kajenje,
informirali in izobraževali ljudi kje lahko še dobijo pomoč pri opuščanju kajenja. Naša medicinska sestra je opravljala meritve pritiska, holesterola, sladkorja. Zdravnik iz Društva za zdravje srca in
ožilja je opravljal meritve EKG in svetoval. Z nami so bili Društvo Mladi in tobak, Društvo študentov medicine Maribor, ki so predstavljali projekt Epruvetka, Ustanova Zdravstvena fundacija za
tobačno kontrolo, ki so predstavili tudi pripomočke za opuščanje kajenja, Zveza prijateljev mladine Maribor, ki so predstavljali prostočasne dejavnosti za mlade, Študentska organizacija univerze
v Mariboru in Srednja oblikovna šola Maribor.
Poskrbljeno pa je bilo tudi za zdrave napitke.

Drava festival 2018
Drava Festival je zasnovan kot serija samostojnih dogodkov na in ob reki Dravi, ki se bodo zvrstili večinoma med vikendi v časovnem obdobju med mesecem majem in julijem. Letošnji Drava
Festival poteka med 11. 5. in 15. 7. 2018.
8. in 9.junija smo v okviru Festivala organizirali dvodnevni dogodek Lent ljudem - Drava moja plaža. Prometne površine ob Lentu smo preuredili v obcestna parkirišča in igralne površine – prostor
druženja, ustvarjalnosti in športnih aktivnosti, ki se navadno odvijajo na plažah in igriščih. Tam je potekala tudi Street Art delavnica. Dan prej, torej v petek, 8.6.2018, pa smo izvedli Jazz
koncert na splavu.
Utrinke dogajanja si lahko ogledate na naših spletni strani
Program letošnjega Drava Festivala najdete tukaj.
EKO teden 2018
V torek, 5. 6. 2018 smo obeležili Svetovni dan okolja. Ob tej priložnosti smo organizacije in društva pripravila številne prireditve, ki so se odvijale vsak dan med 5. in 8. 6. 2018 med 9.00 in
18.00 uro na Glavnem trgu in med 9.00 in 16.00 uro na Slomškovem trgu. Program je bil izredno zanimiv za vrtce, osnovnošolce, dijake, študente in tudi odrasle. Programi so se dotikali tematike
okolja in trajnostne mobilnosti. V okviru EKO tedna 2018 smo partnerji v programu Zdrav šolar, katerega sestavni del sta akciji Pešbus in Bicivlak.
Več najdete na spletni strani http://www.aktivnovsolo.si/
Svetovni dan brez tobaka 2018
31.05.2018 se je obeleževal Svetovni dan brez tobaka pod letošnjim geslom »Tobak in bolezni srca in ožilja«, s katerim smo tudi mi želeli opozoriti na hude posledice uporabe tobaka in ukrepe, ki
zmanjšujejo njegovo uporabo. Na ta dan smo v Zdravstvenem domu Celje, med 9. in 12. uro, skupaj s prijaznim osebjem Zdravstvenega doma Celje in referenčnih ambulant, za obiskovalce
organizirali svetovanja o zdravem načinu življenja ter brezplačne meritve krvnega tlaka, spirometrije in količine ogljikovega monoksida v izdihanem zraku. Tobak lomi srca!
Slike z dogodkov si lahko ogledate na naši spletni strani.
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Tobačno podjetje Philip Morris želi naprave iQOS prodajati v Indiji
Philip Morris International (PMI) načrtuje, da bo v kratkem svojo kadilsko napravo iQOS lansiral v Indiji. Tobačni gigant išče oporo v državi z drugo največjo populacijo kadilcev na svetu, takoj za
Kitajsko.
Indija ima stroge zakone, ki preprečujejo uporabo tobaka, saj po poročilih vlade zaradi njegove uporabe letno umre več kot 900000 ljudi. V državi še vedno živi 106 milijonov odraslih kadilcev,
kar za PMI in druge tobačne koncerne predstavlja zelo donosen trg. Po navedbah nekaterih vladnih virov, je vlada v Delhiju pripravljena »prisluhniti« PMI le v kolikor bi predstavili napravo, ki bi
ljudem resnično pomagala opustiti kajenje, a navajajo, da v kolikor se tovrstne in podobne naprave, kot je na primer elektronska cigareta, izkažejo za zdravju škodljive, jih lahko doleti popolna
prepoved prodaje.
PMI v Indiji bodo začeli z oblikovanjem strategije lansiranja naprav iQOS, ki vključuje delo na promociji blagovne znamke, izvajanje raziskav o cenovni politiki ter vzpostavljanje odnosov z mediji
in regulatorji. V PMI zaenkrat ne komentirajo načrtov v Indiji, a kot kaže je podjetje začelo »pripravljati medijski teren« za prihod iQOS-a.
Prakash C. Gupta, direktor Inštituta Healis Sekhsaria za Javno zdravje blizu Mumbaja je kritiziral načrte PMI, saj z napravami iQOS ciljajo predvsem na mlade, premožne Indijce, kar bi zelo
oškodovalo javno zdravje.
PMI je sicer v Indiji znan po cigaretah znamke Marlboro, ki jih že leta prodaja in oglašuje v Indiji. Čeprav so v zadnji letih početverili svoj tržni delež, pa vseeno Marlboro cigarete predstavljajo le
1,4 odstotke 10 milijard vredne Indijske trgovine s cigareti. Po podatkih internih dokumentov, ki jih je objavil Reuters, PMI gleda na Indijo kot tržišče z velikim potencialom, predvsem zaradi
močno naraščajočega srednjega razreda.
PMI trenutno novači vplivne posameznike, ki bi javno promovirali napravo še preden se ta začne prodajati, sta za Reuters povedala dva vira. Kljub temu pa mora PMI dobiti dovoljenje in
prepričati Indijsko vlado, ki je v zadnjih letih zvišala davke na tobak, naročila podjetjem, da morajo na škatlice tiskati večja zdravstvena opozorila in vzpostavila brezplačno telefonsko številko za
pomoč pri opuščanju kajenja.
PMI je sicer zaprosil Agencijo ZDA za hrano in zdravila za dovoljenje, da lahko trži iQOS kot izdelke, ki so manj škodljivi kot cigarete. Agencija o vlogi PMI še ni odločila. Dr. Vinayak M. Prasad, ki
vodi Iniciativo SZO za življenje brez tobaka v Ženevi, pravi, da je agencija vsem vladam, ki so se z njimi posvetovali, sporočila, da nimajo nikakršnih dokazov o manjši škodljivosti tovrstnih
naprav v primerjavi s klasičnimi tobačnimi izdelki. »Tovrstni izdelki bi morali biti regulirani, prepovedani za uporabo na javnih prostorih in dovolj visoko obdavčeni, da bi bili cenovno nedostopni
mladim,« je povedal Prasad za Reuters.
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Objavljeno 8.5.2018 na www.reuters.com
Raziskava o metodah opuščanja kajenja na delovnem mestu
Opustiti kajenje je težko. Čeprav številke kažejo, da število kadilcev v ZDA in v Evropi upada, so stopnje uspešnosti programov opuščanja kajenja nizke. To je razvidno tudi iz nove študije, ki je
vzela pod drobnogled programe opuščanja kajenja, ki jih podjetja ponujajo svojim zaposlenim.
Študija, ki je bila objavljena v New England Journal of Medicine, ima po mnenju profesorja na Šoli Medicine Univerze Stanford Toma Glynna sicer določene pomanjkljivosti, kljub temu pa
poudarja, da je vzpodbudno, da so se raziskovalci lotili t.i. pragmatične študije, to je študije dejanskih razmer in učinkovitosti programov za opuščanje kajenja v podjetjih.
V študijo je bilo vključenih 6006 zaposlenih iz 54 različnih podjetij, od tega se jih je le 1191 (19,8%) aktivno vključilo in sodelovalo v programih opuščanja kajenja, od teh pa je le manj kot 7%
opustilo kajenje za vsaj 6 mesecev po začetnem dnevu. 4815 zaposlenih ni izkazalo interesa za aktivno sodelovanje.
Raziskovalci so udeležence naključno razdelili v eno izmed petih skupin. Vsaka skupina je uporabljala drugačno metodo (intervencijo) za opuščanje kajenja. Metode so bile naslednje:
Nikotinska nadomestna terapija ali druga zdravila za opuščanje kajenja. Če je bila tovrstna terapija neučinkovita so kadilcem ponudili elektronsko cigareto. Druga metoda je bila enaka prvi s to
razliko, da so kadilcem ponudili enkratno nagrado v višini 600 ameriških dolarjev, če ti niso kadili. Tretja metoda je bila enaka prvima dneva, le da je bila denarna nagrada pogojna – znesek so
jim lahko tudi odvzeli, če kadilci niso dosegli določenih mejnikov pri opuščanju kajenja. Kadilci v zadnji skupini so lahko prejeli brezplačne elektronske cigarete ne glede na to ali so prej poskusili
katera druga zdravila za opuščanje kajenja. Kadilci v skupini splošne nege so prejeli splošne informacije o koristih prenehanja kajenja in so se lahko naročili na prejemanje motivacijskih sporočil
preko telefona.
Po preteku 6 mesecev od dneva začetka opuščanja je le 0,1% aktivnih udeležencev v skupini splošne nege opustilo kajenje. V skupini, ki je prejemala nikotinsko nadomestno terapijo, je
prenehalo s kajenjem 0,5% aktivnih udeležencev, v skupini z elektronsko cigareto pa 1%. Nekoliko uspešnejši sta bili skupini, kjer je bila udeležencem ponujena denarna nagrada – 2% v primeru
ko so udeleženci prejeli enkratni znesek v višini 600 ameriških dolarjev in 2,9% v primeru ko je bila nagrada pogojena.
Študija je pokazala, da je metoda s ponujeno denarno nagrado najučinkovitejša izmed testiranih načinov opuščanja kajenja. Iz rezultatov lahko tudi sklepamo, da elektronske cigarete niso
občutno bolj učinkovite kot klasična nikotinsko nadomestna terapija - razlika v odstotkih je tako majhna, da jo lahko pripišemo statističnem naključju. Poudariti je potrebno tudi, da dolgoročnih
študij o varnosti elektronskih cigaret zaenkrat še ni.
Pravzaprav je študija v največji meri pokazala, kako zelo težko je opustiti kajenje in izvesti učinkovit program za opuščanje kajenja v delovnem okolju pod realnimi pogoji. Po besedah profesorja
Glynna je bila največja omejitev študije ta, da se je vanjo vključilo kadilce, ki niso imeli namena prenehati kaditi in se niso aktivno udeleževali aktivnosti. Težava, ki jo vidi, je tudi, da večina
delodajalcev v praksi ni pripravljena ponuditi denarne nagrade svojim zaposlenim za to, da ti opustijo kajenje.
Študija je dostopna tukaj.
Objavljeno 24.5.2018 na www.forbes.com.
V zadnjem letu je milijon Francozov opustilo kajenje
Raziskava o kajenju v Franciji, ki jo je izvedel francoski inštitut za javno zdravje, je pokazala, da je v letih 2016 in 2017 kajenje opustilo milijon Francozov. Velik upad kajenja je opaziti predvsem
pri mlajših in tistih z nižjim dohodkom.
Raziskovalci so mnenja, da so ljudje začeli kajenje vse bolj opuščati predvsem zaradi višjih cen tobačnih izdelkov, strožje protikadilske zakonodaje - vključno z enotno embalažo tobačnih
izdelkov, povračila stroškov v primeru uporabe nikotinsko nadomestne terapije in kampanje, kot je nacionalni mesec brez tobaka. Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da k temu, da ljudje
opustijo kajenje, veliko pripomorejo prav opozorilne fotografije na škatlicah cigaret.
Leta 2016 je kadilo 29,4% Francozov, starih od 18 do 75 let, leta 2017 pa je kadilo (le) še 26,9% Francozov, torej 2,5% manj. Raziskovalci so največji upad zaznali pri mladih moških, starih od
18 do 24 let (44% v letu 2016, 35% v letu 2017) in starejših ženskah, starih od 55 do 64 let (21% v letu 2016, 18% v letu 2017).
Raziskovalci menijo, da so ukrepi učinkoviti in bo stopnja kajenja V Franciji v prihodnji letih še naprej upadala.
Sicer pa kajenje v Evropi upada, medtem ko se zvišuje v državah z nižjimi dohodki in srednje razvitim državam Afrike, Azije in Južne Amerike. Tobačna industrija se ciljno osredotoča na ta
tržišča, predvsem ker večina držav nima sprejetih ustreznih protikadilskih zakonov, ki bi omejevali prodajo tobačnih izdelkov.
Poročilo je objavljeno tukaj.
Objavljeno 30.5.2018 na www.delo.si.
Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

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 je objavljen tukaj. 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.

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Civitates: Razvoj in delovanje koalicij civilnodružbenih organizacij, ki naslavljajo problematiko krčenja prostora civilne družbe v Evropi

Nazaj na vrh
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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 EU za zbiranje predlogov projektov: Spodbujanje Evropskih vrednot prek športnih pobud na občinski ravni
Ta pripravljalni ukrep namerava podpreti organizacije, ki spodbujajo športne pobude na lokalni ravni, z namenom razširjanja pozitivnih vrednot športa.
Ukrep bo izveden v dveh sklopih:
splošni cilj sklopa 1 je spodbuditi krepitev zmogljivosti in tako podpreti organizacije, ki spodbujajo skupne vrednote prek razvoja športa na občinski ravni po vsej EU;
splošni cilj sklopa 2 je podpreti vzpostavitev povezav in dejavnosti medsebojne izmenjave informacij med občinami na področjih, povezanih s športom.
Sklop 1 - ukrepi za krepitev zmogljivosti:
podpreti organizacije, ki spodbujajo skupne vrednote z razvojem športa in telesnih dejavnosti na občinski ravni po vsej EU;
pomagati organizacijam, ki spodbujajo šport na občinski ravni, da postanejo finančno vzdržne, na podlagi načel dobrega upravljanja, kot jih spodbujajo mednarodne organizacije in
Evropska komisija;
podpreti organizacije, da razvijejo evropski pristop pri spodbujanju športa in telesnih dejavnosti na lokalni in občinski ravni;
okrepiti prepoznavnost prizadevanj, opravljenih na občinski ravni, ki spodbujajo šport in telesne dejavnosti.
Sklop 2 - ukrepi za mreženje:
podpreti vzpostavitev povezav med mesti in občinami na ravni EU v zvezi s spodbujanjem športa in telesnih dejavnosti;
podpreti razširjanje dobrih praks in pobud, sprejetih na lokalni ter občinski ravni po vsej EU;
spodbujati „šport za vse“ in prispevati k skupnim vrednotam, kakor je navedeno v členu 2 Pogodbe;
ozaveščati o strategijah lokalnih organov, ki imajo pozitiven učinek na dobro počutje prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom in telesnimi dejavnostmi, tudi v okviru evropskega tedna
športa in kampanje # BeActive.
Upravičeni prijavitelji - za sklop 1:
so javne ali zasebne organizacije s statusom pravne osebe, dejavne na področju športa in telesnih dejavnosti ter organizirajo športne in telesne dejavnosti (neprofitne organizacije, javni
organi, mednarodne organizacije, športni klubi, univerze, izobraževalne institucije, ipd.);
imajo sedež v eni od 28 držav članic EU.
Za sklop 2:
so javni organi, dejavni na lokalni ali občinski ravni v eni od 28 držav članic EU.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo
Vrednost razpisa: Nepovratna sredstva EU so omejena na največjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % upravičenih stroškov. Najvišji možni znesek, ki se dodeli v okviru sklopa 1, je 300 000
EUR. Najvišji možni znesek za posamezna nepovratna sredstva v okviru sklopa 1 je 300 000 EUR. Komisija pričakuje, da bo financirala vsaj 1 projekt. Najvišji možni znesek, ki se dodeli v okviru
sklopa 2, je 700 000 EUR. Najvišji možni znesek za posamezna nepovratna sredstva v okviru sklopa 2 je 230 000 EUR. Komisija pričakuje, da bo financirala vsaj 3 ali 4 projekte.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 26. 7. 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
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,
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
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:

E-novice SZOTK
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
Razpis ameriškega veleposlaništva za sofinanciranje projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji
Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva za leto 2018, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji, pri čemer bodo
na tokratnem razpisu imeli prednost projekti na naslednjih področjih:
integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti
boj proti korupciji, dobro upravljanje in transparentnost
podjetništvo, inovacije in spodbujanje proste trgovine
okolje, podnebne spremembe in obnovljivi viri energije
energetska varnost in diverzifikacija
mednarodna varnost, boj proti terorizmu in varnostna vprašanja
človekove pravice (LGBTI osebe, osebe s posebnimi potrebami, opolnomočenje žensk, manjšine)
vključevanje mladih, prostovoljstvo in družbena odgovornost podjetij
odgovorni in neodvisni mediji
regionalno sodelovanje in spodbujanje vključevanja držav JV Evrope v evroatlantske povezave.
Na razpis se lahko prijavijo slovenske nevladne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Razpisuje: Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji
Vrednost razpisa: Povprečni znesek financiranja je od 3000 do 10.000 ameriških dolarjev.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 06.08.2018
Tretji program za ukrepe unije na področju zdravja (2014-2020)
Objavljen je razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) za leto 2018, namenjen uvajanju oz. prenosu dobrih praks na področju
spodbujanja zdravja in preprečevanja nenalezljivih bolezni ter zmanjševanja neenakosti na področju zdravja. Izbrani sta naslednji dve dobri praksi za prenos:
Transferring the Swedish Physical Activity on Prescription Initiative to other countries
Transferring the Italian CARDIO 50 programme to other countries
gani javnega sektorja, zlasti raziskovalnim in zdravstvenim ustanovam, univerzam,
Nepovratna sredstva se lahko dodelijo zakonito ustanovljenim organizacijam, vključno z javnimi organi in or
visokošolskim ustanovam in nevladnim organizacijam. Te organizacije lahko predložijo predlog projekta kot koordinatorji ali sodelujejo kot drugi upravičenci. Da je organizacija upravičena do
nepovratnih sredstev EU za projekt, mora biti zakonito ustanovljena v: Evropski uniji (kateri koli od 28 držav članic) ali državi Efte, ki je podpisnica Sporazuma o Evropskem gospodarskem
prostoru in je potrdila sodelovanje v programu. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea)
Vrednost razpisa: 20.850.000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti do 2 350 000 EUR, sofinancira se do 60 % upravičenih stroškov projekta (v primerih izjemne koristnosti je lahko
sofinanciranih do 80 % upravičenih stroškov v projektih, merila za izjemno koristnost so opredeljena v letnem delovnem programu).
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 13.09.2018
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
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