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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

Delavnica EPACTT 2018 - Evropski akreditirani učni načrt za zdravljenje odvisnosti od tobaka
V sodelovanju z Evropsko mrežo za preventivo kajenja (ENSP – European Network for Smoking and Tobacco Prevention), Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK)
organizira Delavnico EPACTT 2018– Predstavitev Evropskega akreditiranega učnega načrta za zdravljenje odvisnosti od tobaka. Delavnica bo potekala v Ljubljani, dne 13.
decembra 2018, v veliki dvorani Ministrstva za zdravje RS na Štefanovi ulici 5. Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.
Učni načrt EPACTT je razvila Evropska mreža za preventivo kajenja z namenom opolnomočiti zdravstvene strokovnjake kako prepoznati, zdraviti in spremljati bolnike kadilce. Oblikovala je
program izobraževanja na spletu, do katerega se lahko dostopa preko računalnika ali pametnega telefona. Zajema 8 vsebinsko ločenih modulov, ob zaključku vsakega se izda certifikat o uspešno
opravljenem modulu.
Materiali za spletno učenje zajemajo vsa področja zdravljenja odvisnosti od tobaka. Glavni ključi do uspeha predstavljajo kombinacijo izobraževanja, vedenjske terapije in primerne rabe
farmakoterapije.
Spletni izobraževalni program ponuja evropskim zdravstvenim uslužbencem najnovejše dokazano učinkovite prakse, s katerimi lahko svojim pacientom pomagajo pri odvajanju od kajenja.
Zasnovan je tako, da zdravnikom zagotavlja strokovne nasvete, ki temeljijo na Smernicah za zdravljenje odvisnosti od tobaka. Te smernice vsebujejo več kot 80 modulov za obravnavo in
zdravljenje odvisnosti od tobaka. Eno teh priporočil navaja, da bi vsi zdravstveni strokovnjaki morali biti deležni usposabljanja na področju najnovejših, dokazano učinkovitih tehnik za opuščanje
kajenja. Vsak modul je sestavljen iz kratkega povzetka praktičnih nasvetov, nasvetov za vključitev v program in dokazov o uspešnosti. Program je bil razvit s pomočjo strokovnjakov na terenu s
tega področja. Zajema tudi video posnetke in možnost prenosa orodij za pomoč pri izvajanju intervencij za opuščanje.
Predstavitev se bo osredotočila na zdravljenje odvisnosti od nikotina, vključno s kognitivno – vedenjsko terapijo. Program bo vseboval predstavitev tobačne kontrole, študije primerov, smernice
za pomoč pri opuščanju kajenja za najbolj zdravstveno ogrožene skupine ter praktičen prikaz pristopa k pomoči za opuščanje kajenja v kliničnih praksah. Predstavitev bodo vodili strokovnjaki
ENSP, ki so program oblikovali.
Stroški udeležbe:
Udeležba na delavnici EPACTT 2018 je brezplačna.
Rok za prijavo:
Prijave zbiramo najkasneje do 5. 12. 2018 na elektronski naslov info@zadihaj.net ali preko spletnega obrazca
https://docs.google.com/forms/d/18MeXe_fc4kUI9Kdq3Ls1Uh_Uu8p2RSUQ4ut5JhgbT58
Informacije:
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 051/317-113.
Program:
Program je objavljen na naši spletni strani.
Vljudno vabljeni.
Poročilo z 8. Evropske konference o alkoholni politiki, 19. – 21.11.2018 Edinburg, Škotska
Med 19. in 21. novembrom 2018 je v Edinburgu na Škotskem potekala 8. Evropska konferenca o alkoholni politiki, katere se je udeležila tudi naša predstavnica.
Konference se je udeležilo več kot 200 predstavnikov Ministrstev za zdravje držav Evropske unije, predstavnikov inštitutov javnega zdravja, agencij in nevladnih organizacij, ki delajo na področju
alkoholne politike in preventive škode, ki jo povzroča pitje alkohola.
Evropska regija ima največjo porabo alkohola na svetu in tudi s tem povezano največjo škodo zaradi rabe alkohola. V državah Evropske unije, vključno z Norveško in Švico, letno umre
300.000 ljudi zaradi bolezni in stanj, povezanih s prekomernim pitjem alkohola, ki bi se jih lahko v celoti preprečilo. Za osebe med 0 in 40 let je alkohol glavni razlog za prezgodnjo smrt. Po
podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je vidna občutna razlika med vzhodno in zahodno Evropo, saj se v Vzhodni Evropi bistveno več ljudi prekomerno opija. Razmere so
boljše v državah, kjer velja strožja alkoholna politika.
Alkohol povzroča škodo za posameznika, družine, družbo, državo in ekonomijo. Eden najboljših ukrepov je popolna odstranitev vidljivosti alkohola (oglaševanje) kot tudi dodatne
intervencije (minimalna cena na enoto alkohola, dvig davkov na alkohol) ter dovolj dobro informirani politični odločevalci, ki bodo sprejeli ustrezne ukrepe za znižanje prekomernega
opijanja in s tem povezane škode.
Mehanizme in dobre prakse, ki so nastali pri implementaciji tobačne kontrole in kažejo pozitivne rezultate, je potrebno prenesti tudi na alkoholno politiko. Na konferenci je bila večkrat
izpostavljena nujnost osnovanja skupne evropske ali svetovne alkoholne politike, kot jo poznamo pri tobačni kontroli, da skupaj dosežemo bolj zdravo in zadovoljno evropsko družbo.
Vprašalnik Global Drug Survey 2019 (GDS 2019)
GDS je neodvisna raziskovalna ustanova s sedežem v Londonu. Izvajajo vrsto raziskav o javno-zdravstvenih izzivih na področju tveganega pitja alkohola in rabi drog. Na podlagi izvedenih
raziskav razvijajo spletna gradiva in vsebine z namenom zmanjševanja škode za uporabnike. Sodelujejo z številnimi nevladnimi organizacijami po svetu - tudi s slovenskimi.
Pomagajte in izpolnite vprašalnik.
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU
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Raziskava povezuje razpoložljivost tobaka in kajenje v času nosečnosti
Raziskava je pokazala, da so noseče ženske bolj nagnjene k kajenju, če živijo v okolju z veliko trgovinami, kjer se prodajajo cigarete.
Raziskovalci Univerze v Edinburgu so pregledali poročila o materinstvu ter informacije o vseh škotskih tobačnih prodajalnah. Povedali so, da je njihova raziskava prva, ki je razkrila povezavo med
razpoložljivostjo tobaka in kajenjem v nosečnosti.
Predhodna raziskava je pokazala, da je bil tobak bolj dostopen v socialno ogroženih območjih. Ekipa raziskovalcev je dejala: »Omejitev ponudbe tobaka bi lahko pomagala pri spopadanju z
neenakostjo v zdravstvu.«
Raziskava je odkrila, da so nosečnice, ki živijo v škotskih soseskah z najvišjo razpoložljivostjo tobačnih izdelkov bile za kar 70 % bolj nagnjene k kajenju kot pa tiste, ki živijo na področjih, kjer se
tobak ne prodaja.
Dr. Tome Clemens iz Univerze v Edinburgu, ki je vodil raziskavo, je dejal: »Kajenje v času nosečnosti je kritično pomembna zdravstvena problematika s trajnimi učinki tako za mater kot tudi
otroka. Raziskava je močan pokazatelj, da se je potrebno spopasti s tobačno ponudbo z namenom zmanjšati razširjenost kajenja.«
»Zdrave izbire«
Po mnenju raziskovalcev bi omejena tobačna ponudba lahko pripomogla k znižanju stopnje kajenja med nosečnicami. Na Škotskem kadi približno 15 % nosečnic.
Škotska vlada želi do leta 2034 stopnjo kajenja starejšega prebivalstva zmanjšati pod 5 %. Po mnenju univerze se trenutna stopnja 21 % ni spremenila od leta 2013.
Sheila Duffy, izvršna direktorica ASH Škotske je dejala: »Okolja, v katerih ljudje odraščajo, pogosto vplivajo na njihove možnosti, da zdravo izbirajo. V nekaterih skupnostih je škoda, povzročena
zaradi kajenja, tesno povezana s prodajanjem tobaka v večini trgovin. Trgovci na drobno potrebujejo podporo, da lahko prenehajo s prodajo smrtonosnega, zasvojljivega izdelka.«
Ekipa je preverila zapise porodnišnic, ki vključujejo podrobnosti kadilskega vedenja pričakujočih mater, za več kot 700.000 porodov na Škotskem med leti 2000 in 2015. Osredotočili so se na
ženske, ki so imele vsaj dva dojenčka in zamenjale prebivališče med nosečnostjo v tem obdobju. Podatke so analizirali skupaj z informacijami o tobačnih prodajalnah na Škotskem.
Raziskava, objavljena v časopisu Tobacco Control je bila financirana s strani Medical Research Council in Natural Environment Research Council.
Študija je dostopna tukaj.
Objavljeno 12.11.2018 na www.bbc.com
Raziskava je odkrila, da prebivalci hladnejših regij uživajo več alkohola
Znanstveniki pozivajo k ostrejšim omejitvam alkoholnih oglasov in cen alkoholnih pijač v zimskih mesecih.
Glede na novo raziskavo so ljudje, ki živijo v hladnih regijah in prejmejo manj sončne svetlobe, bolj nagnjeni k pitju alkohola. Med preiskavo podatkov iz 193 držav so odkrili povezavo med
vremenom, uživanjem alkohola in boleznimi jeter.
»To smo vsi predvidevali že desetletja,« je dejal vodilni avtor Ramon Bataller, namestnik direktorja Centra za raziskave jeter v Pittsburghu, ZDA. »Zakaj ljudje v Rusiji veliko pijejo? Zakaj v
Wisconsinu? Vsi predvidevajo, da je temu tako, ker je mrzlo. Vendar nismo našli niti enega dokumenta, ki bi povezoval podnebje z uživanjem alkohola ali alkoholno jetrno cirozo. To je prva
raziskava, ki sistematično prikazuje, da je v hladnejših območjih in območjih z manj sonca prisotno več pitja alkohola in alkoholne jetrne ciroze, tako v Ameriki kot drugod po svetu.«
Pitje alkohola je znano po tem, da povečuje občutek toplote, saj alkohol poviša telesni krvni obtok. Prav tako je pitje povezano z depresijo in je bolj razširjeno tam, kjer je manj dnevne svetlobe.
Raziskava, objavljena v medicinskem žurnalu Hepatology, je našla negativno korelacijo (soodvisnost) med podnebjem in pitjem alkohola iz podatkov Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in
Svetovne meteorološke organizacije. Ko povprečne temperature in ure dnevne svetlobe upadajo, se povišajo skupno uživanje alkohola na osebo in odstotek prebivalstva, ki pije alkohol ter
stopnja popivanja. Znanstveniki so dejali, da rezultati raziskave upravičujejo stroge zakone o cenah alkohola in oglaševanja v času zimskih mesecev.
Dr Peter McCann, zdravstveni svetovalec v Castle Craig Hospital, kliniki za rehabilitacijo od drog in alkohola v občini Scottish Borders na Škotskem je dejal: »S podnebjem povezano uživanje
alkohola se neposredno nanaša na možnost razvijanja najbolj nevarne oblike jetrne bolezni – ciroze, ki lahko nazadnje privede do odpovedi jeter in smrti. Strožji predpisi za cene alkohola so
vsekakor upravičeni, če upoštevamo uničujoč kombiniran učinek majhne sončne svetlobe in uživanja poceni alkohola. Predpise oglaševanja bi morali omejiti v zimskem času.«
Škotska je postala prva država na svetu, ki je uvedla najnižjo ceno na enoto alkohola (Minimum Price per Unit) na začetku leta 2018, z namenom reševanja težav z alkoholom. Pričakuje se, da
bodo poleti 2019 podobni predlogi začeli veljati v Walesu. Okvirno 4 % prebivalstva Združenega kraljestva – približno 2 milijona ljudi – prispeva k tretjini celotne alkoholne porabe v državi.
V letu 2016-2017 so zabeležili 5.507 smrti zaradi alkohola in 337.000 sprejemov v bolnišnico zaradi alkoholno povezanih bolezni ali poškodb. Po podatkih Urada za državno statistiko Velike
Britanije je zaradi prekoračitve omejitev dovoljene koncentracije alkohola v krvi enega ali obeh voznikov na cesti umrlo 240 ljudi, kar znaša 13 % vseh prometnih smrtnih žrtev.
Študija je dostopna tukaj.
Objavljeno 19.11.2018 na www.independent.co.uk
Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Delavnica EPACTT 2018 - Evropski akreditirani učni načrt za zdravljenje odvisnosti od tobaka, 13.12.2018, Ljubljana, Slovenija
V sodelovanju z Evropsko mrežo za preventivo kajenja (ENSP – European Network for Smoking and Tobacco Prevention), Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK)
organizira Delavnico EPACTT 2018 – Predstavitev Evropskega akreditiranega učnega načrta za zdravljenje odvisnosti od tobaka. Delavnica bo potekala v Ljubljani, dne 13. decembra 2018, v veliki
dvorani Ministrstva za zdravje RS na Štefanovi ulici 5. Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku.
Informacije o delavnici so objavljene na naši spletni strani. Prijavite se lahko najkasneje do 5. 12. 2018 na elektronski naslov info@zadihaj.net ali preko spletnega obrazca
https://docs.google.com/forms/d/18MeXe_fc4kUI9Kdq3Ls1Uh_Uu8p2RSUQ4ut5JhgbT58.
Število mest je omejenih.
Vljudno vabljeni!
16. nemška Konferenca o nadzoru nad tobakom, 12.12.- 13.12.2019, Heidelberg, Nemčija
Delavnica SZO - Zakonodaja in tobačna kontrola v Evropi, 22.1. - 23.1.2019, Ženeva, Švica
Sedež Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Regionalni urad SZO za Evropo, Fracoska liga za boj proti raku in Norveško združenje za boj proti raku, vabijo na delavnico Zakonodaja in
tobačna kontrola - O zakonodaji na državni, evropski in mednarodni ravni. Namen delavnice je nuditi podporo pri pripravi zakonodaje na področju tobačne kontrole z
1. izmenjavo informacij o snovanju zakonodaje in nasprotovanjih tobačne industrije,
2. izmenjavo informacij o postopkih izpodbijanja tobačne zakonodaje,
3. mreženjem in izmenjavo informaciji med državami.
Govorci bodo svetovno znani pravniki - Ketil Bøe Moen (zaposlen na Državnem tožilstvu na Norveškem), Benn McGrady (pravni strokovnjak v Oddelku za nenalezljive bolezni v SZO) ipd.
Delavnica se bo izvajala, dne 22. in 23.1.2019 v prostorih sedeža SZO, na 20 Avenue Appia, v Ženevi. Delavnica je brezplačna. Število mest je omejeno. Prijave se zbirajo preko elektronskega
naslova Marianne.Hammer@kreftforeningen.no
Vabljeni!
    Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Javno naročilo: ozaveščanje, promocija in izobraževanje za trajnostno mobilnost
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javno naročilo za ozaveščanje, promocijo in izobraževanje za trajnostno mobilnost (javno naročilo v 2 sklopih).
Sklop 1: Ozaveščanje, informiranje in promocija trajnostne mobilnosti s pomočjo IKT tehnologij:
1. Raziskave in evalvacija.
2. Ozaveščanje in informiranje javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti.
3. Promocija aktivnih oblik mobilnosti - hoje in kolesarjenja s sinergijami z javnim potniškim prometom.
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4. Priprava in izvedba promocijskih aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM).
Sklop 2: Izobraževanje za trajnostno mobilnost:
1.
2.
3.
4.

Izvedba delavnic za predstavnike občin in strokovno javnost.
Izvedba delavnic za srednješolce.
Priprava izobraževalnega gradiva.
Izvedba predstavitev na visokošolskih zavodih.

Razpisuje: Ministrstvo za infrastrukturo
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 7.12.2018
Javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne
organizacije v letu 2019
Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi za leto 2019.
Razpis ima tri samostojne in ločene sklope:
SKLOP 1: Programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja.
SKLOP 2: Programi neposredne pomoči, ozaveščanja in svetovanja romskim mladostnicam, ženskam in otrokom s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.
SKLOP 3: Programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje
kvalitetnejšega življenja in zdravja.
Upravičeni prijavitelji
Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Ministrstvo za zdravje
Vrednost razpisa: Maksimalni zaprošeni znesek je lahko znotraj sklopa 1: 15.000,00 eur, znotraj sklopa 2: 15.000,00 eur, znotraj sklopa 3: 19.000,00 eur. Sofinanciranje Ministrstva za zdravje
znaša največ 80 %.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 7.12.2018
Justice: Razpis za sofinanciranje projektov v okviru politike EU na področju drog
Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov v okviru politike EU na
področju drog za leto 2018.
Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravosodje, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Kot partnerji lahko sodelujejo tudi
mednarodne organizacije. Zahteva se partnersko sodelovanje med najmanj dvema organizacijama iz najmanj dveh različnih upravičenih držav.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost
Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 2,249,000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti nad 250 000 EUR, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 5.12.2018.
Četrti razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja na območju alp v programskem obdobju 2014-2020
Objavljen je četrti razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp v programskem obdobju 2014-2020, kjer je na voljo približno 25 milijonov evrov. Program podpira
projekte transnacionalnega sodelovanja, ki spodbujajo prostorski razvoj in teritorialno kohezijo območja. Tudi tokratni razpis je osredotočen na prioritete od 1 do 4.
Prioriteta 1: Inovativna družba
1.1. Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
1.2. Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena
Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
2.1. Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
2.2. Povečanje opcij za nizko-ogljično mobilnost in transport
Prioriteta 3: Življenjski prostor
3.1. Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
3.2. Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov
Prioriteta 4: Dobro upravljanje
4.1. Razširitev večnivojskega in transnacionalnega upravljanja na območju
Upravičeni prijavitelji
Prevladujoči upravičenci programa Območje Alp so: pravne osebe javnega prava, pravne osebe pod javnim nadzorom, zasebne institucije, organizacije, združenja. Specifični pogoji sodelovanja za
ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Zahteva se projektno partnerstvo najmanj štirih partnerjev iz najmanj štirih držav.
Razpisuje: Skupni sekretariat programa Interreg Območje Alp
Rok prijave: 12. 12. 2018
Javni razpis za sofinanciranje projektov NVO in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana za leto 2019 s področja varstva okolja
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij in neprofitnih organizacij v Mestni občini Ljubljana v letu 2019, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja in narave.
Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo izvedeni na območju MOL, in sicer:
Sklop A: Oživljanje zelenih površin z vključevanjem lokalnih prebivalcev.
Sklop B: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).
Upravičeni prijavitelji
Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organizacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali urejanja krajine (pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in zasebni zavodi, ustanovljeni na osnovi Zakona o zavodih) in imajo sedež v MOL. Glede drugih pogojev glej razpisno
dokumentacijo.
Razpisuje: Mestna občina Ljubljana
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 18. 12. 2018
Razpis ERASMUS+ 2019 - Učna mobilnost, sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks, podpora za reformo politik, dejavnosti Jean Monnet, Šport
Evropska komisija je 24. oktobra objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2019. V prihodnjem letu bo na
voljo 2 733,4 milijona EUR, torej 300 milijonov evrov več kot leta 2018, kar pomeni 10-odstotno povečanje.
Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:
Ključni ukrep 1:
Mobilnost
Mobilnost
Mobilnost
Mobilnost
Mobilnost

posameznikov
posameznikov
posameznikov
posameznikov
posameznikov

na
na
na
na
na

področju mladine (rok prijave: 5. februar 2019)
področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 5. februar 2019)
področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih (rok prijave: 5. februar 2019)
področju mladine (rok prijave: 30. april 2019)
področju mladine (rok prijave: 1. oktober 2019)

E-novice SZOTK
Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (rok prijave: 14. februar 2019)
Skupni magistrski študij Erasmus Mundus – skupni razpis za zbiranje predlogov EU-Japonska (rok prijave: 1. april 2019)
Ključni ukrep 2:
Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 5. februar 2019)
Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja (rok prijave: 21. marec 2019)
Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 30. april 2019)
Strateška partnerstva na področju mladine (rok prijave: 1. oktober 2019)
Evropske univerze (rok prijave: 28. februar 2019)
Koalicije znanja (rok prijave: 28. februar 2019)
Koalicije sektorskih spretnosti (rok prijave: 28. februar 2019)
Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja (rok prijave: 7. februar 2019).
Krepitev zmogljivosti na področju mladine (rok prijave: 24. januar 2019)
Ključni ukrep 3:
Projekti "dialog EU z mladimi" (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
Ukrepi Jean Monnet:
Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora združenjem, mreže, projekti (rok prijave: 22. februar 2019)
Ukrepi na področju športa:
Partnerska sodelovanja (rok prijave: 4. april 2019)
Mala partnerska sodelovanja (rok prijave: 4. april 2019)
Neprofitne evropske športne prireditve (rok prijave: 4. april 2019)
Upravičeni prijavitelji
Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko
skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška
partnerstva na področju mladine.
Naslednje države programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+: države članice Evropske unije; države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška; države kandidatke
za članstvo v EU: Turčija, nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Srbija. Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav.
Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik za prijavitelje Erasmus+.
Razpisuje: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo
Vrednost razpisa: Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 2 733,4 milijona EUR, in sicer: - izobraževanje in usposabljanje 2 503,4 milijona EUR; - mladina 167,7 milijona
EUR; - Jean Monnet 13,7 milijona EUR; - šport: 48,6 milijona EUR.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Nazaj na vrh

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO

Od prejemanja e-novic se lahko odjavite tukaj.
Lahko pa nam pišete na elektronski naslov info@zadihaj.net
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