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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

Jutranjček 2018
Se tudi ti pred faksom želiš razmigati, pustiti zmasirati in pojesti zdrav zajtrk v prijetni družbi? Po prestolnicah širom sveta so te zabave zelo priljubljene in obiskane, zato smo se odločili, da jih
pripeljemo tudi v Maribor. A prideš na Jutranjčka? Zjutraj samo vstaneš, umiješ zobe in se oblečeš - potem pa prideš na Štuk, kjer ti ponudimo:
smuti bar,
brezplačni zdravi zajtrk,
kratko sprostitveno masažo,
ples ter jutranjo telovadbo,
druženje ob dobri glasbi.
Dogodek se bo odvil v torek, 24.4.2018, ob 7:30 na Štuku v Mariboru. Dogodek je brezplačen in predhodne prijave niso potrebne. Prireditev izvajamo Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in
tobačno kontrolo v okviru dejavnosti Zdravo na zabavo - za promocijo zdravega življenjskega sloga in opuščanje škodljivih razvad. Pri tem sodelujemo s ŠOUM. Dejavnost Zdravo na zabavo je
sestavni del našega projekta - Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci RS. Projekt sofinancira Ministrsvo za zdravje RS.

Delavnica na temo implementacije zakonodaje o sledljivosti in varnostnih mehanizmih za tobačne izdelke
V četrtek, 19.4.2018 je v Rimu potekala delavnica Evropske komisije in predstavnikov držav članic ter ostalih deležnikov (proizvajalcev, distributerjev, itd.) na temo priprave zakonodaje na
področju sledljivosti in varnosti tobačnih izdelkov. Srečanja se je kot opazovalec udeležil tudi predstavnik naše zveze. Evropska komisija je predstavila rešitve v zvezi z dodatno zakonodajo, kot
tudi mehanizme nadzora nad sivim in črnim trgom, zato je bil interes vseh vpletenih deležnikov velik. Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo zastopa mnenje, da se pri
vzpostavitvi novega sistem za sledljivost in varnost tobačnih izdelkov, tobačna industrija ne sme vmešavati s ponujanjem svojih rešitev. Mehanizem mora zagotavljati sledljivost in varnost na
vseh točkah logistične verige od dobaviteljev do distributerjev. Prav tako mora vsak takšen mehanizem zagotavljati transparentnost in dostopnost vseh relevantnih podatkov. Še posebej bi bilo
priporočljivo, da bil takšen mehanizem neodvisen, ki bi ga zagotavljalo več med seboj nepovezanih avtonomnih izvajalcev. To bi po našem mnenju, in po mnenju združenja SFP (angl. Smoke Free
Partnership), zagotovilo robustnost sistema sledljivosti in varnosti za tobačne izdelke, hkrati pa bi se s tem močno omejila nedovoljena trgovina s tobačnimi izdelki.
Zdravje v občini 2018 - Porast udeležbe prebivalcev v preventivnih programih SVIT in ZORA
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil nove informacije o zdravju prebivalcev za vse slovenske občine. Novi podatki na nivoju celotne Slovenije kažejo izboljšanje deleža delovno
aktivnih prebivalcev, višje dosežene izobrazbe, hkrati pa povečanje deleža prebivalcev, starejših od 80 let. Prebivalci umirajo starejši, k čemur pomembno prispeva manjša umrljivost zaradi
bolezni srca in ožilja pred starostjo 74 let. Razlike med občinami pri posameznih kazalnikih so velike.
Tako pripravljeni podatki so objavljeni tretjič, na spletni strani pa so dostopni tudi vsi prejšnji prikazi in omogočajo primerjave s preteklimi leti. Sklopa kazalnikov o dejavnikih tveganja in
preventivi letos izpostavljamo na karti Slovenije, ki kaže, da se ti kazalniki v povprečju poslabšujejo proti vzhodu Slovenije.
Več o temi najdete na spletni strani NIJZ.
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Najrevnejši kadilci bi opustili kajenje, če bi prišlo do dviga cen cigaret
Nova raziskava je pokazala, da bi približno 67 milijonov kadilcev po svetu opustilo kajenje, če bi se cene cigaret in tobačnih izdelkov dvignile za 50 odstotkov. Raziskava, ki je objavljena v reviji
BMJ (angl. British Medical Journal), je pokazala, da bi večja obdavčitev tobačnih izdelkov najbolj koristila prav najrevnejšim prebivalcem posameznih držav.
Raziskovalci so na podlagi preteklih podobnih študij izdelali model, ki napove, kakšen vpliv lahko ima dvig cene cigaret za 50 odstotkov na zdravje in prihodke 490 milijonov moških kadilcev v 13
državah, ki se po klasifikaciji STO (Svetovna trgovinska organizacija) uvrščajo med srednje razvite države. Sem se med drugim uvrščajo tudi Indija, Brazilija in Kitajska. (Slovenija spada med
razvite države.) Raziskovalci so se v raziskavi osredotočili na moške, ker zanje obstaja večja verjetnost, da bodo začeli kaditi kot pa ženske.
Podobne raziskave, ki obravnavajo kadilce v razvitih državah, so bile v preteklosti že izvedene, zato so tokrat raziskovalci raziskavo izvedli še v manj bogatih državah. Analitiki so pri tem odkrili,
da bi dvig cene cigaretnega zavojčka za 50 odstotkov vodil do tega, da bi kajenje opustilo 67 milijonov moških, od katerih bi bilo 8-krat toliko takih, ki se uvrščajo v najnižjo, spodnjo polovico
dohodkovne lestvice v primerjavi z zgornjo polovico lestvice. Če bi kadilce iz 13 držav lahko prepričali, da bi opustili kajenje, bi s tem pri stroških zdravljenja prihranili približno 157 milijard
ameriških dolarjev (127 milijard evrov), so še odkrili raziskovalci.
SZO (Svetovna zdravstvena organizacija) ocenjuje, da vsako leto približno 100 milijonov ljudi stroški zdravljenja pahnejo v revščino. V to oceno so vključeni t. i. »katastrofalni izdatki«, ki
nanesejo okoli 10 odstotkov letnih prihodkov posameznikov. Večina teh se porabi za zdravljenje kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so na primer rakasta obolenja.
Prahbat Jha, profesor na Šoli za javno zdravje iz Univerze v Torontu in eden izmed avtorjev raziskave, je dejal, da so višje trošarine na cigarete in ostale tobačne izdelke koristnejše za kadilce iz
revnejšega sloja prebivalstva, saj pri njih obstaja višja verjetnost, da bodo opustili kajenje, ko se cene dvignejo.
»Revni so bolj odzivni na cene kot pa ljudje z višjimi prihodki,« je dejal profesor Jha. »Revni porabijo višji odstotek svojih prihodkov za tobak.« Dodal je, da revni tudi pogosteje trpijo zaradi
obolenj, povezanih s tobakom, kot so na primer bolezni srca in ožilja ter pljučni rak. Pogosto pa si tudi ne morejo privoščiti zdravljenja, še posebej v državah brez urejenega brezplačnega javnega
zdravstva.      
V raziskavi se zrcalijo ugotovitve velike nedavno objavljene študije v žurnalu »The Lancet«, ki je pokazala, da t. i. »davki na pregreške« (angl. Sin taxes) – to so davki na gazirane sladke pijače,
hitro hrano in tobačne izdelke – v večji meri spreminjajo nakupovalne navade revnejših potrošnikov.
SZO državam sicer svetuje, naj uvedejo vsaj 70 odstotno obdavčitev na tobak, kljub temu pa je do sedaj to priporočilo implementirala le peščica držav. Kadilci v Združenem kraljestvu trenutno
plačujejo davek v višini 16,5 odstotkov drobnoprodajne cene in specifično trošarino v višini 4,34 britanskih funtov na zavojček z dvajsetimi cigaretami. V Sloveniji kadilci plačujejo 22,037
odstotkov drobnoprodajne cene in specifično trošarino v višini 1,406 evrov preračunano na zavojček cigaret oziroma 2,18 evra, če je drobnoprodajna cena zavojčka cigaret nižja od 3,51 evrov.
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Študija je dostopna tukaj.
Objavljeno 12.4.2018 na The Telegraph
Dodaten kozarec vina na dan skrajša življenjsko dobo za 20 minut
Pitje alkohola skrajša življenjsko dobo. Tisti, ki mislijo, da skrbijo za zdravo srce s tem, da spijejo kozarec rdečega vina zvečer ali po obroku, se motijo. Izsledki nedavno objavljene študije v
medicinskem žurnalu The Lancet kažejo, da leži najvišja varna meja manj tveganega pitja alkohola tedensko približno pri desetih 100-mililitrskih (1 dcl) kozarcih vina ali pri petih pločevinkah (5
dcl) piva – skupno približno 100 gramov ali 10 enot alkohola [1]. Večji odmerki alkohola povišajo tveganje za pojav kapi, anevrizmo aorte, odpoved srca in smrt.
Eden izmed vodilnih raziskovalcev je dejal, da je zdravstveno tveganje za 40-letno osebo, ki spije več alkohola, kot so varne meje manj tveganega pitja alkohola, primerljivo s kajenjem.
»Zaužitje več kot dveh enot alkohola dnevno, zvišuje tveganje za predčasno smrt zaradi posledic pitja alkohola,« je dejal David Spiegelhalter, profesor razumevanja zdravstvenih tveganj javnosti
na Univerzi v Cambridgeu.
Na podlagi izvedene študije raziskovalci ocenjujejo, da imajo 40-letne osebe, ki spijejo 3 enote alkohola nad varnimi dnevnimi mejami manj tveganega pitja alkohola (to so trije kozarci vina
zvečer ali ponoči), za 2 leti nižjo pričakovano življenjsko dobo, kar znese približno dvajsetino njihovega preostalega pričakovanega življenja. Če preračunamo, to pomeni, da se jim odvzame ena
ura življenja vsak dan. Torej vsaka enota zaužitega alkohola nad varnimi mejami manj tveganega pitja alkohola pomeni 20 minut življenja manj – podobno velja v primeru cigaret. Seveda pa je
odvisno od vsakega posameznika, da sam presodi, koliko mu je takšno časovno obdobje vredno.
Kljub nevarnostim za zdravje pa obstaja majhna korist od pitja alkohola. V preteklosti so jo javnost in proizvajalci alkoholnih pijač precej izpostavljali. Alkohol namreč nekoliko znižuje tveganje za
nastanek blagega srčnega infarkta. »Vendar se je treba zavedati, da alkohol sočasno s to eno koristjo prinaša večje tveganje za nastanek več drugih resnih in smrtno nevarnih srčno-žilnih
obolenj,« je povedala vodilna avtorica študije, dr. Angela Wood iz Univerze v Cambridgeu.
Raziskovalci so na podlagi izvedene študije postavili varno mejo manj tveganega pitja alkohola pri 100 gramih tedensko za moške in ženske. Vsem državam, ki v svojih priporočilih navajajo višje
meje alkohola, raziskovalci svetujejo, naj količino alkohola v priporočilih znižajo. Med take države, med drugim, spadajo Italija, Portugalska, Španija in ZDA. V Sloveniji je tačas tedenska varna
meja manj tveganega pitja alkohola postavljena pri 14 enotah alkohola za moške in 7 enotah alkohola za ženske.
Študija je zajela podatke 600.000 oseb s pivskimi navadami iz skupno 83 posameznih raziskav, izvedenih v 19 državah. Približno polovica vseh zajetih oseb je v času študije spila več kot 100
gramov alkohola na teden, 8,4 odstotkov oseb pa je spilo več kot 350 gramov na teden. Statistično verjetnost prezgodnje smrti so raziskovalci začeli opažati pri osebah, ki so spile več kot 100
gramov alkohola na teden (10 kozarcev vina na teden). 40-letna oseba, ki tedensko spije dvakrat toliko (do 200 gramov alkohola), si skrajša pričakovano življenjsko dobo za 6 mesecev. Če spije
med 200 in 350 grami alkohola na teden, si skrajša življenjsko dobo za eno do dve leti, tisti, ki pa spijejo več kot 350 gramov alkohola tedensko pa si skrajšajo življenjsko dobo za štiri do pet let.
Tim Chico, profesor srčno-žilne medicine na Univerzi v Sheffieldu je ocenil, da kadilci zaradi kajenja izgubijo povprečno 10 let življenja. »Glede na izsledke iz preteklih študij lahko sklepamo, da
osebe, ki spijejo veliko več kot 34 enot alkohola tedensko, izgubijo še več let življenja in ne bi bil presenečen, če izgubijo toliko let življenja kot kadilci. Ta študija je pokazala, da pitje alkohola,
kljub določenim varovalnim učinkom, celostno gledano, nima pozitivnih vplivov na zdravje,« je še dejal profesor Chico.
Študija je dostopna tukaj.
Objavljeno, dne 19.2.2018 na The Guardian.
[1] Različne države imajo različne standarde glede enot alkohola. V Sloveniji in številnih drugih evropskih državah velja: 1 enota alkohola = 10 g alkohola. V Združenem kraljestvu velja: 1 enota
alkohola = 8 g alkohola. V Avstriji velja: 1 enota alkohola = 20 g, itd.
Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

2. vsakoletna konferenca o elektronskih cigaretah 2018, 30.4.2018, Washington D.C, ZDA
30.4.2018 se bo v prestolnici ZDA odvijal vrh o elektronskih cigaretah. Govor bo tekel o najnovejših spoznanjih okrog njihove (ne)varnosti, o vzpostavitvi regulacije in o javnem zdravju. Vrha se
bodo aktivno udeležili številni znanstveniki, strokovnjaki in odločevalci na področju javnega zdravja. Otvoritveni govor bo imel Mitch Zeller - direktor Centra za tobačne izdelke ameriškega
vladnega urada za hrano in zdravila, hkrati pa bo sodeloval tudi v razpravi na kateri bo predstavil načrt vladnega urada glede tobaka in nikotina. Preteklega vrha iz leta 2017 se je udeležilo
približno 300 obiskovalcev. Organizatorji tudi letos pričakujejo podobno število udeležencev.
Informacije o prijavah, o govorcih in o ostalih informacijah najdete tukaj.
Konferenca projekta STAR-VITAL - Združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev, 26.4.2018, Ljubljana, Slovenija
NIJZ vabi na konferenco projekta STAR-VITAL - združeni ukrepi za vitalnost starejših delavcev, ki bo 26.4.2018 ob 11. uri na Nacionalnem inštitut za javno zdravje na Zaloški 29 v Ljubljani (nova
stavba, 3. nadstropje).
Prijavite se lahko preko elektronskega naslova simona.percic@nijz.si, telefon 01 2441 488 ali na elektronski naslov stasa.pirkmaier@ozs.si, telefon 01 583 08 16, najkasneje do petka 20.4.2018.
Vabilo je dosegljivo na naslednji povezavi.
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 mi 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.
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.
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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.

Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja zdravstvene in babiške nege
Namen javnega razpisa je izbor zbornice oziroma strokovnega združenja s področja zdravstvene in babiške nege ter podelitev javnega pooblastila in oddaja storitev iz javnega pooblastila za
dejavnost zdravstvene in babiške nege.
Upravičeni prijavitelji:
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izključno le zbornice oziroma strokovna združenja, ki so ustanovljeni in registrirani ter delujejo na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 –
uradno prečiščeno besedilo) za področje razpisane zdravstvene dejavnosti. Ime zbornice oziroma strokovnega združenja mora vsebovati tudi besedo »zbornica« ali »strokovno združenje«. Glede
drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Ministrstvo za zdravje
Vrednost razpisa: Letna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa znaša 261.200,00 EUR, za obdobje 7 let 1.828.400,00 EUR.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 22.04.2018
3rd Health Programme: Call for Proposals for Projects 2018
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea) je v okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) objavila tri javne razpise za sofinanciranje projektov
za leto 2018.
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo zakonito ustanovljene organizacije, javni organi, organi javnega sektorja, zlasti raziskovalne in zdravstvene ustanove, univerze in visokošolske ustanove, iz držav
upravičenk v okviru programa. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea)
Vrednost razpisa: 4.700.000,00 EUR
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 26.04.2018
Razpis za sofinanciranje projektov NVO, ki prispevajo k doseganju ciljev trajnostnega razvoja
Evropska agencija za okolje je objavila razpis za sofinanciranje treh lokalnih projektov na temo zasledovanja in promocije ciljev trajnostnega razvoja (SDGs). Gre za razpis v okviru projekta
"Make Europe Sustainable for All", ki se izvaja v naslednjih državah: Slovenija, Avstrija, Belgija, Češka, Francija, Nemčija, Grčija, Irska, Italija, Litva, Danska, Poljska, Portugalska, Romunija in
Španija. Višina zaprošenih sredstev lahko znaša do 7.000 evrov.
S projektnimi predlogi se lahko prijavijo lokalne nevladne organizacije.
Dodatne pogoje in ostalo razpisno dokumentacijo najdete tukaj.
Razpisuje: Evropska agencija za okolje
Vrednost razpisa: Višina zaprošenih sredstev lahko znaša do 7.000 evrov.
Rok prijave: 06.05.2018
Razpis v okviru srednjeevropske pobude (SEP) za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks
V okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks, s poudarkom na prenosu med državami SEP, ki so
članice EU, in državami SEP, ki še niso vstopile v EU.
Tematski področji:
1. Povezanost (dobro upravljanje in vodenje, trajnostni gospodarski razvoj, okoljska trajnost, itd.)
2. Raznolikost (medkulturno sodelovanje, vloga medijev, mednarodno znanstveno sodelovanje, izobraževanje in usposabljanje, itd.)
Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic SEP, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije.
Razpisuje: CEI Cooperation Fund
Vrednost razpisa: 400.000 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti do 15.000 EUR, sofinancira se do 50% upravičenih stroškov.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 08.05.2018
Razpisa EU za sofinanciranje pilotnih projektov na podkričju javnega zdravstva
Objavljena sta dva razpisa:
1. Rare 2030 - a participatory foresight study for policy-making rare diseases
2. Environmental monitoring of pesticide use through honeybees
Razpisuje: Evropska komisija.
Rok prijave: 15.05.2018
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
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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 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.
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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