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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

V Republiki Nemčiji so pričeli z izvajanjem 20-urnega "Kurikuluma o odvisnosti od tobaka in opuščanju kajenja", ki ga certificira nemški Znanstveni svet za opuščanje kajenja
Udeleženci so obširno obveščeni o načinih motivacijskega vodenja pogovora in kognitivno-vedenjske terapije za kadilce, v skladu s priznanim programom »Nekadilec v 6 tednih«. Priporočljive so
predhodne izkušnje s terapevtskim pristopom k odvisnostim. Za udeležbo na srečanju so udeleženci upravičeni do dodatnih točk iz nadaljnjega usposabljanja, ki jih unovčijo pri zdravniški oziroma
psihoterapevtski zbornici. Izobraževanje poteka 20 ur in kombinira format »Blended Learning«, ki zajema 12 ur predavanj in 8 ur izobraževanja preko vsebin na spletu za samostojno učenje in
dodatni modul za kvalifikacijo za strukturiran terapevtski program za opuščanje kajenja.
V Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo se zavzemamo za vzpostavitev podobnega učnega načrta za zdravstvene delavce v Sloveniji na podlagi Akreditiranega Evropskega
učnega načrta za zdravljenje odvisnosti od tobaka (EPACTT).
26. junija se je obeležil Mednarodni dan proti zlorabi in trgovanju s prepovedanimi drogami.
Letošnji mednarodni dan proti zlorabi in trgovanju s prepovedanimi drogami je potekal pod sloganom »Prisluhnimo otrokom in mladostnikom – prvi korak k varnemu in zdravemu odraščanju«. S
tem sloganom želi Organizacija združenih narodov poudariti pomen na znanstvenih osnovah temelječe preventive na področju preprečevanja uporabe drog, saj je le tovrstna preventiva
učinkovita investicija v blagostanje otrok in mladostnikov, njihovih družin in skupnosti.
Nekateri mladostniki se s tveganimi vedenji, med katerimi je tudi uporaba psihoaktivnih snovi, srečajo že zelo zgodaj. Po podatkih raziskave Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju
(HBSC 2014) je konopljo že uporabilo 21 % 15-letnikov, 3 % so jo uporabili že pri starosti 13 let ali prej. V Evropski raziskavi o alkoholu in drugih drogah (ESPAD 2011) pa je skoraj 10 % 15-16
let starih dijakov poročalo o uporabi več psihoaktivnih snovi; poleg tobaka, alkohola in konoplje tudi o uporabi drugih prepovedanih drog in zdravil brez recepta.
Družina je eden najpomembnejših varovalnih dejavnikov na področju preprečevanja uporabe drog in zasvojenosti, starši so namreč otrokovi prvi in najboljši učitelji. Strokovne sodelavke Centra
za preprečevanje odvisnosti NIJZ OE Maribor zato svetujejo: »Pomembno je da starši z otrokom ohranjajo stik, veliko komunicirajo in poslušajo ter imajo dobre medsebojne odnose. Na ta način
imajo več možnosti, da pri otroku ali mladostniku pravočasno opazijo spremembe, ki lahko ogrožajo njegovo varno odraščanje.«
Kot je pokazala raziskava Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (HBSC 2014), mladostniki v Sloveniji v splošnem odnos z družino ocenjujejo dobro, in sicer tako podporo družine kot
kakovost pogovorov v družini. Večina (85 %) se jih z mamo lahko ali zelo lahko pogovarja o stvareh, ki jih težijo, z očetom nekoliko manj (67 %).
Več o temi si lahko preberete na spletnih straneh NIJZ.
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Opustitev kajenja in nižji izpad produktivnosti
Opustitev kajenja je brez dvoma povezana s kratkoročnimi in dolgoročnimi zdravstvenimi izboljšavami. Dodatne koristi so tudi na ekonomskem področju pri posrednih in neposrednih stroških.
Opustitev kajenja tako koristi kadilcu samemu, delodajalcu kadilca in družbi kot celoti.
V raziskavi so preračunali, kako visoki so letni neposredni prihranki po opustitvi kajenja na zaposleno osebo.
Za raziskavo so bili analizirani podatki ameriške nacionalne ankete o zdravju in zdravem načinu življenja iz leta 2013. Anketa je zajela 75.000 posameznikov. Udeleženci so bili stari med 18 in 64
let, so bili zaposleni in so bili kadilci ali bivši kadilci - teh je bilo 15.181. Poleg socio-demografskih spremenljivk (starost, spol, etnična pripadnost, stopnja izobrazbe) so bile zajete tudi
zdravstvene značilnosti, kot je ITM in različni zdravstveni indeksi (obolenja dihal, organov, prebave in rak). Kot neodvisno spremenljivko so uporabili leta od opustitve kajenja. Na podlagi te so
udeležence razdelili v štiri skupine: trenutni kadilci, bivši kadilci - do 5 let od opustitve, bivši kadilci - do 10 let od opustitve in bivši kadilci - 11 let ali več od opustitve kajenja. Odvisne
spremenljivke so bili neposredni letni stroški, ki so jih izračunali iz produktivnosti na delovnem mestu (odsotnost od dela, daljši delovni čas zaradi slabše storilnosti, produktivnost in storilnost).
Povprečna starost udeležencev je bila 42 let; večinoma moški z normalno telesno težo. Trenutnim kadilcem so odmerili višje stroške zaradi odsotnosti od dela in višje posredne stroške v
primerjavi s tistimi, ki so kajenje opustili. V povezavi s časovnim razmikom od opustitve so zaposleni, ki kadijo, povzročili občutno višje posredne stroške. Povprečni posredni stroški za kadilce so
bili za 1.327 dolarjev višji kot za kadilce, ki so opustili kajenje pred manj kot petimi leti, za 1.560 dolarjev višji kot za zaposlene, ki so opustili kajenje pred manj kot desetimi leti in za 1.840
dolarjev višji kot za zaposlene, ki že več kot 11 let ne kadijo. V primerjavi s povprečnimi letnimi stroški za nekdanje kadilce znašajo stroški za odsotnost od dela za kadilce 512 dolarjev več in za
neposredne stroške 1.606 dolarjev več. Med tremi skupinami nekdanjih kadilcev ni posebnih razlik.
Koristi za boljšo produktivnost in storilnost na delovnem mestu se pokažejo že v relativno hitrem obdobju opustitve kajenja: vsak drugi iz skupine »nekdanji kadilci do petih let« so prenehali v
zadnjem letu. Zato je z zgolj ekonomskega vidika smiselno zaposlenim ponuditi program opuščanja kajenja in ga narediti dostopnega tudi na delovnem mestu.
Študija je dostopna tukaj.
Tobak - smrtonosni posel
V Mehiki otroci garajo na poljih tobaka
35-letna nosečnica v bolečinah reže in pobira tobačni pridelek. V preteklosti je imela že 6 splavov. Ker sama ne zmore narediti veliko, ji mora pomagati 11-letna hči Maria in njen oče. Maria dela
na poljih tobaka, že odkar pomni. Družina je plačana po “sarti” – približno 3 metre dolgi niti, na katero so nanizani listi tobaka. Danes za večerjo ne bodo jedli ničesar, saj bodo plačilo dobili šele
konec tedna. Za vsako “sarto” dobijo le 0,85 dolarja, na dan pa jih naredijo od 9 do 100, odvisno od spretnosti in dneva.
Predsednik društva za pridelovalce tobaka Rodolfo Coronado je za časopis The Guardian povedal, da je otroško delo praktično izkoreninjeno. Vendar je ekipa časopisa The Guardian na sedmih od
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desetih obiskanih plantaž tobaka našla otroke, ki so na plantažah delali. Vse družine, ki so tam delale, so pripovedovale o tem, da morajo narediti karseda veliko “sart”, da bi zaslužili dovolj
denarja za hrano, blago za oblačila in dodatke za poljščine, ki jih gojijo doma.
Tobak je ena najtežjih žetev, ki jo na svoja ramena prevzamejo samo najrevnejši od revnih priseljenih družin z različnih delov Mehike. Te družine delajo, včasih pa celo spijo, jedo in se igrajo na
plantažah tobaka, ki so izpostavljene kačam, žuželkam, strupenim pesticidom in lepljivi črni smoli, ki jo povezujemo z zastrupitvijo z nikotinom, ki se ji reče bolezen zelenega tobaka. Ker so tako
zelo revni, nimajo druge izbire, kot da delajo v izredno slabih razmerah, ki bi se jih dalo preprečiti. Starši se zavedajo, da je za njihove otroke škodljivo in tudi nezakonito, da delajo s tobakom,
vendar so revni in potrebujejo denar, zato ne vidijo druge možnosti. Tudi ko otroci ne delajo, se igrajo in spijo na plantažah tobaka, kar je tudi zelo škodljivo.
Objavljeno 27.6.2018 na www.theguardian.com.
Raziskava o nevarnostih dolgotrajnega sedenja
Rezultati nedavne raziskave Ameriškega društva za boj proti raku (American Cancer Society) kažejo, da obstaja za ljudi, ki veliko prostega časa presedijo, večja možnost, da bodo umrli za
posledicami ene izmed 14 bolezni. Anketa je zajela več kot 125.000 odraslih oseb in je pokazala, da imajo tisti, ki so sedeli šest ali več ur v svojem prostem času, za 19 % večjo možnost, da v
naslednjih 21 letih umrejo, v primerjavi s tistimi, ki so manj svojega časa po službi preživeli sede.
»Nevarnost za 14 od 22 najpogostejših vzrokov smrti (rak, koronarna srčna bolezen, kap, sladkorna bolezen, bolezen ledvic, samomor, kronična obstruktivna pljučna bolezen, pljučnica, bolezen
jeter, bolezni prebavil, Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva bolezen, živčne motnje in mišično-skeletne motnje) je bila precej višja pri ljudeh, ki dolgotrajno sedijo, še posebej je to veljalo za 8
od 10 najpogostejših vzrokov smrti v Združenih državah Amerike,« je dejala Alpa Patel, ena od avtoric raziskave, ki je bila objavljena v Ameriškem epidemiološkem dnevniku.
Ni prva raziskava, ki je pokazala, da dolgotrajno sedenje škoduje zdravju, vendar je edina raziskava, ki je zajela veliko število ljudi in se osredotočila tudi na posamezne vzroke smrti. Verjetnost
za smrt zaradi enega od 14 vzrokov je naraščala z naraščanjem količine časa, ki so ga ljudje presedeli.
Študija je dostopna tukaj.
Objavljeno 29.6.2018 na www.nbcnews.com
Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

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.
Mednarodna konferenca SZO zdravih mest, 1.10.- 4.10.2018, Belfast, Združeno kraljestvo
Svetovna zdravstvena organizacija praznuje 30 let od ustanovitve projekta Zdravih mest.
16. nemška Konferenca o nadzoru nad tobakom, 12.12.- 13.12.2018, Heidelberg, Nemčija

    Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske unije
Ministrstvo za javno upravo je v petek, 15. junija, objavilo javni poziv za sofinanciranje lastne udeležbe na projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU, v vrednosti 1 milijona evrov. Predmet
javnega poziva je sofinanciranje finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte tistih nevladnih organizacij, ki so bili izbrani na razpisih, sofinanciranih iz proračuna Evropske
unije. To so programi, ki jih razpisujejo: generalni direktorati Evropske komisije, agencije Evropske komisije, EU parlament - npr. Ustvarjalna Evropa, LIFE, Obzorje 2020, Evropsko teritorialno
sodelovanje in drugi.
Ministrstvo bo sofinanciralo finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe za projekte, ki se izvajajo na dan objave javnega poziva in se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2019. EU programi,
ki odstotka finančnega prispevka za zagotavljanje lastne udeležbe ne določajo, niso predmet sofinanciranja po tem javnem pozivu.
Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavi nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18), ki:
1. je vodilna ali partnerska organizacija v projektu, ki je bil izbran na enem izmed razpisov EU;
2. je bil projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izbran v okviru EU programa, ki določa odstotek finančnega prispevka za zagotavljanje lastne
udeležbe,
3. se projekt, za katerega zaproša finančni prispevek za zagotavljanje lastne udeležbe, izvaja na dan objave javnega poziva in se zaključi najkasneje do 31. decembra 2019,
4. izpolnjuje druge razpisne pogoje.
Razpisuje: Ministrstvo za javno upravo
Vrednost razpisa: 1.000.000,00 EUR
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 23.07.2018
Javni razpis EU za zbiranje predlogov projektov: Spodbujanje Evropskih vrednot prek športnih pobud na občinski ravni
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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
Javni razpis MGRT za spodbujanje socialnega podjetništva v pomurski regiji v obdobju 2018 - 2019
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali doseganje ciljev tega javnega razpisa v okviru zagona novih socialnih podjetij oziroma izboljšanja poslovanja obstoječih
socialnih podjetij preko oblikovanja novih ali nadgradnje obstoječih produktov in storitev, ki bodo povečale zmožnost socialnih podjetij za trajnejši obstoj na trgu. V skladu z Zakonom o razvojni
podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 in Regionalnim razvojnim programom Pomurske regije 2014–2020, bo večja podpora namenjena projektom, ki bodo pokrivali vsebinski področji
specializacije Pomurske regije, in sicer turizem in prehrana (na primer lokalne samooskrbne verige, povečanje ekološko pridelane hrane in pridelava kakovostne hrane v lokalnem okolju),
dodatno pa še storitve na področju oskrbe starejših in drugih ranljivih skupin ter geotermalne energije in drugih obnovljivih virov energije.
Upravičeni prijavitelji
Ciljne skupine so: prijavitelji po tem razpisu so registrirana socialna podjetja, ki delujejo na območju občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci,
Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž,
Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.
Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu – ZSocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18)
ter ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
Razpisuje: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 3.08.2018
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
Norveška fundacija MFMC sprejema prijave za sofinanciranje komunikacijskih projektov na področju zmanjševanja emisij
Norveška fundacija MFMC sprejema prijave za sofinanciranje komunikacijskih projektov, ki prispevajo k zmanjšanju antropogenih sprememb podnebja. Podpirajo komunikacijske projekte z
velikim potencialom za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, in sicer z vplivanjem na javno mnenje ter z zviševanjem podpore oblikovalcev politik za potrebne spremembe.
Geografskih omejitev ni, podpirajo pa nove projekte in ne zagotavljajo dodatnega financiranja tekočim projektom.
Razpisuje: Minor Foundation for Major Challenges (MFMC)
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 17.08.2018
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
Nepovratna sredstva se lahko dodelijo zakonito ustanovljenim organizacijam, vključno z javnimi organi in or
gani javnega sektorja, zlasti raziskovalnim in zdravstvenim ustanovam, univerzam,
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)
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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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Od prejemanja e-novic se lahko odjavite tukaj.
Lahko pa nam pišete na elektronski naslov info@zadihaj.net
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