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Program sofinancirajo Ministrstvo za zdravje RS, FIHO in MOM.
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

Prekolesarimo svet 2019
Že šesto leto zapored simbolična podpora kolesarjev ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora. UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora, Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko svetovanje Posvet in Nacionalno združenje za kakovost življenja OZARA Slovenija vabijo k sodelovanju v akciji
“Prekolesarimo svet” ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, ki poteka pod geslom Skupaj za preprečevanje samomora.
Pobudnik akcije Prekolesarimo svet je Mednarodna zveza za preprečevanje samomora, ki skuša tudi letos uresničiti izziv, da bi udeleženci z vsega sveta z združenimi močmi prekolesarili 40.075
kilometrov, kolikor znaša obseg Zemlje.
Namen akcije je razširjati zavedanje, da samomore lahko preprečujemo. Obenem pa želijo organizatorji z akcijo vzpodbujati druženje in povezovanje med ljudmi. Slednje izpostavlja tudi geslo
Skupaj za preprečevanje samomora, ki poudarja pomen povezovanja, ki je ključnega pomena za preprečevanje samomora, saj le to zahteva prizadevanja mnogih: družine, prijateljev,
sodelavcev, skupnosti, zdravstvenih delavcev, verskih voditeljev, politikov in vlade. S skupnimi močmi lahko tako vsi skupaj in vsak od nas prispevamo k zniževanju količnika samomora.
Več informacij in informacije glede sodelovanja najdete na naslednji povezavi.
Spletni program izobraževanja za strokovnjake pri opuščanju kajenja - elearning-ensp.eu
ENSP je oblikovala program izobraževanja na spletu, do katerega se lahko dostopa preko računalnika ali pametnega telefona. 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 poglavij 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.
Spletni izobraževalni 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. Zajema 4 vsebinsko ločene module:
Modul
Modul
Modul
Modul

1:
2:
3:
4:

Odvisnost od nikotina – Zakaj ljudje kadijo?
Kako pacientom pomagati opustiti kajenje.
Vedenjsko svetovanje.
Farmakoterapija.

Vsak modul je sestavljen iz kratkega povzetka praktičnih nasvetov, nasvetov za vključitev v program in dokazov o uspešnosti.
Ob uspešnem zaključku vseh modulov se uporabnikom izda certifikat EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education) s podeljenima 2 ECMEC (European CME
credits) kreditnima točkama. Materiali za spletno učenje zajemajo vsa področja zdravljenja odvisnosti od tobaka. Glavni ključi do uspeha predstavljajo kombinacijo izobraževanja, vedenjske
terapije in primerne rabe farmakoterapije.
Trenutno je program neplačljiv. V bodoče pa se namerava vspostaviti sistem plačevanja za dostop, zato pohitite in se čimprej prijavite.
Spletni izobraževalni program se nahaja na spletni povezavi: http://elearning-ensp.eu/
Pohitite in se prijavite.
Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Učenci, ki jemljejo droge, pijejo alkohol, ali kadijo so manj srečni, kot tisti, ki ne.
Raziskava Državne zdravstvene službe (NHS – National Health Service) Združenega kraljestva o otrocih starih od 11 do 15 let je odkrila povezavo med rabo nezdravih substanc s stresom in
nizkim zadovoljstvom z življenjem.
Otroci stari od 11 do 15 let, ki so pred kratkim pili alkoholne pijače, kadili cigarete in jemali prepovedane droge, so poročali o tem, da čutijo nizko stopnjo zadovoljstva, v primerjavi z 22 % tistih,
ki teh substanc niso zauživali. Med tistimi, ki so zaužili vsaj eno izmed naštetih substanc, je 36 % poročalo o nizki stopnji zadovoljstva dan poprej.
Vzorec se ponovi, ko so raziskovalci učence vprašali o stopnji njihovega zadovoljstva o svojem življenju. Učenci, ki so zaužili večje število škodljivih substanc, so poročali tudi o nižji stopnji
zadovoljstva s svojim življenjem.
Posamezen dejavnik, ki je bil najbolj povezan z nižjim zadovoljstvom z življenjem oziroma z občutkom sreče je kajenje cigaret. Sledi raba nedovoljenih drog in pitje alkohola oziroma alkoholnih
pijač. Povezava med tovrstnimi škodljivimi razvadami in počutjem posameznikov je bila raziskana prvič doslej. Izvedena je bila v sklopu dvoletnega Poročila o kajenju, pitju alkoholnih pijač in
jemanju nedovoljenih drog med mladimi. Razkrila je tudi višje stopnje občutka tesnobe med tistimi, ki so nedavno kadili cigarete, pili alkoholne pijače, ali jemali nedovoljene droge.
Tom Madders, vodja projektov pri dobrodelni organizaciji YoungMinds, je dejal, da nekateri otroci posegajo po psihoaktivnih substancah zaradi nezadovoljstva s svojim življenjem, medtem ko pri
drugih lahko prav raba tovrstnih substanc privede do negativnih motenj v razpoloženju.
»Mladi pijejo alkoholne pijače, kadijo cigarete, jemljejo droge zaradi različnih vzrokov – mogoče želijo preprosto poskusiti nekaj novega, včasih s tem želijo pokazati pripadnost določeni socialni
skupini vrstnikov, v drugih primerih pa si s tem skušajo olajšati pri spoprijemanju s težkimi izkušnjami in občutki,« je povedal Madders. Madders še dodaja: »Eksperimentiranje in tvegano
obnašanje najstnikov je v določeni meri sestavni del odraščanja, kljub temu pa je pomembno, da si najstniki, ki kadijo cigarete, pijejo alkohol in jemljejo droge, zato da se lažje soočajo z
negativnimi občutki, poiščejo pomoč. Enako velja v primeru ko so psihoaktivne substance povzročitelji slabšega razpoloženja ali slabega zdravja.«
Stopnji pitja alkohola in jemanja drog sta sicer na podobni ravni kot v prejšnji raziskavi leta 2016. Toda tokrat so učence vprašali tudi o materialnem stanju njihove družine. Izkazalo se je, da je
skoraj dvakrat toliko otrok iz premožnejših družin pilo alkoholne pijače v preteklem tednu kot otrok iz manj premožnih družin (13 % v primerjavi z 7 %).
47 % 15-letnikov je bilo mnenja, da je pitje alkoholnih pijač enkrat tedensko sprejemljivo. 19 % je bilo mnenja, da je spremenljivo se tvegano opiti enkrat tedensko. Za učence je bolj verjetno,
da posežejo po alkoholnih pijačah, če pijejo tudi njihovi družinski člani ali druge osebe v njihovi bližini.
Število učencev, ki poročajo o tem, da so kadarkoli kadili cigarete še naprej upada, iz 19 % v letu 2016 do 16 % v prejšnjem letu. Trend upadanja vse od leta 1996 se torej nadaljuje.

Dr. Penny Woods, vodja organizacije Britanska fundacija za zdravje pljuč, je sicer pozdravila upad kajenja cigaret, a je dejala, da se mora otrokom ponudit več pomoči pri opuščanju kajenja.
»Veliko mladih kadi zaradi stresa in zaradi izrazitega nezadovoljstva s svojim življenjem, kar je poročalo tudi 40 % mladih, ki so nedavno kadili,« je povedala. »To kaže na to, da moramo, še
posebej sedaj, zagotoviti, da lahko mladi dostopajo do učinkovitih programov opuščanja kajenja,« je še dodala.
Raziskava, ki je zajela 13.664 učencev po celotni Angliji starih od 7 do 11 let, je pokazala, da je 2 % vprašanih učencev nedavno kadilo cigarete, pilo alkoholne pijače in jemalo nedovoljene
droge. 11 % je zaužilo vsaj eno izmed naštetih substanc. 84 % pa ni jemalo psihoaktivnih substanc.
Medtem ko je kajenje cigaret med mladimi upadlo, je kajenje elektronskih cigaret med mladimi ostalo na enaki ravni kot leta 2016. Takrat je elektronsko cigareto poskusilo 25 % mladih.
Objavljeno dne 20.8.2019 na www.theguardian.com
Opuščanje kajenja povezano z zmanjšanjem tveganja za nastanek srčno-žilnih obolenj
Strastni kadilci z najmanj 20 pokajenih škatlic letno lahko zmanjšajo tveganje za nastanek srčno-žilnih obolenj za 39 % v petih letih, če prenehajo kaditi, glede na raziskavo objavljeno v Journal
of the American Medical Association (JAMA).
Vendar traja 5 - 10 let in morda tudi do 25 let po opustitvi kajenja, da se tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni zmanjša oziroma pade na raven podobno osebi, ki nikoli ni kadila. »Predhodne
raziskave so pokazale povezavo med opuščanjem kajenja in zmanjšanjem tveganja za nastanek srčno-žilnih bolezni,« je povedala avtorica Meredith Duncan, ki je vodila analize za Oddelek
kardiovaskularne medicine na Univerzitetnem medicinskem centru Vanderbilt. Trenutna lestvica za oceno tveganja za nastanek aterosklerotične srčno-žilne bolezni, ki se redno uporablja za
klinične preiskave, prikazuje, da je tveganje bivših (nekdanjih) kadilcev po petih letih prenehanja kajenja podobno tveganju tistih, ki nikoli niso kadili, kar pa ni v skladu z ugotovitvami
raziskave.«
Raziskava ugotavlja, da kajenje cigaret povzroči 20 % smrti zaradi srčno-žilnih bolezni v ZDA. Raziskovalci so uporabili podatke od Framingham Heart Study - longitudinalne raziskave moških in
žensk iz mesta Framingham v ameriški zvezni državi Massachusetts. Študija se je začela izvajati že leta 1948. Takrat se je začelo vpisovanje prvih sodelujočih oseb in je skozi leta zajela tudi
njihove otroke in vnuke, kot tudi multietnične skupine. Raziskovalci so v raziskavi uporabili podatke od leta 1954 do leta 2014 in je vključevala skupno 8.770 udeležencev (3.805 iz originalne
kohorte in 4.965 potomcev). Raziskovalci so želeli z raziskavo ugotoviti učinke vseživljenjskega kajenja in opuščanja kajenja na tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni, ki vključuje miokardni
infarkt, možgansko kap, smrt zaradi srčno-žilnih bolezni in srčno popuščanje.
»Framingham Heart Study ponuja predvsem zanesljive podatke o zgodovini vseživljenjskega kajenja,« je dodala Duncan. »Naša ekipa je izkoristila edinstveno priložnost dolgoletnih podatkov in
primerjala tveganje za nastanek srčno-žilnih bolezni po opustitvi kajenja tistih oseb, ki nadaljujejo s kajenjem in tistih, ki nikoli niso kadili.«
Avtor Hilary Tindle, dr. med., zdravstveni vodja VUMC Tobacco Treatment Service in direktor Centra za zdravljenje zasvojenosti s tobakom in za življenjski slog (ViTAL), spodbuja kadilce, da
upoštevajo ugotovitve raziskave in čimprej prenehajo s kajenjem.
»Srčno-žilni sistem prične okrevati relativno hitro po opuščanju kajenja, tudi pri strastnih kadilcih, ki so kadili več desetletij,« je dejal Tidler. »Celotno okrevanje bi lahko trajalo leta, zato je sedaj
pravi čas za opustitev kajenja in sprejetje ostalih ukrepov za bolj zdravo srce.«
Študija je objavljena tukaj.
Objavljeno 20.8.2019 na www.sciencedaily.com
Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Prva konferenca deležnikov projekta STOP (Science and Technology in childhood Obesity Policy) o debelosti pri otrocih, 16.9.2019, Bruselj, Belgija
Konferenca je del procesa sodelovanja zainteresiranih strani STOP, ki je sestavni del štiriletnega projekta. Eden glavnih ciljev tega procesa je priporočiti nacionalnim organom in Evropski komisiji
trajnostni načrt za prihodnje sodelovanje zainteresiranih strani na področju debelosti pri otrocih. Konferenca je namenjena izboljšanju vzajemnega razumevanja stališč in stališč zainteresiranih
strani ter pridobivanju povratnih informacij o raziskovalnih usmeritvah in zgodnjih rezultatih projekta. Konference se bo udeležila tudi predstavnica SZOTK.
Vabljeni.
RightToKnow - mednarodna konferenca o označevanju alkoholnih pijač, 10.10.2020, Helsinki, Finska
Mednarodna konferenca o označevanju alkoholnih pijač bo soočila strokovnjake iz politike in industrije z deležniki iz javnozdravstvenih instituciji, da bi razpravljali o označevanju alkoholnih pijač.
Konferenca želi spodbuditi Evropsko komisijo in Evropski parlament, naj alkoholne pijače uskladijo z drugimi živilskimi izdelki z uvedbo zakonodaje o deklaraciji obveznih sestavin ali prehranskih
informacij o alkoholnih pijačah.
Vabljeni.
Svetovni Vrh voditeljev boja proti raku 2019, 15.-17.10.2019, Nur-Sultan, Kazakhstan
Vrh bo gostil Kazakhstanski onkološki in radiološki inštitut. Vrha se bo udeležilo približno 350 različnih vplivnežev na področju javnega zdravja. Dogodek je zaprte narave namenjen članicam
Mednarodnega združenja za nadzor nad rakom (UICC).
Vabljeni.
3. evropska konferenca o zasvojenosti in odvisnosti, 23.-25.10.2019, Lisbona, Portugalska
Multidisciplinarna konferenca je namenjena za vzpostavitev foruma za znanstvenike in raziskovalce za izmenjevanje izkušenj in znanja na področju odvisnosti in zasvojenosti. Vse informacije o
oddaji prispevkov in prijavah se nahajo na spletni strani dogodka.
Vljudno vabljeni.
6. Svetovna konferenca o alkoholni politiki (GAPC 2020), 9.-11.3.2020, Dublin, Irska
Globalno zavezništvo za alkoholno politiko (GAPA - The Global Alcohol Policy Alliance) je mreža nepridobitnih organizacij in ljudi, ki delajo v javnih zdravstvenih inštitucijah in izmenjujejo
informacije o alkoholu in zagovarjajo alkoholne politike, utemeljene na dokazih, brez vmešavanja komercialnih interesov. Misija GAPA je "zmanjšati škodo zaradi uživanja alkohola po vsem svetu
s spodbujanjem znanstveno utemeljenih politik, neodvisnih od komercialnih interesov". Konferenca na Irskem bo imela temo: "Alkohol, pravičnost in globalno zdravje: korist nadzora nad
alkoholom za trajnostni razvoj za vse." Srečanje ohranja tradicijo zagovorništva, skupnega premagovanja uveljavljenih interesov proizvajalcev alkoholnih pijač pri razvoju alkoholne politike in
krepitev mednarodnega sodelovanja pri odpravljanju škode, ki jo povzroča alkohol.
Vabljeni.
    Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

OBZORJE 2020: Razpisi za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je bilo 26. junija objavljenih šest razpisov za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s
področja zdravstva:
Central repository of digital pathology slides to support the development of artificial intelligence tools.
Health Outcomes Observatories – empower patients with tools to measure their outcomes in a standardised manner creating transparency of health outcomes.
Improving patient access, understanding and adherence to healthcare.
Establishing international standards in the analysis of patient reported outcomes and health-related quality of life data in cancer clinical trials.
Accelerating research & innovation for advanced therapy medicinal products.
Supporting the development of engineered T cells.
Upravičeni prijavitelji
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka
mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
Razpisuje: Evropska komisija
Rok prijave: 26. 9. 2019

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023
Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: NVO) za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev tj. krepitev
čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov. V okviru javnega razpisa se bodo nadaljevale in nadgradile storitve podpornega
okolja za NVO z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o
nevladnih organizacijah.
Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:
je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18),
je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
je imel v letu 2018 najmanj 50.000 EUR prihodka,
je imel na dan 1. 1. 2019 zaposleni vsaj dve (2) osebi za polni ali krajši delovni čas,
ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis oziroma vrednost
neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna)
(prepoved dvojnega sofinanciranja).
Dodatni pogoji glede upravičenosti veljajo za vsak sklop posebej in so opisani v razpisni dokumentaciji.
Dobro je vedeti
V okviru razpisa se predvideva:
financiranje ene horizontalne mreže NVO
financiranje dvanajstih regionalnih stičišč NVO (enega na posamezno regijo)
financiranje ene mreže za prostovoljstvo.
Razpisuje: Ministrstvo za javno upravo (MJU)
Vrednost razpisa: 5.726.000,00 EUR

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 9. 9. 2019
REC: Podpora delovanju mrež NVO na EU ravni na področju podpore osebam s posebnimi potrebami, ki so s komisijo že sklenile okvirni partnerski sporazum v okviru
predhodnega razpisa
Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru programa za temeljne pravice in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju
oz. podpori delovanju mrež NVO na EU ravni na področju podpore osebam s posebnimi potrebami, ki so s Komisijo sklenile okvirni partnerski sporazum za obdobje 2018-2021 (Call for Proposals
VP/2017/014). Podpora se nameni delovanju mreže v letu 2020.
Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo evropske mreže NVO, ki so z Evropsko Komisijo sklenile štiriletni okvirni partnerski sporazum za obdobje 2018-2021 v okviru razpisa VP/2017/014 v letu 2017.
Razpisuje: Evropska komisija, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
Vrednost razpisa: V okviru tega razpisa je na voljo 2.900.000,00 EUR. Komisija bo podprla sedem mrež, sofinancira se do 80 % upravičenih stroškov.
Podrobne informacije najdete tukaj.
Rok prijave: 25. 9. 2019
OBZORJE 2020: Razvoj rešitev umetne inteligence za preprečevanje in zdravljenje raka
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi – zdravje, demografske spremembe in blaginja prebivalstva« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis za
sofinanciranje projektov na področju zaupanja vrednih digitalnih rešitev in spletne varnosti v zdravstvu in zdravstveni oskrbi, pri čemer se ta razpis nanaša na razvoj rešitev umetne inteligence za
preprečevanje in zdravljenje raka.
Upravičeni prijavitelji
Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:
vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Razpisuje: Evropska komisija
Vrednost razpisa: 35.000.000,00 EUR.
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 13.11.2019
Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v mestni občini Maribor v letu 2019
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči »de minimis«.
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2019 v okvirni višini 30.000 EUR, na proračunski postavki 711012 Pomoči de minimis za razvoj kmetijstva: Pomoč za določene naložbe v
nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis.
Upravičeni prijavitelji
Pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z upravičeno nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu ter ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov
za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, ob pogojih, da:
imajo sedež kmetijskega gospodarstva in sedež dejavnosti na območju občine,
minimalno 1 hektar primerljivih kmetijskih površin v občini,
so v letu 2019 oddale zbirno vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
imajo registrirano upravičeno nekmetijsko dejavnost na kmetiji oziroma bodo predmetno dejavnost registrirali najkasneje v roku dveh let od prejema pomoči.
Razpisuje: Mestna občina Maribor
Vrednost naročila: 30.000 EUR
Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Rok prijave: 13. 9. 2019
Razpis EU za zbiranje projektnih predlogov v okviru Evropske solidarnostne enote za leto 2019
Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje projektnih predlogov v okviru evropske solidarnostne enote za leto 2019.

Ta razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje ukrepe evropske solidarnostne enote:
prostovoljski projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
prostovoljska partnerstva (posebni sporazumi za leto 2019 na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu 2018–2020) (rok prijave: 20. april 2019)
prostovoljske skupine na prednostnih področjih (rok prijave: 28. september 2019)
pripravništva in zaposlitve (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
solidarnostni projekti (roki prijave: 5. februar 2019, 30. april 2019, 1. oktober 2019)
Upravičeni prijavitelji
Za financiranje v okviru evropske solidarnostne enote se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt. Poleg tega se za financiranje za solidarnostne projekte lahko prijavijo skupine mladih, ki
so registrirani na portalu evropske solidarnostne enote. V evropski solidarnostni enoti lahko sodelujejo naslednje države: 28 držav članic Evropske unije lahko v celoti sodeluje v vseh ukrepih
evropske solidarnostne enote. V določenih ukrepih evropske solidarnostne enote pa lahko sodelujejo tudi organizacije iz: držav Efte/EGP: Islandije, Lihtenštajna in Norveške, držav kandidatk za
vstop v EU: Turčije, Srbije in Severne Makedonije, partnerskih držav.
Za podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik po evropski solidarnostni enoti 2019 (European Solidarity Corps Guide).
Razpisuje: Evropska komisija
Vrednost razpisa: 96,3 milijona EUR

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.
Nazaj na vrh
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