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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

16. oktobra se je obeležil Svetovni dan hrane 2019 - »Zdravo prehranjevanje za svet brez lakote« 

Vsako leto 16. oktobra po vsem svetu obeležujemo dan hrane. Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) ob letošnjem svetovnem dnevu hrane izpostavlja zdravo prehranjevanje za
svet brez lakote, ki pa je glede na finančne vire za velik del prebivalstva težko dosegljiv, predvsem v nerazvitih državah in državah v razvoju.

Sledimo prehranskim smernicam v vseh življenjskih obdobjih

Tako FAO s sloganom »Zdravo prehranjevanje za svet brez lakote« svetuje upoštevanje prehranskih priporočil o tem, kako se zdravo prehranjevati, varovati zdravje in s tem zmanjševati
tveganja za razvoj nenalezljivih kroničnih bolezni. Te predstavljajo vodilni vzrok obolevnosti in umrljivosti tudi v Sloveniji.

Za zagotavljanje zdravju bolj koristnih izbir hrane je pomembno spreminjati okolja s povečano ponudbo preoblikovanih živil, ki jih vsakodnevno uživamo, med drugim z zmanjšanjem količine soli,
nasičenih maščob, dodanih sladkorjev, znižanjem energijske vrednosti ter zmanjševanjem porcij. Zato na NIJZ podpirajo prizadevanja živilskih in kmetijskih podjetij v Sloveniji, ki se združujejo v
okviru Zavez odgovornosti (https://www.gzs.si/zaveza-odgovornosti/) glede preoblikovanja živil, inovativnosti, informiranja potrošnika in odgovornega oglaševanja. Posebno pozornost preko
prehranskih smernic za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili in nastajajočih novih prehranskih smernic za vrtce in šole namenjamo ponudbi, preoblikovanju, oglaševanju in
pripravi hrane, ki je namenjena otrokom

Več si lahko preberete na spletni strani NIJZ.

Zahvala partnerjem in sofinancerjem za uspešno izveden projekt Zmanjševanje rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov ter alkohola med prebivalci v RS

S pomočjo partnerjev smo v treh letih - od meseca januarja 2017 pa do danes, v okviru našega projekta, z našimi programi, dosegli več kot 10.000 uporabnikov - pretežno ranljivih skupin
prebivalstva (otroci, mladi, nosečnice, Romske skupnosti itd.) To ne bi bilo mogoče brez dela in truda programskih partnerjev, številnih prostovoljcev in drugih strokovnih sodelavcev. Finančno so
naš projekt omogočali Ministrstvo za zdravje RS, Mestna občina Maribor, Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij RS ter Zavod za zaposlovanje RS.

Hvala vsem!  

Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA PO SVETU

Poškodbe pljuč pri uporabi elektronskih cigaret naj bi povzročali toksični hlapi naprav

Raziskave patologije poškodbe pljuč, povezanih s kajenjem elektronskih cigaret, so v zgodnjih fazah, toda študija klinike Mayo, objavljena v reviji The New England Journal of Medicine, ugotavlja,
da so poškodbe pljuč zaradi kajenja elektronskih cigaret najverjetneje posledica neposredne toksičnosti izdelkov oziroma poškodbe tkiv zaradi škodljivih kemičnih hlapov.

Raziskovalci so pregledali biopsije pljuč 17 bolnikov, ki so uporabljali elektronske cigarete in za katere obstaja sum, da imajo poškodovana pljuča, zaradi kajenja elektronskih cigaret. Študija je
bila prva, ki je preučila skupino biopsij bolnikov s pljučnimi poškodbami zaradi kajenja elektronskih cigaret. Raziskovalci niso našli nobenih dokazov o poškodbah tkiv, ki jih povzroči kopičenje
lipidov - maščobnih snovi, kot so mineralna olja - za katere obstaja sum, da so možni vzrok za nastanek poškodb, povezanih s kajenjem elektronskih cigaret.

"Čeprav ne moremo zanemariti potencialne vloge lipidov, v vzorcih nismo videli ničesar, kar bi nakazovalo, da gre za težavo, ki jo povzroči kopičenje lipidov v pljučih. Namesto tega se zdi, da gre
za neposredno kemično poškodbo, podobno tistim, ki jih vidimo pri ljudeh, ki so izpostavljeni strupenim kemičnim hlapom, strupenim plinom in toksičnim snovem," meni dr. Brandon Larsen,
kirurški patolog na kliniki Mayo v zvezni državi Arizoni v ZDA in nacionalni strokovnjak za patologijo pljuč.

Centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) so v zadnjih mesecih poročali o več kot 800 primerih poškodb pljuč, povezanih z uporabo elektronskih cigaret. V desetih zveznih državah je bilo
potrjenih dvanajst smrti, preiskave pa kažejo, da so glavno vlogo pri tem imeli izdelki, ki vsebujejo THC - glavno psihoaktivno sestavino v marihuani, ali v drugih izdelkih konopljinega olja -
kanabinoidih.

Nekatere države so uvedle začasno prepoved prodaje elektronskih cigaret in pa aromatiziranih tekočin, ki se uporabljajo v njih, medtem ko raziskovalci preiskujejo tveganja za zdravje. Uprava za
hrano in zdravila (FDA) razmišlja o prepovedi vseh aromatiziranih tekočin za elektronske cigarete z izjemo tobačnih arom. CDC priporoča, da elektronskih cigaret naj ne uporabljajo otroci,
mladostniki, nosečnice ali odrasli, ki ne uporabljajo tobačnih izdelkov. Ameriško združenje za pljuča opozarja, da elektronske cigarete niso varne in lahko povzročijo nepopravljivo zdravstveno
škodo in bolezni pljuč.

Od 17 pregledanih biopsij sta bili dve iz klinike Mayo. Ostale so bile iz drugih bolnišnic, poslane na kliniko Mayo za nadaljnjo preiskavo. Vsi bolniki so uporabljali elektronske cigarete, 71% od teh
pa je z njimi kadilo marihuano ali konopljino olje. Vsi pacienti so pokazali akutno poškodbo pljuč, vključno s pnevmonitisom. Dva bolnika sta umrla.

Avtor študije, dr. Larsen meni: "Kar smo ugotovili glede toksičnosti, nas ni presenetilo. V preteklih dveh letih smo videli nekaj razpršenih posameznih primerov, kjer smo opazili isto, kot opažamo
sedaj. Prišlo je do nenadnega porasta v primerih. Naša študija ponuja prvi podroben pregled anomalij, ki utegnejo biti odkrite pri izvedenih biopsijah pljučnih tkiv, kar bi zdravnikom in patologom
pomagalo postaviti diagnozo v ustrezni klinični kontekst." Poškodbe pljuč, povezanih s kajenjem elektronskih cigaret je težko diagnosticirati v kolikor zdravniki in patologi niso pred tem oboroženi
z zadostnimi informacijami o naravi obolenja, pravi dr. Larsen.

"To je javna zdravstvena kriza in veliko ljudi nenehno raziskuje, da bi ugotovili, kaj bi lahko bili vzroki oziroma povzročitelji in katere kemikalije so lahko odgovorne za posledice," je prepričan dr.
Larsen. "Glede na to, kar smo videli v naši raziskavi, sumimo, da večina primerov vključuje kemične onesnaževalce, strupene stranske produkte ali druga škodljiva sredstva, ki se nahajajo v
tekočinah za elektronske cigarete."

V vmesnem času bi morala javnost upoštevati svarila vodilnih javnih zdravstvenih agencij o nevarnosti kajenja elektronskih cigaret.

"Vsi bi morali priznati, da kajenje elektronskih cigaret ni brez tveganj za zdravje, vključno s smrtno nevarnimi tveganji, in mislim, da naše raziskave to potrjujejo," pravi dr. Larsen. "Zdi se, da bi
bilo na podlagi naših opažanj preudarno raziskati načine za boljšo regulacijo industrije in boljše obveščanje javnosti, zlasti naše mladine, o tveganjih, povezanih s kajenjem elektronskih cigaret."
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Objavljeno dne 2.10.2019 na mayoclinic.org

Oglejte si tudi video posnetek intervjuja dr. Larsena v angleškem jeziku (vir: Youtube)

Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Svitov dan 2019 - Strokovno srečanje programa Svit, 11.12.2019, Ljubljana, Slovenija

Nacionalni inštitut za javno zdravje 11. decembra 2019 šesto leto zapored organizira strokovno srečanje Programa Svit. Svitov dan 2019 bo potekal v prostorih Domus Medica v Ljubljani.
Na letošnjem strokovnem srečanju bodi izpostavili uvedbo sedacije ob kolonoskopiji v Programu Svit in prve izkušnje, predstavili bodo podatke o incidenci in preživetju za rakom debelega črevesa
in danke v Sloveniji ter nekaj besed posvetili spremembam pri izvajanju Programa Svit v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja.
V drugem delu bodo posebno pozornost namenili komunikaciji. Govor bo o pristopih za motivacijo neodzivnikov v presejalni program, osnovah komuniciranja z mediji ter načinom spoprijemanja z
vsakdanjimi konflikti v zdravstvenem okolju.

Srečanje je namenjeno vsem vključenim v izvajanje Programa Svit, podpornikom programa in širši strokovni javnosti. Udeležba na srečanju je brezplačna.

Prijavite se lahko tukaj. Osnutek programa pa se nahaja tukaj.

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.

Svetovni Kongres boja proti raku 2020, 20.-22.11.2020, Muškat, Oman

Svetovni Kongres boja proti raku 2020 je največja mednarodna konferenca o zdravju, ki se vsako leto zavzema za prenos znanja in dobrih praks med več kot 3.500 strokovnjaki za boj proti raku
in javnega zdravja iz več kot 130 različnih držav.  Kongres bo potekal v glavnem mestu Omana, v Muškatu. Obravnal bo 5 večjih sklopov.
Trenutno se zbirajo predlogi za oblikovanje zdravstvenih tem posameznih sklopov in prispevki, ki bodo predstavljeni na konferenci.

Več informaciji je dostopnih na spletnih straneh dogodka.

    Nazaj na vrh

RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

Javni razpis MZZ za izvajanje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov v obdobju od 2020 do 2022

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki
Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je razdeljen v 3 sklope:

SKLOP A: RAZVOJNI PROJEKTI NA ZAHODNEM BALKANU S PODROČJA ENAKOSTI ŽENSK IN DEKLIC - razpisuje se do 6 projektov v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Severni
Makedoniji in Srbiji.

SKLOP B: IZOBRAŽEVANJE OTROK O NJIHOVIH PRAVICAH Z UPORABO GRADIVA NAŠE PRAVICE - razpisuje se 1 projekt v državah Zahodnega Balkana ali Severne Afrike (lahko v več državah
hkrati).

SKLOP C: HUMANITARNI PROJEKTI V PODSAHARSKI AFRIKI IN NA BLIŽNJEM VZHODU - razpisuje se do 3 projekte v državah prejemnicah uradne razvojne pomoči po seznamu OECD DAC  v
Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu

C1: Zagotavljanje varnosti preskrbe – zlasti otrok – s pitno vodo in varno, zadostno ter ustrezno hrano v Podsaharski Afriki
C2: Pomoč v humanitarnih krizah in po njih, rehabilitacija žrtev konfliktov na Bližnjem vzhodu
C3: Preprečevanje in odzivanje na nasilje zaradi spola v izrednih razmerah na Bližnjem vzhodu

Upravičeni prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo NVO, registrirane v RS. V tem razpisu se za NVO šteje organizacija civilne družbe, ki ima status pravne osebe in jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali
pravne osebe zasebnega prava ter je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti, je neodvisna zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih
strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva in mora biti splošno koristen ali dobrodelen. NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o
ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi) ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež v RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ali so verske
skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad Vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti.

Razpisuje: Ministrstvo za zunanje zadeve

Vrednost razpisa: Ministrstvo za financiranje v obdobju od 2020 do 2022 namenja do 1.515.000 EUR po naslednjih sklopih: SKLOP A - Ministrstvo financira 6 projektov na Zahodnem Balkanu v
skupni vrednosti do 870.000 EUR, in sicer 1 projekt v skupni vrednosti do 175.000 EUR v Črni gori, 1 projekt v skupni vrednosti do 175.000 EUR v Severni Makedoniji in po 1 projekt v vrednosti
do 130.000 EUR v vsaki od preostalih držav Zahodnega Balkana; SKLOP B - Ministrstvo financira 1 projekt v državah Zahodnega Balkana ali Severni Afriki v skupni vrednosti do 45.000 EUR, in
sicer v letu 2020 do 15.000 EUR, v letu 2021 do 15.000 EUR in v letu 2022 do 15.000 EUR; SKLOP C - Ministrstvo financira tri projekte, in sicer: 1 projekt v Podsaharski Afriki in 2 projekta na
Bližnjem vzhodu. Skupna vrednost vseh projektov je do 600.000 EUR.

Podrobne informacije najdete tukaj.

Rok prijave: 4. 11. 2019

Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) v letu 2020

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je objavila javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2020.

Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:

izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje
socialnih potreb posameznikov,
delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

FIHO ne bo so/financirala tistih storitev, ki spadajo v mrežo javne službe oziroma je njihovo so/financiranje urejeno na drug način oziroma z drugo zakonodajo.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis za razporeditev sredstev FIHO se lahko prijavijo:

Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02, 61/06 – ZDru-1)

in

humanitarne organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03, 61/06 – ZDru-1).

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
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Razpisuje: FIHO

Vrednost razpisa: V javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2020 so načrtovana sredstva v skupni višini 17.175.000,00 EUR, in sicer: a) za invalidske organizacije:
11.163.750,00 EUR; b) za humanitarne organizacije: 6.011.250,00 EUR.

Podrobne informacije najdete tukaj.

Rok prijave: 4. 11. 2019

Javni razpis za sofinanciranje programo in/ali projektov v MOL za leto od 2020 do 2020; Socialno varstvo in varovanje zdravja - Ljubljana - Zdravo Mesto

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vseh
tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav
oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja, vse z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe oziroma
katerih financiranje ureja veljavna zakonodaja. Predmet javnega razpisa so programi socialnega varstva (sklop A) in programi varovanja zdravja (sklop B).

Upravičeni prijavitelji
Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirana za opravljanje dejavnosti
socialno varstvo z nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma ima v svojem
statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisuje: Mestna občina Ljubljana

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa, namenjena realizaciji programov s področja »socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto« za leto 2020
znaša 402.900 EUR, in sicer: A. Programi socialnega varstva: 265.900 EUR, B. Programi varovanja zdravja: 137.000 EUR.

Podrobne informacije najdete tukaj.

Rok prijave: 8. 11. 2019

Javni razpis fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocija športa ter družbene in okoljske
odgovornosti v športu v letu 2020

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov,  programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske
odgovornosti v športu v letu 2020.

Za razpis v okvirni višini  6.375.000 EUR se razpiše:

za področje športnih programov (tekmovalni šport; šport za vse): 4.820.350 EUR,
za področje razvojne dejavnosti v športu (statusne pravice športnikov in strokovna podpora programom; založništvo v športu; informacijska in komunikacijska tehnologija na področju
športa): 971.550 EUR,
za področje športnih prireditev in promocije športa (športne prireditve, javno obveščanje v športu, športna dediščina in muzejska dejavnost v športu): 510.000 EUR,
za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 73.100 EUR.

Upravičeni prijavitelji
Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
(Ur.l. RS, št. 72/17).

Razpisuje: Fundacija za šport

Vrednost razpisa: 6.375.000,00 EUR

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.

Rok prijave: 11. 11. 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

Erasmus+: Ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik – sodelovanje s civilno družbo na področju mladih (EACEA/45/2019)

Cilj tega razpisa za zbiranje predlogov je zagotoviti strukturno pomoč, imenovano nepovratna sredstva za poslovanje, evropskim nevladnim organizacijam (ENVO) in vseevropskim mrežam, ki
delujejo na področju mladih ter se zavzemajo za naslednje splošne cilje

ozaveščanje o strategiji EU za mlade za obdobje 2019–2027, vključno z evropskimi cilji mladih;
razvijanje, spodbujanje in podpiranje ukrepov za vključevanje, povezovanje in krepitev vloge mladih v duhu strategije EU za mlade;
povečevanje ozaveščenosti in sodelovanja mladih v ukrepih EU za mlade, vključno s programom Erasmus +, evropsko solidarnostno enoto in pobudo Discover EU;
povečevanje zavzetosti in sodelovanja mladinskih akterjev civilne družbe z javnimi organi pri izvajanju politik na področjih, ki so pomembna za mlade;
spodbujanje sodelovanja mladih zainteresiranih strani, tudi z izkoriščanjem potenciala digitalne komunikacije poleg drugih oblik sodelovanja;
spodbujanje vključevanja mladinske civilne družbe v razširjanje ukrepov politike in programov, vključno z rezultati in dobro prakso med svojimi člani ter drugod.

Te cilje bi bilo treba jasno vključiti v delovne načrte, dejavnosti in končne izsledke organizacij prijaviteljic.

Upravičeni prijavitelji
Na ta razpis se lahko prijavita dve kategoriji organov: evropske nevladne organizacije (ENVO), ki delujejo na področju mladine, in vseevropske mreže (neformalna mreža), ki delujejo na področju
mladine.

V okviru sodelovanja s civilno družbo na področju mladine se uporabljajo naslednje opredelitve:

Kategorija 1: evropska nevladna organizacija (ENVO) mora:

delovati prek uradno priznane strukture, ki jo sestavljajo: a) evropski organ/sekretariat (prijavitelj), ki ima na dan predložitve prijave že vsaj eno leto zakonit sedež v državi, vključeni v
program, in b) nacionalne organizacije/podružnice vsaj v dvanajstih državah, vključenih v program, ki so z evropskim organom/sekretariatom zakonito povezane;
biti dejavna na področju mladine in opravljati dejavnosti, ki podpirajo izvajanje ključnih področij strategije EU za mlade;
vključevati mlade v vodenje in upravljanje organizacije.

Kategorija 2: vseevropska mreža (neformalna mreža) mora:

biti sestavljena iz pravno samostojnih nepridobitnih organizacij, dejavnih na področju mladine, in opravljati dejavnosti, ki podpirajo izvajanje ključnih področij strategije EU za mlade;
delovati kot neformalno vodena struktura, sestavljena iz (a) organizacije, ki ima na dan predložitve prijave že vsaj eno leto zakoniti sedež v državi, ki sodeluje v programu, ter ima nalogo
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usklajevati in podpirati mrežo na evropski ravni (prijavitelj), in (b) drugih organizacij s sedeži v vsaj dvanajstih državah, ki sodelujejo v programu;
vključevati mlade v vodenje in upravljanje mreže.

Do predložitve vlog so upravičene pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih držav:

države članice EU
države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so del Evropskega gospodarskega prostora (EGP): Islandija, Lihtenštajn, Norveška;
države kandidatke, ki so deležne ugodnosti predpristopne strategije, v skladu s splošnimi načeli in splošnimi pogoji ter načeli, določenimi v okvirnih sporazumih, sprejetih s temi državami
glede njihove udeležbe v programih EU: Severna Makedonija, Republika Srbija in Turčija.

Razpisuje: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.

Rok prijave: 19. 11. 2019

Javni poziv Mestne občine Maribor za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa Erasmus+, Razpis E+2018 in Razpis E+2019

Mestna občina Maribor bo v letu 2019 sofinancirala projekte upravičenih izvajalcev, ki so bili v letih 2018 ali 2019 izbrani na razpisih programa Erasmus + , Razpis E+2018 in Razpis E+2019, in
pri katerih obdobje aktivnosti projekta poteka tudi v letu 2019. Ukrep sofinanciranja je namenjen spodbujanju mednarodnega povezovanja organizacij na področju mladinskega sektorja ter imajo
sedež ali sedež poslovne enote na območju MOM. Prav tako je cilj poziva spodbujanje organizacij k prijavam na razpise sofinancirane s strani EU.

Sredstva se bodo prijaviteljem, ki bodo izpolnjevali pogoje, dodeljevala po vrstnem redu prispetja popolne prijave do porabe sredstev. Zadnji dan za prijave na poziv je 19. 11. 2019.

Upravičeni prijavitelji
Na poziv se lahko prijavijo upravičeni prijavitelji, katerih projekti so bili izbrani na razpisih programa Erasmus+ Mladi v akciji v letih 2018 in 2019 ter v letu 2019 aktivnosti iz sofinanciranih
projektov Erasmus+ še potekajo. Prijavitelj mora imeti sedež  ali sedež poslovne enote na območju MOM. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Razpisuje: Mestna občina Maribor

Vrednost razpisa: 14.000,00 EUR

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.

Rok prijave: 19.11.2019

Active citizens fund v Sloveniji: Javni razpis za srednje in velike projekte

Objavljen je prvi razpis programa Active Citizens Fund v Sloveniji. Na razpisu za sofinanciranje srednjih in velikih projektov je na voljo nekaj več kot 1,5 milijona evrov sredstev na naslednjih
ključnih področjih:

Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali
spolne identitete;
Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
Okolje in podnebne spremembe.

Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelji za obe kategoriji projektov so nevladne organizacije (NVO), ki na zadnji dan roka za prijavo, 11. 12. 2019, izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih
organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18), in ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Priročniku za upravljalce skladov ACF.

Prijavitelj je torej lahko organizacija, ki:

je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava;
je neprofitna (organizacija, ki na podlagi zakona ali ustanovitvenega akta dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega
premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane ali druge osebe in se v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, njeno premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z
enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava);
je nepridobitna (organizacija, ki se na podlagi zakona ne ustanovi z namenom opravljanja pridobitne dejavnosti ali z namenom pridobivanja dobička ali z namenom razvoja, olajševanja ali
pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev ali članov);
je neodvisna od drugih subjektov (organizacija, ki v svojem poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora nima skupno več kot četrtine predstavnikov države,
samoupravnih lokalnih skupnosti, drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil, mednarodnih medvladnih organizacij, političnih strank, sindikatov, zbornic in gospodarskih družb,
ter fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost, ali predstavnikov drugih oseb, ki niso nepridobitne);
ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga religiozna skupnost, sindikat ali zbornica.

Prijavitelj lahko za izvedbo projekta sklene partnerstvo z eno ali več partnerskimi organizacijami  (za katere ni nujno, da so NVO). Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

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)

Dobro je vedeti
Za prijavitelje na razpis bosta organizirani dve informativnimi delavnici, na katerih bodo predstavniki financerjev podrobneje razložili, kakšne projekte potrebujejo za uspešno izpolnjevanje ciljev
programa. Izvedli bodo tudi sedem delavnic, s katerimi bodo organizacijam pomagali nadgraditi projektne ideje in poiskati projektne partnerje. Prijave na delavnice so že odprte, najdete jih
tukaj.

Razpisuje: CNVOS, Zavod PIP in DRPDNM

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev razpisa za srednje in velike projekte je 1.530.000,00 evrov. Višina donacije za srednje projekte: najnižji možni zaprošeni znesek donacije je
20.000,00 evrov; najvišji možni zaprošeni znesek donacije je 60.000,00 evrov. Višina donacije za velike projekte: najnižji možni zaprošeni znesek donacije je 60.001,00 evrov; najvišji možni
zaprošeni znesek donacije je 120.000,00 evrov. Maksimalna višina donacije lahko znaša največ 90 % vsote vseh upravičenih stroškov projekta.

Podrobne informacije in kriterije razpisa najdete tukaj.

Rok prijave: 11. 12. 2019

Nazaj na vrh

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE IN TOBAČNO KONTROLO   
Partizanska cesta 12, 2000 Maribor 

TEL: +386 5 917 80 76
GSM: +386 51 317 113

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