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Vsebina:
•novice mreže NVO za zdravje in ostale novice
•zanimive novice iz področja zdravja in okolja
•napovednik dogodkov na področju zdravja in okolja
•razpisi na področju zdravja in okolja

NOVICE MREŽE NVO ZA ZDRAVJE IN OSTALE NOVICE

•

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in Vsebinska mreža nevladnih organizacij
Slovenije s področja zdravja podpiramo predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
Tobak med dejavniki tveganja za zdravje tudi v Sloveniji zahteva največ življenj. Rabi tobaka pripisujemo 19 % vseh smrti
pri Slovencih starih več kot 30 let (30-44 let: 15% vseh smrti, 45-59 let: 31% vseh smrti, 60-69 let: 25% vseh smrti zaradi
tobaka). V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, pripisljivih kajenju, umre 10 oseb, kar pomeni 3.600 na leto. Veliko breme za
posameznika, gospodarstvo in zdravstveni sistem pa predstavljajo tudi bolezni in z njimi povezane posledice, ki jih povzroča
kajenje.
Zaradi tega Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, ter nevladne organizacije na področju
javnega zdravja izražamo javno podporo predlogu Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov,
ki ga je pripravilo Ministrstvo RS za zdravje. Menimo, da je za zdravje državljank in državljanov republike Slovenije nujno,
da bi bil zakon sprejet v svoji celoti.
Nagovarjamo vse, ki bi želeli podpreti zakon, da pišete poslankam in poslancem ter izrazite vašo podporu zakonu.
Elektronski naslovi tajnikov posameznih poslanskih skupin so objavljeni tukaj.
Dogajanjem v zvezi z novim tobačnim zakonom lahko sledite na tej povezavi.

•

7.aprila je bil obeležen že 66. Svetovni dan zdravja
Letošnje globalno geslo je "Premagajmo sladkorno bolezen (ang. Beat diabetes)", slovensko geslo pa je "Sladkorno bolezen
obvladajmo skupaj", ki je tudi geslo Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010–2020.
Sladkorna bolezen zaradi svoje pogostnosti, zahtevne in kompleksne obravnave ter težkih posledic predstavlja velik
zdravstveni izziv za vse nas. V razvitem svetu ostaja vodilni vzrok za slepoto, odpoved delovanja ledvic, amputacije
spodnjih okončin ter bolezni srca in ožilja. Sladkorna bolezen se vse pogosteje pojavlja tudi v Sloveniji - od leta 2010 do
2014 se je število bolnikov, ki zaradi sladkorne bolezni prejemajo zdravila, povečalo za 12,5 %, tako da je leta 2014
zdravila za zniževanje krvnega sladkorja pri nas prejemalo že 104.550 bolnikov.
Več o Svetovnemu dnevu zdravja lahko preberete tukaj.

•

Svetovna naravna dediščina, ki podpira milijone ljudi, je ogrožena po vsem svetu
Skoraj polovica vseh naravnih spomenikov UNESCO-ve svetovne naravne dediščine je ogroženih zaradi različnih škodljivih
industrijskih dejavnosti, navaja novo poročilo WWF (Svetovne organizacije za varstvo narave). Čepravi ti kraji zagotavljajo
številne osnovne storitve za ljudi in okolje, so povsod po svetu v nevarnosti zaradi dejavnosti, kot so iskanje nafte in plina,
rudarstvo in nezakonita sečnja.
Poročilo Zaščita ljudi skozi ohranjanje narave: območja svetovne naravne dediščine kot gonilo trajnostnega razvoja, ki so
ga za WWF pripravili Dalberg Global Development Advisors, kaže, da svetovna naravna dediščina skozi varstvo okolja
prispeva h gospodarskemu in družbenemu razvoju lokalnih skupnosti, hkrati pa poročilo opozarja na napake pri varstvu teh
območij izjemne univerzalne vrednosti.
Glede na študijo, so v 114 od 229 naravnih in mešanih območij svetovne dediščine podeljene koncesije za nafto, plin in
rudarstvo, ali pa so v nevarnosti zaradi vsaj ene druge škodljive industrijske dejavnosti.
Celotno poročilo najdete na spletni strani http://adria.panda.org.
VIR: WWF Adria

•

Nevladne organizacije s čolni proti hidroelektrarnam na Muri
9. aprila je koalicija več kot 40 nevladnih organizacij pod vodstvom Zveze Moja Mura in WWF-a (Svetovne organizacije za
varstvo narave) v Petanjcih organizirala mednarodno regato za ohranitev prostotekoče in žive reke Mure.
Več kot 40 veslačev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške je s tem zaznamovalo tudi začetek kampanje Rešimo Muro - Naj Mura
teče brez hidroelektrarn in pozvalo slovensko vlado, naj ne dovoli uničenja slovenskega in evropskega naravnega zaklada in
ustavi načrte za izgradnjo verige 8 hidroelektrarn na Muri.
Prispevek o akciji je dostopen na spletni strani WWF Adria oziroma tukaj.

Nazaj na vrh
ZANIMIVE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

•

Postavitev javnega zdravja v ospredje trajnostne prehranjevalne politike
Pri integraciji javnega zdravja v Evropsko kmetijsko politiko obstajajo znatne prepreke. Zagovorniki zdrave prehrane in
pijač so rutinsko soočeni s preveč poenostavljenimi zgodbami o ekonomski rasti in delovnimi mesti. A časi se spreminjajo; v
nedavnih soočenjih na temo razvoja obstojnejše in širše prehranjevalne politike, se razprava pomika onstran kmetijskega
področja, hkrati pa se je javno zdravje postavlja v središče pozornosti.
Ni presenetljivo, da sta si prehranjevalna politika in javno zdravje precej podobni, predvsem v tem, da sta obe obširni in
obe obravnavata bistva vzrokov za morebitne nastale probleme na posameznem področju. Pristop prehranjevalne politike
prepozna, da je prehranjevalni sistem, vključno s predelavo, distribucijo in prodajo bistveno oblikuje prehranjevalne navade
ljudi, kot tudi vpliva na prihodke kmetovalcev, hkrati pa je odgovoren za obsežne negativne ekološke in socialne učinke, ki
vplivajo na naše zdravje tako neposredno (prehrana, onesnaženje zraka), kot tudi posredno (podnebne spremembe).
"V današnjem svetu več ne zadostuje, da si ekološko vzdržnost pridelave prehrane predstavljamo, zlasti kot problem
kmetijstva in s prehrano povezane probleme v javnem zdravju, kot probleme izbire potrošnika." [1]
Zgornja misel zelo dobro povzame bistvo, da razmišljanje o prehranjevalni politiki od nas zahteva poznavanje delovanje
prehranjevalnega sistema in sili k iskanju nenavadnih koalicij, s katerimi bo moč poiskati novo strategijo, ki nam bo pomaga
pri vzpostaviti nove prehranjevalne verige in poslovnih modelov, ki bodo bolj dojemljivi dolgoročni vzdržnosti in zdravju.
11. marca 2016, je EPHA (European Public Health Alliance), skupaj z Evropskim uradom za okolje, soorganizirala dogodek,
ki ga je gostilo Stalno Nizozemsko predstavništvo v EU. Na dogodku so se zbrali vodilni strokovnjaki EU na področju
prehranjevalne politike, med drugim tudi profesor Tim Lang in avtorji Nizozemski svet za znanost za Poročilo o politiki vlade
"Novi prehranjevalni politiki nasproti", z namenom, da se pogovorijo o temeljih prihodnjega vzdržnega prehranjevalnokmetijskega sistema. Pridružili so se jim predstavniki potrošnikov, kmetovalcev, poslovnežev na področju prehranjevalne
trgovine, zdravja, okolja in regionalnega razvoja z namenom, da se pogovorijo o načinih, kako doseči boljše programe.
Nizozemsko predsedstvo Evropske unije je izkazalo interes za idejo nove prehranjevalne politike, zato bo tej temi
posvečeno naslednje zasedanje njenega Neformalnega sveta v mesecu maju.
Dogodku 22. marca je sledilo preko 100 organizacij širom vse Evrope, vključno z 10. skupinami na področju javnega
zdravja, ki so zahtevali temeljno ovrednotenje ("Refit") Skupne Kmetijske politike EU (CAP – Common Agricultural Policy)
od predsednika komisije Jean-Claude Junckerja. V odprtem pismu opozarjajo, da se kmetijski sektor sooča z več krizami
hkrati, kot na primer grožnja izgube vira zaslužka kmetovalcev, izčrpavanje naravnih virov in nenazadnje tudi negativnega
vpliva na javno zdravje, ki terja nujen pregled kmetijske politike.
Nikolai Pushkarev, koordinator politike za okolje in vzdržnega prehranjevanja, EPHA
[1]

Netherlands Scientific Council for Government Policy (2014) Towards a food policy. English Synopsis. [online]

VIR: EPHA newsletter, april 2016

•

Zakaj nova tobačna zakonodaja ščiti današnje in bodoče slovenske otroke in mladostnike?
Kaditi začnejo večinoma otroci in najstniki. Po 25. letu praktično ne beležimo več začetkov kajenja. Starost ob začetku
kajenja je pomemben kazalnik kadilskega vedenja in škodljivih posledic v odrasli dobi.
Mlajši, ko je posameznik ob začetku kajenja:
•
•

večja je verjetnost, da bo bolj zasvojen, da bo dlje kadil in da bo pokadil več cigaret,
manjša je verjetnost, da bo kadarkoli opustil kajenje.

Mlajši, ko je posameznik ob začetku kajenja, večje je tveganje za razvoj določenih s kajenjem povzročenih obolenj, npr.
pljučni rak, rak debelega črevesja in danke, srčno-žilne bolezni.
•
•
•

Kar 99 % prebivalcev Slovenije, starih 35–44 let, ki so kadarkoli v življenju kadili, poroča, da so prvič kadili v
starosti 25. let ali manj, 63 % pa jih je prvič kadilo še preden so postali polnoletni.
Med 15–24 let starimi prebivalci Slovenije kadi 24 % vseh.
15-letniki:
•
40 % jih je že kdaj kadilo:,
•
7 % jih je prvič kadilo že v starosti 11 let ali manj (torej v 5. razredu osnovne šole ali manj),
•
13 % pri 12 letih,
•
19 % pri 13 letih,
•
31 % pri 14 letih,
•
30 % pri 15 letih.
•
vsaj enkrat na teden kadi 13 % vseh.

Na kajenje med mladimi vplivajo številni dejavniki
Na začetek in nadaljevanje kajenja med otroci, najstniki in mladimi pomembno vplivajo številni in med seboj prepletajoči se
dejavniki. Otroci in mladi so še posebej občutljivi na družbene in okoljske vplive za kajenje. Med ključne dejavnike za
kajenje med njimi sodita oglaševanje in promocija tobačne industrije. Drugi pomembni dejavniki, ki vplivajo na kajenje med
otroci, najstniki in mladimi, so tudi vpliv vrstniške družbe, ki kadi, precenjevanje kajenja med vrstniki in odraslimi, večje
število pomembnih oseb v življenju posameznika, ki kadijo, kajenje staršev in njihov odnos do kajenja, pa tudi slabši uspeh
v šoli, nižji socialno-ekonomski položaj, določene osebnostne značilnosti idr.
Zaradi kajenja vsak dan v Sloveniji umre 10 prebivalcev
Večina mladih kadilcev s kajenjem nadaljuje v odraslo dobo in lahko postanejo del pretresljive statistike, ki pravi, da zaradi
bolezni, ki jih povzroča kajenje, umreta dve tretjini kadilcev, ki v povprečju izgubijo od 10 do 15 let življenja, mnoga leta
pred smrtjo pa preživijo z zelo slabo kakovostjo življenja. Kajenje tobaka povzroča številne vrste raka, srčni infarkt,
možgansko kap, težke bolezni pljuč, sladkorno bolezen, motnje erekcije, bolezni oči, slepoto, revmatoidni artritis in še
številne druge bolezni in zdravstvene težave. Zaradi bolezni, ki jih povzroča kajenje, pri nas vsak dan umre 10 prebivalcev,
letno pa več kot zaradi vseh nezgod, samomorov, alkohola, prepovedanih drog in AIDS-a skupaj. Ali če to povemo še malo
drugače - v 10 letih tako zaradi kajenja umre 36.000 prebivalcev Slovenije, kar je podobno številu prebivalcev mesta Kranj
ali Celje. V zadnjem času pogosto poudarjani ekonomski interesi nikakor ne bi smeli prevladati nad interesi zdravja
prebivalcev in biti razlog za tiho sprejemanje hudih posledic uporabe tobaka in povezanih izdelkov.
Mladi naj ne uporabljajo nobenega izdelka z nikotinom, tudi ne elektronskih cigaret
Pomembno je, da se zavedamo, da je nikotin močno zasvojljiv in ima škodljive učinke na razvijajoče se možgane otroka,
najstnika in mladega človeka, zato naj ti ne bi uporabljali kakršnegakoli izdelka z nikotinom, torej tudi ne elektronskih
cigaret. Vse več raziskav iz držav, kjer je uporaba elektronskih cigaret med mladostniki in mladimi obsežna, kaže, da pri
mlademu človeku, ki sicer najverjetneje ne bi nikoli kadil, uporaba elektronske cigarete poveča verjetnost, da bo kasneje
kadil tobačne izdelke.
V Sloveniji so na voljo omejeni podatki o uporabi elektronskih cigaret med otroci, najstniki in mladimi. Raziskava iz 2014
kaže, da je okoli 1 % 15-letnikov uporabljalo elektronske v zadnjih 30 dneh okoli 1 %. Ker pa se stanje na področju
uporabe elektronskih cigaret marsikje hitro spreminja, ti podatki morda ne odražajo več dejanskega stanja.
Trenutno NIJZ izvaja kratko anketo med šolskimi delavci o tem, koliko opazijo uporabe elektronskih cigaret med učenci
oziroma dijaki na njihovi šoli. Do sedaj se je odzvalo preko 100 osnovnih in srednjih šol. Anketa se še izvaja in podatki niso
dokončni. Na NIJZ upajo, da bo v raziskavi sodelovalo še več šol, sodelujočim pa se zahvaljujejo za sodelovanje.
Celoten prispevek je objavljen na spletni strani NIJZ.
Članek o tej tematiki pa je objavljen tudi na spletnem mestu zurnal24.si

Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA

•

Posvet TTIP in CETA - Kritika z druge strani Atlantika, 22. april, Dvorana Državnega sveta, Ljubljana,
Slovenija
Umanotera vabi na posvet o sporazumih TTIP in CETA, ki bo potekal 22. aprila od 11.30 do 13.30 v dvorani Državnega
sveta. Osrednja tema posveta bodo vplivi sporazumov TTIP in CETA na zakonodajo in standarde v prehrani, varovanju
okolja in potrošnika ter bodoči vlogi in suverenosti držav podpisnic v zakonodajnih postopkih.
Na posvetu bodo sodelovale gostje iz ZDA in Kanade. Maude Barlow je mednarodno priznana aktivistka za priznanje pravice
do vode, predsednica organizacije Council of Canadians ter neusmiljena kritičarka sporazuma CETA. Sharon Treat je
nekdanja zakonodajalka države Maine, članica medvladnega posvetovalnega odbora pri ameriškem oddelku za trgovino in
neusmiljena kritičarka sporazuma TTIP.
Več informacij, vabilo in prijavnico najdete na spletni strani Umanotere.
Vabljeni!

•

7. Evropska konferenca o alkoholni politiki, 22. in 23. november, Ljubljana, Slovenija
V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje bo 7. evropsko konferenco o
alkoholni politiki Eurocare organiziral 22. in 23. novembra 2016 v Ljubljani.
Konferenca bo združila okoli 400 strokovnjakov iz različnih evropskih in drugih držav, ki delujejo na področju alkoholne
problematike (oblikovalci politik in odločevalci, znanstveniki, strokovnjaki za alkohol in zdravje).
Vsem novicam ter pozivom za prispevke lahko sleditei na MOSI in na spletni strani Eurocare.
Poročilo 6. evropske konference o alkoholni politiki, ki je bila pred dvema letoma v Bruslju, si lahko preberete tukaj.
Vljudno vabljeni.
Več o tem najdete tukaj.

•

UICC Svetovni kongres o raku, 31. oktober - 3. november, Pariz, Palais des congrès, Francija
Od 31. oktobra do 3. novembra bo v Parizu potekal Svetovni kongres o raku, ki ga organizira UICC (Union for International
Cancer Control - Zveza za mednarodni nadzor nad rakom). Program bo zajemal velik izbor predavanj, debat, delavnic, ki
bodo zajemala pet tematskih ciljnih sklopov v zvezi z rakom in sicer:
1. Zajeziti širjenje rakavih obolenj: inovacije v preventivi in odkrivanju;
2. Zmanjšati razkorak med posameznimi socialnimi sloji: kvalitetno zdravljenje in diagnoza rakavih obolenj;
3. Izboljšanje izkušenj pacienta in njegove družine;
4. Izboljšanje nadzora nad rakom: optimizacija rezultatov zdravstvenih sistemov; in
5. Okrepiti civilno družbo: povečati možnosti za spremembe.
Več informacij v zvezi z dogodki na kongresu in informacije o prijavah najdete tukaj.

Nazaj na vrh
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•

Tretji program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014-2020): Razpis za sofinanciranje projektov 2016
Objavljen je razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020) za leto
2016.
Prijavite lahko projekte na naslednjih prednostnih področjih:
1. Zdravje migrantov – dobre prakse pri skrbi za ranljive skupine migrantov in beguncev
2. Zbiranje znanja in izmenjava dobrih praks o ukrepih za zmanjševanje pitja in zlorabe alkohola
3. Zbiranje znanja in izmenjava dobrih praks o ukrepih za zmanjševanje uporabe nedovoljenih drog v skladu z minimalnimi
standardi glede zmanjševanja povpraševanja
4. Podpora državam članicam in ključnim deležnikom pri naslavljanju kroničnih bolezni
5. Izbira in zaščita donatorjev (organov, tkiv ipd.).

CNVOS organizira delavnico za prijavitelje na javni razpis, na kateri boste lahko vlogo zanj 'v živo' izpolnili, dopolnili,
razvili in izpopolnili. Prvi del delavnice bo namenjen predstavitvi javnega razpisa, vsebine razpisne dokumentacije ter
postopka izpolnjevanja prijavnih obrazcev. V drugem, praktično naravnanem delu bodo udeleženci ob pomoči izvajalke
izpolnjevali razpisno dokumentacijo. Predavateljica bo udeležencem na voljo tako pri razvoju projektne ideje ter pri
njenemu preoblikovanju v razpisni jezik kot tudi pri pripravi kakovostnega finančnega načrta. Več informacij in prijavnica:
http://www.cnvos.si/education/id/536.
Nepovratna sredstva se lahko dodelijo zakonito ustanovljenim organizacijam, vključno z javnimi organi in organi 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. Projekt mora vključevati vsaj tri partnerje (ločene pravne osebe) iz različnih držav.
Okvirna višina sredstev v okviru tega razpisa je na voljo 9.350.000 €. Nepovratna sredstva za projekt morajo biti dovolj
velika, da se lahko dosežejo ambiciozni cilji z visoko evropsko dodano vrednostjo in izvede učinkovita evropska strategija
razširjanja. Najvišji delež sofinanciranja EU znaša 60 %. Vendar ta delež lahko znaša do 80 %, če predlog izpolnjuje merila
za izredno koristnost..
Razpisuje: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea), razpis je dostopen tudi na tej povezavi.
Rok prijave: 2.6.2016
•

Tretji program za ukrepe Unije na področju zdravja (2014-2020): Joint actions 2016
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea) je v okviru programa za ukrepe Unije na področju zdravja
(2014–2020) objavila poziv za sofinanciranje skupnih ukrepov v letu 2016.
Skupni ukrepi imajo jasno dodano vrednost EU, sofinancirajo pa jih pristojni organi, odgovorni za zdravje v državah članicah
ali v tretjih državah, ki sodelujejo v programu, ali organi javnega sektorja in nevladni subjekti, ki jih pooblastijo navedeni
pristojni organi.
Predlogi skupnih ukrepov morajo zagotavljati resnično evropsko razsežnost, da so smiselni s tehničnega vidika in vidika
politike. Prejšnji skupni ukrepi so vključevali povprečno 25 partnerjev, odvisno od obsega ukrepa.
Ministrstvo za zdravje obvešča, da lahko zainteresirane organizacije pošljejo dopis z navedbo interesa, vsebine in
vloge organizacije v skupnostnem ukrepu na elektronski naslov gp.mz(at)gov.si najkasneje do 1. 5. 2016!
Izvajali se bodo na področjih:
- Preprečevanje HIV/AIDS/STI, virusnega hepatitisa in tuberkuloze
- Obvladovanje kroničnih bolezni
- Nadzor nad tobakom
- Antimikrobna rezistenca ter bolnišnične okužbe
- Odobritev postopkov priprave krvi, tkiv in celic
Razpisuje: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea)
Rok prijave: 16.6.2016

•

Javni razpis za sofinanciranje varstva okolja in ohranjanje narave v Mestni občini Maribor
Predmet razpisa je sofinanciranje programov varstva okolja in ohranjanja narave, ki prispevajo k večji okoljski
ozaveščenosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave, vendar se skladno s programom in finančnim načrtom
proračuna Mestne občine Maribor (MOM) sofinancirajo iz javnih sredstev.
Razpisuje: Mestna občina Maribor
Razpis je odprt do: 20.04.2016

•

Javni razpis za sofinanciranje varstva okolja in ohranjanje narave v Mestni občini Maribor
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nevladnih in nepridobitnih mladinskih centrov v MOM, katerih namen je dvig
državljanskih, medkulturnih in socialnih kompetenc mladih, še posebej mladih z manj priložnostmi, programov usposabljanj
in učnih procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja.
Višina razpisa: 150.000 EUR
Razpisuje: Mestna občina Maribor
Razpis je odprt do: 9.5.2016

•

Horizon 2020: TackSHS
V sklopu okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014 - 2020) - Obzorje 2020 - v okviru
Globalnega zavezništva proti kroničnim obolenjim - preventiva in zdravljenje pljučnih bolezni z oznako razpisa HCO-062015, se zbirajo predlogi kako se spopadati s pasivnim kajenjem in emisijami e-cigaret: ocena izpostavljenosti, novi načinini
ukrepanja, vpliv na pljučne bolezni in ekonomske posledice za populacije Evropskih držav.
Oznaka razpisa: HCO-06-2015

Okvirna višina sredstev za javni razpis znaša 2.987.795,25 EUR.
Več o razpisu in projektu najdete tudi na straneh ENSP.
Razpisuje: Evropska komisija
Razpis je odprt do: 31.10.2019

•

Horizon 2020: Innovative Medicines Initiative (JTI-IMI2)
V sklopu okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014 - 2020) - Obzorje 2020 - v okviru prednostne naloge
"družbeni izzivi" programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis za sofinanciranje razvojnih in
raziskovalnih projektov s področja zdravstva, pri čemer je ta razpis osredotočen na ebolo in druge hemoragične mrzlice.
Oznaka razpisa: H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE
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.
Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
Razpis ima naslednje roke prijave: 16.3.2016, 15.9.2016, 16.3.2017, 14.9.2017, 15.3.2018.

•

Horizon 2020: FCH2 JU Call for Proposals 2016
V sklopu okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014 - 2020) - Obzorje 2020 - V okviru programa za raziskave in
inovacije Obzorje 2020 so objavljeni javni razpisi za zbiranje predlogov in povezane dejavnosti v okviru delovnega načrta za
leto 2016 Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2).
Delovni načrt je vključno s podatki o rokih in proračunskih sredstvih, dodeljenih posamičnim dejavnostim, na voljo na
spletnem portalu za udeležence, kjer so objavljene tudi informacije o razpisnih pogojih in povezanih dejavnostih ter
smernice za predlagatelje o tem, kako predložiti predlog.
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 tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
Rok prijave: 3.5.2016

•

Horizon 2020: EIT KICS Call 2016
V sklopu okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014 - 2020) - Obzorje 2020 -V okviru programa za raziskave in
inovacije Obzorje 2020 sta objavljena javna razpisa za zbiranje predlogov za skupnosti znanja in inovacij. Poziva se k
predložitvi predlogov za razpis EIT-KICS-2016.
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 tukaj.
Razpisuje: Evropska komisija
Rok prijave: 14.7.2016

•

Horizon 2020: Horizon Prize - Better use of Antibiotics
V okviru prednostne naloge "družbeni izzivi" programa za raziskave in inovacije je objavljen razpis za nagrado Obzorja 2020
za boljšo uporabo antibiotikov. Nagrado v višini enega milijona evrov bo prejel posameznik ali skupina, in sicer za razvoj
hitrega testa, s katerim bo mogoče ugotoviti, ali je pacienta treba zdraviti z antibiotiki ali ne.
Namen nagrade je ustaviti prekomerno uporabo antibiotikov in zajeziti čedalje večjo protimikrobno odpornost. Na
Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni namreč ocenjujejo, da zaradi odpornosti mikrobov na zdravila
vsako leto umre 25 000 ljudi, stroški zdravljenja in odsotnosti z dela pa znašajo 1,5 milijarde evrov.
Razpisuje: Evropska komisija
Rok prijave: 17.8.2016
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