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E-NOVICE / Marec 2016

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

•

Vabimo na tiskovno konferenco Vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije s področja javnega zdravja v
sodelovanju s Konzorcijem vsebinskih mrež NVO o prihajajoči tobačni zakonodaji
Tiskovna konferenca bo 24. marca 2016 v City Hotelu Ljubljana (Dvorana C), Dalmatinova ulica 15, Ljubljana ob
11.00 uri.
Govor bo o nuji sprejetja osnutka zakona nove tobačne zakonodaje v njeni celoti, saj bomo le tako dobili učinkovito
orodje v boju zoper tobak in tobačno industrijo. Sprejetje predloga novega tobačnega zakona, ki si ga je mogoče
ogledati na tej povezavi, je korak v pravo smer k bolj zdravi in čisti družbi.
Vabilo na tiskovno konferenco je dostopno tukaj.
Pridite in podprite nov zakon.
Vabljeni!

•

Povezavi do priročnikov na temo Zdravje skozi umetnost v elektronski obliki
Jeriček Klanšček, H. in dr. (2015). Zdravje skozi umetnost: smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih temah za
pedagoške delavce. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje. (Elektronska knjiga).
in
Krajnc., M., Bucik, N. in Požar Matijašič, N. (ur). (2016). Skozi umetnost o zdravju: priročnik izbranih kulturnih vsebin.
Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!. (Elektronska knjiga).
Knjigi sta sta dostopni tudi na tej povezavi.
Preberite ju.

Nazaj na vrh

ZANIMIVE NOVICE IZ PODROČJA ZDRAVJA IN OKOLJA

•

Preventiva v središču pozornosti
Kakšne so najnovejše ocene o preventivi za rakavimi obolenji? Terry Slevin, direktor izobraževanja in raziskav na Odboru
za rakava obolenja Zahodne Avstralije in član 2016 programskega komiteja WCC (World Cancer Congress).
Preventiva raka – Obstaja preprost nasvet, ali ne?
"Za večino oseb:
Več: aktivnosti, prehranjevanja z rastlinsko prehrano,
Manj: pitja alkohola, prehranjevanja z visoko-kalorično a malo-hranljivo prehrano, predelanega in rdečega mesa,
izpostavljanje kože intenzivnim sončnim žarkom,
in ne kaditi."
Seveda so to splošni nasveti, a vseeno veljajo za večino ljudi po svetu. Seveda obstajajo tudi drugi znani karcinogeni,
katerim se je potrebno izogibati (npr. azbest, ionizacijsko sevanje), številni izmed teh so specifični za določeno populacijo,
poklic, oziroma državo.
Za temi nasveti stoji veliko število znanstvenih raziskav in dognanj. Omenimo jih nekaj.
Kakšne so pravzaprav stopnje preventive rakavih obolenj?
Številke pravijo, da je približno eno tretjino do okoli polovice vseh rakavih obolenj možno preprečiti. Ampak hipotetični
izkoristek (to je število rakavih obolenj, ki bi jih preprečili, če bi storili vse pravilno in brez napak) ne pomeni prav veliko,
če nam ne uspe zmanjšati izpostavljenosti znanim dejavnikom tveganja. Ne glede na specifični odstotek primerov, ki jih
lahko preprečimo, je sporočilo jasno: po svetu lahko zmanjšamo število obolenj s tem, da zmanjšamo izpostavljenost ljudi
stvarem, za katere vemo, da povzročajo raka.
Kako uspešni smo v tem? Nekaj primerov...
Kajenje: Najboljši način, da zmanjšamo tveganje za rakom, je, da prenehamo kaditi, oziroma še boljše, da nikoli sploh
ne začnemo. Nekatere države poročajo o visokih stopnjah kajenja, med moškimi tudi do 71% (Indonezija) in do 37,5%
med ženskami (Čile). Ogromni koraki v zmanjšanju razširjenosti kajenja so bili izvedeni v državah, kot so v Brazilija,
Islandija in Avstralija. Najuspešnejše strategije so: dvig davkov na tobačne izdelke; kampanje socialnega marketinga, ki
izpostavljajo nevarnosti kajenja; in nedavno tudi uvedba enotne nevtralne embalaže za tobačne izdelke. Vse države sveta
pa bi morale storiti več na področju nadzora nad tobakom. Podpis in uresničevanje Okvirne konvencije o nadzoru nad
tobakom (FCTC – Framework Convention on Tobacco Control) je konstruktiven korak naprej. Seveda pa je tobačna
industrija trdno odločena, da poveča svojo prodajo, tako da bo vsak korak naprej trdo izbojevan. Obstajajo pa jasni
dokazi, da so uspehi možni in organizacije za preventivo rakavih obolenj morajo ostati v ospredju boja.
Debelost: Za nekadilce najnevarnejši dejavnik tveganja za rakom je debelost. O najvišji stopnji debelosti poročajo (na
podlagi indeksa telesne mase ali BMI ≥ 30) v ZDA (35%), Mehiki (30%) in na Škotskem (28%). Najmanjše stopnje imajo
v Koreji (4%), na Japonskem (4%) in v Švici (8%). V večini državah sveta se stopnje povečujejo in ob tem le malo katere
državne strategije za zmanjševanje debelosti populacije dajejo dokazan učinek. Uvedba davka na sladke pijače v Mehiki
zgleda obetavno. Zgodnji podatki nekaterih kampanj socialnega marketinga nakazujejo, da bi lahko bilo uvedba davkov
na sladke pijače vsaj tako učinkovito, kot je uvedba davka pri tobačnih izdelkih in kajenju. Prav tako je zelo pomembno
zaustaviti, ali vsaj upočasniti agresivni marketing kalorično-bogate, a hranilno-revne hrane (junk food) predvsem
otrokom. Potrebno je veliko več predanosti intervencijski znanosti (ki poskuša narediti spremembo in izmeriti učinke).
Debelost je področje pri katerem je sodelovanje med interesenti za nenalezljive kronične bolezni (bolezni srca in ožilja,
diabetes) ključnega pomena, kajti potrebno se je zoperstaviti interesom industrije, ki kuje vrtoglave dobičke na tem
področju.
Alkohol: Čeprav je to področje na katerem delujejo le maloštevilna društva in organizacije o raku, je vse več raziskav, ki
povezuje pitje alkohola in nevarnost tveganja za obolenje za rakom. Raziskave nakazujejo, da je korelacija med količino
pitja in višjim tveganjem za rakom. Najvišjo stopnjo pitja alkohola imajo v Rusiji, v državah Evropske unije in v državah,
kot sta Avstralija in Nova Zelandija. Prav posebno zaskrbljujoč trend je povečevanje rabe alkohola med mladimi ženskami.
Odpor industrije proti ukrepom bo izreden. Podobno, kot pri kajenju in debelosti, je tudi pri alkoholu najbolj učinkovit
ukrep obdavčenje. Prav tako je izrednega pomena omejevanje dostopa do alkoholnih pijač, kot tudi zmanjševanje
oglaševanja. Tudi pri alkoholu je sodelovanje nujno potrebno, saj raba alkohola vpliva na številna področja (javna varnost
in varnost v prometu, učinki na druga kronična obolenja, nevarnost zasvojenosti). Nedavno so se na tem področju

pojavile iniciative, ki ljudi na dobrodelnih prireditvah nagovarjajo naj odstopajo od pitja alkohola za določeno časovno
obdobje – pogosto 1 mesec. To naj bi pripomoglo, k spremembi rutine rednega pitja alkohola.
V vseh teh primerih je mreža UICC pomembna povezava med strokovnjaki in širšo javnostjo, ki vsem omogoča lažji
dostop do pomembnih informacij v zvezi s temi perečimi problemi.
Celoten članek najdemo tukaj. Več lahko zvemo tudi na Svetovnem kongresu o raku, ki bo potekal v Parizu novembra
tega leta.
VIR: UICC newsletter, marec 2016
•

Finančni ministri EU so pozvali po višjih trošarinah na e-cigarete
Finančni ministri Evropske Unije so se strinjali, da je potrebno uvesti trošarino na elektronske cigarete, saj e-cigarete
pridobivajo na priljubljenosti. E-cigarete so v večini držav EU izvzete od plačila trošarin, katerim so podvrženi klasični
tobačni izdelki. Za e-cigarete se plačuje samo davek na dodano vrednost. To pomeni, da so e-cigarete ponavadi cenejše.
Anketa iz leta 2012 je pokazala, da je 20% kadilcev v Evropi že uporabilo e-cigarete, kar nekateri vidijo kot korak bližje k
opustitvi kajenja, spet drugi pa promocijo in podaljšanje uporabe tobačnih izdelkov namesto podpore pri čimprejšnjem
opuščanju kajenja. Vsa večja tobačna podjetja sicer prodajajo, tako e-cigarete, kot tudi klasične tobačne cigarete.
Finančni ministri EU so na zasedanju v Bruslju, z mislijo, na pozitivne učinke v državnih proračunih, kot tudi na ugodne
vplive za javno zdravje, predlagali naj se znova premisli izvzetje e-cigaret od plačila trošarin in so pozvali Evropsko
komisijo naj pripravi predlog zakonodaje o trošarinah na e-cigarete do leta 2017.
EU komisija, ki je zakonodajno telo EU, bo verjetno ubrala previden pristop, je dejala tiskovna predstavnica komisije.
"Zelo malo verjetno je, da bomo predlagali enako raven obdavčitve na e-cigarete, kot na klasične cigarete," je dejala
tiskovna predstavnica.
VIR:Reuters, 8.3.2016

•

Generalna pravobranilka Kokottova smatra novo tobačno direktivo EU iz leta 2014 za veljavno
Še posebej se mnenje dotika pravil v zvezi z obširno standardizacijo tobačne ebalaže, prihajajoče prepovedi prodaje
mentolovih cigaretnih izdelkov širom EU in posebnih pravil v zvezi z regulacijo e-cigaret. To pomeni, da je Kokottova
mnenja, da so vsa pravila veljavna in pravnomočna.
Iz mnenja, ki ga je 23. decembra 2015 izdala generalna pravobranilka Juliane Kokott, izhaja, da je nova tobačna direktiva
iz leta 2014 bila sprejeta zakonito. To se specifično nanaša na standardizacijo etiketiranja in pakiranja tobačnih izdelkov
(velikost, minimalna vsebina cigaretnih škatlic, opozorila in dovoljene informacije na embalaži), prepoved prodaje
mentolovih cigaret širom EU od 20. maja 2020 dalje in posebna pravila za prodajo e-cigaret. Noben izmed argumentov,
na katere se je sklicevala Poljska s podporo Romunije v zadevi prepoved prodaje mentolovih cigaret ni tehten in se zaradi
tega zahteva za razveljavitev s strani Poljske, zavrne. V pregledu vprašanj, ki jih je postavilo Angleško vrhovno sodišče,
na katero je bilo naslovljenih vrsta poskusov izpodbijanja sprejemanja direktive v zakonodajo Združenega kraljestva, se
niso pokazali nikakršni dejavniki, ki bi vplivali na veljavnost direktive.
Stališče generalne pravobranilke Kokottove je, da zakonodajno telo EU ni preseglo širokih pooblastil, ko je zagotovilo,
enake pogoje pri obravnavanju tobaka in tobačnih izdelkov na posameznih tržiščih EU, hkrati pa je ob tem zagotovilo
visoko stopnjo zaščite zdravja prebivalcev EU.
V tem kontekstu sloni temelj te direktive na pravilni pravni osnovi (to je pravna osnova ukrepov poenotenja notranjih
trgov) in ne posega v načelo enakopravne obravnave, svobodne konkurence, sorazmernosti, zagotavljanje prava in načela
subsidiarnosti, obveze o zagotovitvi opredeljevanja z utemeljenimi razlogi ter temeljnih pravic proizvajalcev in
prodajalcev, predvsem svobode opravljanja poslov, svobode izražanja in pravice do lastninjenja.
Povezavo do celotnega dokumenta in podrobne obrazložitve najdete tukaj.

•

Priporočamo ogled spletne strani na temo boja proti tobačni industriji z imenom TobaccoTactics
TobaccoTactics je zanimiva wiki spletna stran, na kateri so zbrani akademski viri, ki razkrivajo na kakšen način tobačna
industrija vpliva na politiko in javno zdravje v Združenem kraljestvu, EU, in po svetu. Na strani se nahajajo opisi taktik ter
prijemi tobačne industrije, ki s pomočjo svojih plačanih zaveznikov zavira sprejemanje protikadilske zakonodaje, kot je na
primer uvedba enotne nevtralne embalaže v Združenem kraljestvu ter Avstraliji. Na spletni strani so tudi predstavljene
teme na področju zdravja, kot so: vse večjih vpliv tobačne industrije v promociji e-cigaret, ali sodelovanje industrije pri
tihotapljenju tobačnih izdelkov. Stran vsebuje tudi profile posameznikov, organizacij in zaveznikov tobačne industrije.
Sledi njihovi vpletenosti v kadilskih in zdravstvenih debatah. To je zelo pomembno, saj tobačna industrija pogosto
uporablja samooklicane neodvisne skupine posameznikov, da za njih lobirajo pri politikih in predstavljajo njihovo sporočilo
v medijih.
Internetna stran TobaccoTactics je projekt Raziskovalne skupine za nadzor nad tobakom Oddelka za zdravje univerze v
Bath-u in jo vodi urednik Andrew Rowell.
Vabljeni k ogledu.
Nazaj na vrh

NAPOVEDNIK DOGODKOV NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA

•

Nevladne organizacije v Sloveniji - Novi tobačni zakonodaji naproti, 24. marec 2016, Dalmatinova ulica 15,
Ljubljana
Vsebinske mreže nevladnih organizacij Slovenije s področja javnega zdravja v sodelovanju s Konzorcijem
vsebinskih mrež NVO, vabimo na novinarsko konferenco na temo nove Tobačne zakonodaje v RS v javni razpravi, z
naslovom "Nevladne organizacije v Sloveniji - Novi tobačni zakonodaji naproti".
Novinarska konferenca bo 24. marca 2016, v City Hotelu Ljubljana (Dvorana C), Dalmatinova ulica 15 ob 11.00
uri.
Vabilo si lahko ogledate TUKAJ.
Vljudno vabljeni!

•

Razvoj nevladnih organizacij in krepitev povezanosti, 5. april 2016, Zaloška 29, Ljubljana
V prostorih Nacionalnega inštituta za javno zdravje na Zaloški 29 v Ljubljani bo, v veliki predavalnici v 3.
nadstropju, od 9.00 do 13.00 ure, potekalo srečanje z nevladnimi organizacijami na področju zdravja na temo Razvoj
nevladnih organizacij in krepitev povezanosti.
Na srečanju bo po kratkih uvodnih predstavitvah (predstavnik MZ in CNVOS) sledila delavnica o glavnih izzivih nevladnih
organizacij na področju zdravja v slovenskem prostoru, zato je udeležba nevladnih organizacij ključna.
Dogodek je brezplačen in je del ciljnega raziskovalnega programa (CRP): Razvoj nevladnih organizacij in krepitev
povezanosti, ki ga financirata Ministrstvo za zdravje in Javna agencija za raziskovalne dejavnosti.
Prijava poteka do 25. marca 2016 na spletni povezavi https://www.1ka.si/a/86807
Nevladniki vabljeni.

•

ENSP konferenca z naslovom - Tobačna kontrola: raziskave, preventiva in zdravljenje, 5. april 2016, Bruselj,
Belgija
Dogodek bo obeležen z vrsto prezentacij na temo tobačne direktive (TPD - Tobacco Products Direktive), Okvirne
konvencije o nadzoru nad tobakom (FCTC - Framework Convention on Tobacco Control), E-cigaretah, additivih v tobačnih
izdelkih, kako se spopasti s tobačno industrijo, preprečevanja kajenja med mladimi, trošarinah, enotni embalaži, itd. Prav
tako bo potekala posebna plenarna seja v Evropskem parlamentu.
ENSP konference se bo udeležil tudi delegat SZOTK.
Več informacij najdete tukaj in na spletnih straneh ENSP.

•

Nacionalna konferenca: Zaključni koraki do strategije ravoja NVO in prostovoljstva, 11. april 2016,
Gospodarsko razstavišče Ljubljana
CNVOS in Ministrstvo za javno upravo vabita na Nacionalno konferenco "Zaključni koraki do Strategije razvoja nevladnih
organizacij in prostovoljstva", ki bo v ponedeljek, 11. 4. 2016, ob 9. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Na konferenci bo tekel govor o pogledih na smer razvoja NVO in prostovoljstva v Sloveniji. Konferenca bo tako služila kot
uvod v javno razpravo o osnutku strategije.
Na konferenco se lahko prijavite 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

RAZPISI NA PODROČJU ZDRAVJA IN OKOLJA

•

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

•

Alpine Space Programme 2014-2020: Second call for project proposals
Objavljen je drugi razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Območje Alp v programskem obdobju 20142020. Program podpira projekte transnacionalnega sodelovanja, ki spodbujajo prostorski razvoj in teritorialno kohezijo
območja. Tokratni razpis je osredotočen na prioritete od 1 do 4.
Prioriteta 1: Inovativna družba
1.1. Izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost
1.2. Krepitev zmogljivosti na področju storitev splošnega pomena
Prioriteta 2: Nizkoogljična družba
2.1. Vzpostavitev transnacionalnih in integralnih nizko-ogljičnih politik in ukrepov
2.2. Povečanje opcij za nizko-ogljično mobilnost in transport
Prioriteta 3: Življenjski prostor
3.1. Trajnostna raba naravne in kulturne dediščine
3.2. Varovanje, razvoj in ekološka povezanost alpskih ekosistemov
Prioriteta 4: Dobro upravljanje
4.1. Razširitev večnivojskega in transnacionalnega upravljanja na območju
9. 3. 2016 bo v hotelu Austria Trend v Ljubljani v organizaciji SVRK potekal Nacionalni informativni dan v Sloveniji:
www.eu-skladi.si

Prevladujoči upravičenci programa Območje Alp so: pravne osebe javnega prava, pravne osebe pod javnim nadzorom,
zasebne institucije, organizacije, združenja. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji. Zahteva se projektno partnerstvo najmanj štirih partnerjev iz najmanj štirih držav.
Okvirna višina sredstev za javni razpis znaša 30 milijonov evrov.
Razpisuje: Skupni sekretariat programa Interreg Območje Alp
Rok prijave: 8.4.2016
•

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 od e-cigaret: ocena izpostavljenosti, novi
načini 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 2020je 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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