Втора програма на Общността за
действие в областта на здравето
(2008-2013 г.)
Обща информация

Защо се създаде нова програма?
1) Резултат от процес на консултации започнал през 2004 г., които
препоръчват:





Дългосрочна стратегическа рамка за здравеопазване;
Взаимодействие между здравната и политиките в другите сектори;
Фокус върху подобряването на здравето и превенцията;
Насърчаване на обмена на знание между страните-членки.

2)Външна оценка на предишните здравни програми показва
необходимостта да бъде направено повече с цел:







Включване на здравеопазването в другите политики;
Фокус върху действията на ЕС за промоция и превенция (като
същевременно се оказва помощ за намаляване равнището на
заболеваемост);
Насърчаване на сътрудничеството между страните-членки
Намаляване на неравенствата в здравеопазването;
Справяне с глобалните здравни проблеми.

3) Консултация със страните-членки и заинтересованите лица

Новата Програма за здраве 2008-2013 г.:
Какво представлява ?









Тя е механизъм за изпълнение на новата
здравна стратегия на ЕС - „Заедно за здраве:
Стратегически подход на ЕС за периода 20082013 г.” , публикувана през 2007 г. и насочена към
подобряване и защита на общественото здраве;
Влиза в сила от 1 януари 2008 г. Финансовият пакет за
новия програмен период е 321,2 млн. евро;
Одобреният общ бюджет за 2008 г. е в размер на 46, 6
млн. евро;
В съответствие е с другите програми на ЕС;
Използва създадените в рамките на ЕС индикатори.

Цели на програмата






Подобряване на здравната сигурност на
гражданите;
Промоция на здраве (насочена е предимно
към намаляване на неравенствата в
здравеопазването);
Създаване и разпространение на здравна
информация и знание.

Нови финансови инструменти






Проекти;
Конференции;
Съвместни действия на страните-членки;
Оперативни грантове.

N.B.




Проектите и Съвместните действия са
предмет на сътрудничество, затова те
изискват няколко партньора.
Конференциите и Оперативните
грантове изискват един бенефициент.

Приоритетни области за 2009 г. – 1 част









Защита на гражданите от заплахите за здравето (подкрепа
за подготвеността за действие при кризи; изграждане на
капацитет; промени в климата и др.);
Подобряване сигурността на гражданите (оценка на риска;
оценка на причините за алергии и др.);
Години в добро здраве и намаляване на различията (деца и
население в работна възраст; изграждане на капацитет за
обществено здраве; намаляване на различията между регионите);
Подобряване на психичното здраве и по-здравословен
начин на живот (психично здраве; сексуално здраве; ХИВ/СПИН;
хранене/затлъстяване; превенция на тютюнопушенето;
злоупотреба с лекарства; стратегия за алкохола);

Приоритетни области за 2009 г.– 2 част










Физическа околна среда и намаляване на инцидентите и
нараяванията (План за действие на ЕС за околна среда и здраве;
Препоръка на Съвета относно превенцията на нараняванията)
Изпълнение на предложената комуникация за редките
болести
Развитие на устойчива система за мониторинг (здравни
индикатори; системи за наблюдение; здравни проучвания);
Обмен на знание и добри практики (добри практики и геномно
базирана информация и технологии; електронно здравеопазване);
Механизми за анализ и разпространение (системи за здравни
сметки; здравен портал и др.)

Въпроси, на които трябва да се отговори преди да се
кандидатства с проект по Програмата на ЕО за действие в
областта на здравето (2008-2013 г.)
1.
2.

3.

4.
5.

Разполагате ли с идея за проект ?
Съвместима ли е с приоритетите на Програмата и найвече с изискването за наличие на добавена стойност на
европейско равнище (т.нар. “EU added value”) ?
Имате ли възможност за ко - финансиране на проекта в
размер на 40 % или за договаряне с потенциалните
партньори за разпределение на тази част за ко финансиране на проекта?
Готови ли сте да бъдете основен партньор?
Запознали си сте се в детайли с публикуваните
документи ?

Съвети при подготовката на документите за
кандидатстване – 1 част







Изготвяне на бюджет в посочените
рамки: финансиране от ЕК до 60 % от
приемливите разходи и ко-финансиране от
партньорите – 40 %;
Използване на официалните бази
данни на ЕС (EUROSTAT, EU health portal);
Детайлно запознаване с критериите,
посочени в наръчниците за
кандидатстване;
Подготвяне на реалистичен план-график
на дейностите.

Съвети при подготовката на документите за
кандидатстване – 2 част

Отговор на четири основни въпроса:
1.
2.

3.
4.

Какво се опитвате да постигнете?
Защо това е важно и защо вашият подход е найдобрия?
Как ще постигнете целите си?
Кои сте вие и защо сте най-добрите ?

Полезни интернет адреси







http://ec.europa.eu/eahc/ - Изпълнителна агенция
за здраве и потребители
http://ec.europa.eu/health-eu/index_en.htm - The
Public Health Portal of the EU
http://ec.europa.eu/eurostat - EUROSTAT
http://www.mh.government.bg/ - Министерство на
здравеопазването

