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ЗДРАВНА НАГРАДА
НА ЕС

за градове, НПО и образователни
институции

Краен срок:
30.11.2021 г
Здравеопазване
и безопасност
на храните

“Здравословният начин на живот е от важно значение за ежедневното ни
благосъстояние и съответно е колективна отговорност, за която всички са призовани
да работят. Всички ние имаме своята роля”, заяви Стела Кириакиду, европейски комисар
по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните.

Накратко
Здравната награда на ЕС за 2021 г. ще отбележи и ще награди
инициативи на градове, НПО или други организации на гражданското
общество, както и образователни институции, които се стремят да
насърчават комуникацията и здравната грамотност за профилактиката
на раковите заболявания сред децата и младежите (от 6 до 24 години).
Проектите, кандидатстващи за здравната награда на ЕС за 2021 г., трябва да са
основани и започнали дейност през 2020 г. и/или 2021 г.
Инициативите могат например бъдат действия, които насърчават здравословното
хранене и редовната физическа активност, противодействат на употребата на
тютюневи изделия и алкохол, намаляват (онлайн) маркетинга на нездравословни
продукти, създават благоприятна среда и предотвратяват излагането на слънчева
светлина. Специално внимание следва да се обърне на включването и участието
на деца и младежи в неравностойно социално-икономическо положение, в т.ч.
мигранти, етнически малцинства и др. и/или деца с увреждания.

Кой може да кандидатства?
Градове, НПО и други организации на гражданското общество, както и
образователни институции, създадени във всяка държава членка (за повече
информация вижте уебсайта на здравната награда на ЕС за 2021 г.).

Победителите
Наградите за всяка категория (градове, НПО и образователни
институции):
Първо място: 30 000 евро
Второ място: 20 000 евро
Трето място: 12 000 евро
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Освен това във всяка категория ще има по три инициативи финалисти, които
ще бъдат наградени със сертификат и 1500 евро.

https://ec.europa.eu/health/award/home
@EU_Health
#EUHealthAward #EUHPP
Здравната награда на ЕС се финансира по линия на програма „ЕС в подкрепа на здравето“

