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Cena EU v oblasti zdraví je financována z programu EU pro zdraví

“Zdravý životní styl je pro naše každodenní zdraví a pohodu klíčový, a představuje tak kolektivní 
odpovědnost, na které by se měli podílet všichni aktéři na všech úrovních. Zapojit se musíme 
všichni,” uvedla Stella Kyriakidesová, evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin.

Cena EU v oblasti zdraví 2021 uzná a odmění iniciativy měst, nevládních organizací 
nebo jiných organizací občanské společnosti a vzdělávacích institucí, které usilují o 
podporu komunikace a zdravotní gramotnosti dětí a mladých lidí (ve věkové skupině 
od 6 do 24 let) v oblasti prevence rakoviny.

Iniciativy přihlašované do soutěže o Cenu EU v oblasti zdraví 2021 musí být zahájeny 
a realizovány v roce 2020 a/nebo 2021.

Iniciativy mohou zahrnovat akce, které propagují zdravou stravu a pravidelnou fyzickou 
aktivitu, odrazují od užívání tabákových výrobků a alkoholu, omezují (on-line) marketing 
nezdravých výrobků, napomáhají vytváření prostředí poskytujícího podporu a ochraně 
před slunečním zářením. Zvláštní důraz by měl být kladen na oslovení a zapojení dětí 
a mladých lidí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných skupin obyvatelstva, včetně 
migrantů, národnostních menšin atd., a/nebo dětí se zdravotním postižením.

V kostce

@EU_Health
#EUHealthAward  #EUHPP

Lhůta pro podání přihlášek: 

30. 11. 2021

https://ec.europa.eu/health/award/home

Ceny pro každou kategorii (města, nevládní organizace a vzdělávací 
instituce):

     První cena: 30 000 EUR
     Druhá cena: 20 000 EUR
     Třetí cena: 12 000 EUR

V každé kategorii bude kromě toho třem iniciativám z užšího výběru udělen 
certifikát a získají 1 500 EUR.

Ceny

Města, nevládní organizace nebo jiné organizace občanské společnosti a vzdělávací 
instituce usazené v kterémkoli členském státě EU (více informací naleznete na 
internetové stránce o Ceně EU v oblasti zdraví 2021).

Kdo se může o cenu ucházet?

https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_cs
https://ec.europa.eu/health/award/home
https://ec.europa.eu/health/award/home 
https://ec.europa.eu/health/award/home_en

