ERA – ENVHEALTH
„Koordinácia národných programov a projektov v oblasti integrovaného
výskumu životného prostredia a zdravia prostredníctvom siete ERA-NET“

Absencia
jednotnej
platformy
na
zdieľanie, výmenu informácií, poznatkov
v oblasti
programov
podporujúcich
výskum
environmentálneho
zdravia
v krajinách EÚ podnietila expertov v tejto
oblasti iniciovať aktivity, ktoré viedli k
realizácii európskeho projektu „ERA ENVHEALTH“ – „Coordination of national
environment
and
health
research
programmes – Environment and health
ERA - NET“ (2008), v preklade
„Koordinácia
národných
programov
v oblasti
integrovaného
výskumu
životného
prostredia
a zdravia
prostredníctvom siete ERA - NET“.
V rámci európskej výskumnej siete
(ERA)
financovanej
Rámcovými
programami EÚ (FP6, FP7) vznikla
samostatná sieť pre životné prostredie a
zdravie ERA-ENVHEALTH, ktorej cieľom je integrovať krajiny prostredníctvom vybraných programov
a relevantných projektov zameraných na problematiku environmentálneho zdravia. Do výskumnej
siete ERA-ENVHEALTH je v súčasnosti oficiálne zapojených 10 krajín. Koordináciou národných
programov v oblasti výskumu životného prostredia a zdravia sa posilní európsky potenciál výskumu
v tejto integrovanej oblasti a vzájomná spolupráca.
Sieť ERA-ENVHEALTH je založená na výmene informácií a poznatkov zo „živej“ databázy, ktorej
cieľom je zbierať a obnovovať informácie o existujúcich programoch a projektoch, ktoré sa
interakciami medzi životným prostredím a zdravím zaoberajú a teda podávať aktuálny obraz
o trendoch výskumu v oblasti environmentálneho zdravia. Súčasťou je aj databáza expertov, ktorí
v tejto oblasti pôsobia a môžu napomôcť k vzájomnej spolupráci medzi partnermi.
Ciele projektu
Odhaduje sa, že okolo 20% ochorení v rozvinutých krajinách môže byť pripisovaných
environmentálnym faktorom a závažnosť tohto problému je vnímaná u väčšiny Európanov.
Hodnotenie zdravotných dopadov je založené hlavne na nedostatočnom množstve údajov
a limitujúcich informáciách vo vzťahu medzi expozíciou zo životného prostredia a zdravím. Preto je
potrebné posilniť výskum v tejto oblasti a rozvíjať metódy a nástroje, ktoré budú zlepšovať
porovnateľnosť údajov.
Členské štáty rozvíjajú zručnosti a expertízu použitím odlišných mechanizmov na financovanie
výskumu v oblasti životného prostredia a zdravia. Vedecké hranice vytvorené kompetenciami rôznych
dotujúcich organizácií sú často prekážkou pri vzájomnej spolupráci. I keď ciele sú smerom k relevancii
a účinnosti, výsledky zostávajú roztrieštené a neaktuálne pre podporu tvorby politických nástrojov.
Výsledky zo štúdií ERA-ENVHEALTH budú viesť k návrhu koherentného zoznamu predložených

prioritných oblastí, k implementácii spoločných aktivít a spoločných medzinárodných výziev (calls).
ERAENVHEALTH prostredníctvom 19 participantov z 10 krajín prispeje k vybudovaniu medzinárodnej
trvaloudržateľnej siete založenej na spolupráci prostredníctvom rôznych organizácií v oblasti výskumu
environmentálneho a verejného zdravia.
Cieľom projektu je priniesť expertom v oblasti financovania a plánovania dôležité informácie o
programoch a projektoch realizovaných v oblasti životného prostredia a zdravia, vybudovať pevnú sieť
spolupráce medzi rôznymi inštitúciami, skúmať výsledky a metódy v týchto inštitúciách, definovať
prioritné oblasti pre výskum a adresovať ich prostredníctvom spoločných aktivít a medzinárodných
výziev pre nové výskumné projekty.
Trvanie projektu
September 2008 – August 2012
Výstupy projektu
Výstupom z projektu sú dve databázy, v prvej – tzv. výskumnej databáze sú vložené informácie o
stave programov a projektov realizovaných v oblasti životného prostredia a zdravia realizované v
posledných rokoch a v druhej – tzv. databáze expertov sú vložené aktuálne informácie o expertoch v
oblasti environmentálneho zdravia pôsobiacich v krajinách Európskej Únie. Taktiež je vytvorený
dlhodobý akčný plán pre spoločné aktivity zostavený na základe výsledkov z výskumu.
Internetová stránka projektu: http://www.era-envhealth.eu/

