
 
 

Критерии за финансиране на проекти и дейности, 
 които трябва да бъдат извършени в Централна и Източна 

Европа 
 
 

Adopted at the EPSU Executive Committee, 9 & 10 November 2009 
 
 
A. Политически критерии, свързани с целите на EPSU, които са определени в 

резолюциите на Конгреса на EPSU и са одобрени от Изпълнителния 
комитет 

 
Предложените дейности имат измеримо въздействие за подкрепяне на асоциираните 
организации във връзка със: 
 
1. Организационния капацитет и капацитета за наемане на служители; 

 
2. Социалния диалог и капацитета за колективно договаряне; 

 
3. Капацитета за справяне със специфичните предизвикателства на сектора;  

 
4. Капацитета, свързан с качествени обществени услуги (реформиране и 

преструктуриране, приватизация, политики в областта на заплащането на труда, 
гарантираност на заетостта, мигриране, правата на човека и права на 
професионалните съюзи, политики на равенство и недискриминация в рамките на 
съюза или на работното място); 

 
5. Капацитет за разбиране на и оказване на въздействие върху въпроси, свързани с 
 европейската политика, или за оказване на въздействие върху и ответна реакция 
 спрямо съответните държавни политики и междуправителствени организации; 

 
6. Тяхното активно членство в EPSU и PSI като организации, тяхната работа в сектора 

и мрежите и тяхната роля при прилагането на политики, утвърждаване на влияние 
и провеждане на кампании. 

 
 
B.  Технически и административни критерии 
 
Предложените дейности са в съответствие с: 
 
7. Административните правила на EPSU (приемлива кандидатура, навременно 

плащане на членския внос, финансова автономност на кандидатстващия съюз, 
възможност за осъществяване на проекта и задоволително докладване). Проектите 
трябва да съответстват на по-дългосрочни работни програми с постижими цели. 
Работата по проекта и неговото въздействие ще бъдат периодично оценявани и 
Постоянният комитет / Комисията по правата на жените и равенството между 
половете на EPSU ще обсъжда редовно проектите и дейностите, които попадат в 
техния обхват; 

 
8. Ограниченията на финансовите и човешки ресурси на EPSU; 
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9. Приблизителен баланс между финансовата подкрепа за различните сектори, 
подрегиони и асоциирани организации, вземайки също под внимание възможното 
съществуващо двустранно сътрудничество или финансова помощ от други 
източници. Секретариатът на EPSU може да даде предложения за получаване на 
финансова подкрепа от Европейската комисия с цел увеличаване на ресурсите; 

 
10. Ще бъде даден приоритет на проекти, които:  

• Обединяват няколко съюза в една и съща страна; 

• Обединяват съюзи в един и същ сектор в няколко страни; 

• Са пряко свързани с приоритетите на EPSU, определени от Конгреса и развити 
от различните Комитети на EPSU (като Изпълнителния комитет и Постоянния 
комитет). 

 
 

C.  Европейски конференции по сектори 
 
Част от бюджета за дейностите ще бъде използван за организиране на годишни 
двудневни европейски конференции за всеки сектор. Конференциите ще заместят 
заседанията на Постоянния комитет в съответната година. Освен финансиране от 
бюджета на проектите още 20 000 евро ще бъдат запазени от бюджета на Постоянния 
комитет в годината на провеждане на Конференциите по сектори. 

 
Предложено планиране:  

• 2010 г., комунални услуги (енергоснабдяване, водоснабдяване, изхвърляне и 
обработка на отпадъци); 

• 2011 г., здравеопазване и социални услуги; 

• 2012 г., местно и регионално правителство (включително общински услуги); 

• 2013 г., държавна администрация. 
 


