
 
 

Kritéria pro financování projektů a aktivit, 
 které budou realizovány ve střední a východní Evropě 

 
Adopted at the EPSU Executive Committee, 9 & 10 November 2009 
 
 
A. Politická kritéria související s cíli EPSU vymezenými v rezolucích Kongresu 
 EPSU a odsouhlasených Prováděcí komisí 
 
Navrhovaná aktivita má změřitelný vliv na posílení těchto schopností partnerů 
 
1. organizační a náborová kapacita, 

 
2. kapacita pro společenský dialog a kolektivní vyjednávání, 

 
3. kapacita čelit výzvám specifickým pro daný sektor,  

 
4. kapacita související s kvalitními veřejnými službami (reforma a restrukturalizace, 

privatizace, platová politika, jistota zaměstnání, migrace, lidská práva a práva svazů, 
politika rovnosti a nediskriminace v odborovém svazu nebo na pracovištích), 

 
5. schopnost chápat a ovlivňovat problematiku evropské politiky a ovlivňovat a reagovat na 
 související vládní předpisy a mezivládní organizace, 

 
6. být aktivními členy EPSU a PSI jako organizace v jejich sektorové práci a síti a hrát roli 

v zavádění předpisů, lobbistické práci a kampaních.  
 
 
B.  Technická a administrativní kritéria. 
 
Navrhovaná aktivita splňuje 
 
7. Administrativní pravidla EPSU (důstojná přihláška, zaplaceny všechny partnerské 

poplatky, finanční udržitelnost svazů uchazečů, kapacita adekvátně zavést projekt a 
report). Projekty by se měly hodit do dlouhodobějších pracovních programů s 
dosažitelnými cíli. Práce v rámci projektu a její vliv budou pravidelně hodnoceny a Stálé 
komise / Komise pro ženy a genderovou rovnost EPSU budou pravidelně diskutovat o 
projektech a aktivitách, které spadají do jejich sféry vlivu.  

 
8. omezené finanční a lidské zdroje EPSU,  
 
9. přibližnou vyváženost mezi finanční podporou pro různé sektory, podregiony a partneři 

budou také brát ohled na možnou existující bilaterální spolupráci nebo finanční výpomoc 
z jiných zdrojů. Sekretariát EPSU může podávat návrhy na získání dotací Evropské 
komise s cílem maximalizovat zdroje. 

 
10. Prioritu budou mít projekty, které  

• sdružují několik svazů ve stejné zemi, 

• sdružují svazy ve stejném sektoru v několika zemích, 
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• přímo souvisejí s prioritami EPSU stanovenými Kongresem a vyvinutými různými 
komisemi EPSU (jako jsou Prováděcí komise a Stálé komise). 

 
 

C. Konference evropských sektorů 
 
Část rozpočtu na tyto aktivity bude použita na organizaci výročních dvoudenních evropských 
konferencí každého sektor. Tyto konference nahradí v daném roce setkání Stálé komise. 
Kromě financování z rozpočtu projektu bude dalších 20 000 eur vyhrazeno z rozpočtu Stálé 
komise v roce konání Konference sektoru. 

 
Navrhované plánování:  

• 2010 Veřejně prospěšné služby (energie, voda, odpad) 

• 2011 Zdravotnické a sociální služby 

• 2012 Místní a regionální vláda (a včetně městských služeb) 

• 2013 Národní a veřejná administrativa 
 


