
 

 
 

 
Kryteria finansowania projektów i działalno ści, 

 które zostan ą podj ęte w Europie Centralnej i Wschodniej 
 

Przyjęte przez Komitet Wykonawczy EPSU, w dniach 9 i 10 listopada 2009 
 

 
A. Kryteria polityczne zwi ązane z celami EPSU takimi, jak zdefiniowano 

w postanowieniach  Kongresu Europejskiej Federacji Związków Zawodowych 
SłuŜb Publicznych  (EPSU) oraz uzgodniono przez Komitet  Wykonawczy 

 
Proponowana działalność posiada wymierzalny wpływ na wzmocnienie w jednostkach 
stowarzyszonych 
 
1. zdolności organizacyjnej i rekrutacyjnej; 

 
2. dialogu społecznego i zbiorowej zdolności negocjacyjnej; 

 
3. zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami swoistymi dla danego sektora;  

 
4. zdolności związane z Jakością Usług Publicznych (reformowanie i restrukturyzacja, 

prywatyzacja, polityka wynagrodzeń, bezpieczeństwo zatrudnienia, migracja, prawa 
człowieka i związków zawodowych, polityka równości i niedyskryminacji wewnątrz 
związków i w miejscach pracy); 

 
5. zdolności do rozumienia i wpływania na kwestie polityki europejskiej oraz reagowania na 
 związane z nimi działania polityczne rządu oraz międzyrządowych organizacji; 

 
6. do bycia aktywnymi członkami EPSU i PSI, jako organizacji w pracy i sieciach w ich 

sektorze, oraz grania roli we wprowadzaniu strategii, pracy lobbingowej oraz 
prowadzeniem kampanii.  

 
 
B.  Kryteria techniczne i administracyjne. 
 
Zaproponowana aktywność jest z zgodna z 
 
7. zasadami administracyjnymi EPSU (właściwe wnioskowanie, terminowość opłati 

związkowych, stabilność finansowa kandydujących związków, zdolnością do 
wprowadzania projektu i właściwego raportowania). Projekty powinny wpasowywać się w 
długoterminowe programy z osiągalnymi celami. Praca nad projektami i jej wpływy będą 
regularnie oceniane, a Komisja Stała EPSU / Komisja ds. Równouprawnienia Kobiet i Płci 
omówi projekty oraz działania, które naleŜą do zakresu jego stałych obowiązków.  

 
8. ograniczeniami zasobów finansowych i ludzkich EPSU.  
 
9. przybliŜoną równowagą między wsparciem finansowym dla róŜnych sektorów, 

podregionów i jednostek stowarzyszonych, jak równieŜ branie pod uwagę moŜliwej 
istniejącej dwustronnej współpracy lub pomocy finansowej z innych źródeł. Sekretariat 
EPSU moŜe złoŜyć wniosek o dofinansowanie ze strony Komisji Europejskiej w celu 
zwiększenia zasobów. 
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10. Pierwszeństwo zostanie przyznane projektom, które  

• jednoczą kilka związków w jednym państwie; 

• jednoczą związki z tego samego sektora w kilku państwach; 

• łączą się bezpośrednio z kilkoma priorytetami EPSU ustalonymi przez Kongres i 
 rozwiniętymi przez róŜne Komisje EPSU (takie jak Komitet Wykonawczy lub Komisja 
 Stała). 
 
 

C.  Konferencje Sektora Europejskiego 
 
Część budŜetu działań będzie wykorzystana do organizacji corocznych dwudniowych 
konferencji europejskich dla kaŜdego sektora. Konferencje te zastąpią spotkanie Komisji 
Stałej w danym roku. Oprócz finansowania z budŜetu projektów, zostanie zarezerwowane 
dodatkowe 20 000 Euro z budŜetu Komisji Stałej w roku, w którym będzie się odbywać 
Konferencja Sektorów. 

 
 

Sugerowane planowanie:  

• 2010 Usługi komunalne (energia, woda, odpady) 

• 2011 Usługi Zdrowotne i Społeczne 

• 2012 Władze Lokalne i Regionalne (oraz włączając usługi miejskie) 

• 2013 Administracja Państwowa i Publiczna. 
 


