
 

 

 
Kriterier för finansiering av projekt och aktiviteter 

i Central- och Östeuropa 
 
 

Antaget av EPSU:s styrelse den 9 & 10 november 2009 
 
 
A. Politiska kriterier kopplade till EPSU:s mål enligt vad som fastställs i EPSU:s 

kongressresolutioner och antagna av styrelsen 
 
Aktivitetsförslaget stärker på ett mätbart sätt medlemsförbundens 
 
1. kapacitet att organisera och rekrytera 

 
2. sociala dialog och kapacitet att avtalsförhandla 

 
3.  kapacitet att hantera sektorsspecifika utmaningar 

 
4. kapacitet vad gäller offentliga tjänster av hög kvalitet (reform och omstrukturering, 

privatisering, lönepolitik, anställningstrygghet, migration, mänskliga och fackliga rättig-
heter, jämlikhets- och icke-diskrimineringpolicy i ett förbund eller på arbetsplatser) 

 
5. kapacitet att förstå och påverka frågor som rör europeisk politik, eller påverka och 

reagera på regeringspolitik och mellanstatliga organisationer förknippade med denna. 
 

6. aktivt medlemskap i EPSU och ISKA i egenskap av organisationer i deras bransch-
specifika arbete och nätverk, samt medverkan i genomförandet av ståndpunkter, lobby-
arbete och  kampanjer.  

 
 
B.  Tekniska och administrativa kriterier 
 
Aktivitetsförslaget uppfyller  
 
7. EPSU:s administrativa regler (tillbörlig ansökan, inbetalda medlemsavgifter, de 

ansökande förbundens finansiella hållbarhet, kapacitet att genomföra projektet och 
lämplig rapportering). Projekt bör passa in i de långfristiga arbetsprogrammen och ha 
uppnåeliga mål. Projektarbetet och dess effekter bedöms regelbundet, och EPSU:s fasta 
kommittéer/kvinno- och jämställdhetskommittén ska med jämna mellanrum diskutera de 
projekt och aktiviteter som faller inom deras respektive område.  

 
8. EPSU:s begränsade ekonomiska och mänskliga resurser 
 
9. en ungefärlig balans av det ekonomiska biståndet mellan olika sektorer, delregioner och 

medlemsförbund som även beaktar eventuella befintliga bilaterala samarbeten eller 
ekonomiskt stöd från andra källor. EPSU:s sekretariat kan lägga fram förslag för att få 
finansiering av Europeiska kommissionen finansiering i syfte att maximera resurser. 

 
10. Prioritet ges till projekt som  

• samlar flera fackförbund i samma land 

• samlar fackförbund i samma sektor i flera länder 
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• är direkt kopplade till EPSU:s prioriteringar enligt kongressen och som utvecklas av 
olika EPSU-kommittér (exempelvis styrelsen och de fasta kommittéerna). 

 
 

C.  Europeiska branschkonferenser 
 
En del av verksamhetsbudgeten används till att organisera en årlig tvådagars europeisk 
konferens för varje sektor. Dessa konferenser ersätter ett möte i fasta kommittén samma år. 
Vid sidan av finansieringer från projektbudgeten kommer ytterligare 20 000 euro att öron-
märkas i fasta kommitténs budget det år då branschkonferensen genomförs. 

 
Förslag till planering:  

• 2010 Allmännyttiga verk (energi, vatten, avfall) 

• 2011 Hälso- och sjukvård och sociala tjänster 

• 2012 Lokal och regional förvaltning (inklusive kommunala tjänster) 

• 2013 Statlig och offentlig förvaltning 
 


