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Оперативна програма се управлява от
организации на гражданското общество
в Испания
Оперативна програма, финансирана от ЕСФ, е напълно
управлявана, контролирана и реализирана от организираното
гражданско общество
Организация:
 Пет крупни граждански организации формират отговорното
междинно звено; 4 от тях работят с различни целеви групи: хора с
увреждания, ромски общности, бездомни, наркомани и душевно
болни, емигранти;
 Петата организация подкрепя НПО чрез анализи, информация и
обучение с оглед изграждането на партньорство
 Партньори по програмата: специализирани институции като
агенции за защита равенството на половете, интеграция на
емигрантите и др.
Цели на Оперативната програма:
увеличаване на участието на неактивните хора на пазара на труда,
противодействие на социалното изключване,
насърчаване на равенството между половете и
премахване на дискриминацията

Оперативна програма се управлява от
организации на гражданското общество
в Испания





Области на програмата: Околна среда, иноваци и
международно сътрудничество
Финансиране – около 300 милиона евро,
включително и за изграждане на капацитет на
организациите-партньори
Резултати:







Разработени са методологии и обучения за интегрирането на
различните групи
155 000 лица участват в обучения и други дейности;
Близо 20 000 души намират работа, сред които 9 000 имигранти, 4 000
хора с увреждания и 6 000 социално изключени;
Над 1 200 фирми са бенефициенти по ОП;
Насърчава се корпоративната социална отговорност и социалноикономическите инициативи за интеграция;
Стартира обсъждане на начина на работа след 2013 г. Благодарение
на участието в различни европейски мрежи, партньорите работят
активно за популяризирането на резултатите от програмата.

СЛОВЕНИЯ: Реално участие и представителство на НПО
сектора в изпълнението на ОП на ЕСФ; осигуряване на
приоритети за изграждане на капацитет и работа в мрежа


Водеща организация: Център за информация, сътрудничество и
развитие на неправителствените организации - национална мрежа от
над 500 организации:



Целта на Центъра е да представлява НПО, да насърчава работата им в мрежа, и
същевременно да осъществява диалог с изпълнителната власт.
В рамките на приоритетна ос на Европейския социален фонд бе предоставено
специално финансиране:

За повишаване капацитета с цел подкрепа и мобилизиране на НПО за реално
участие в разработването и прилагането на политиките

За работа в мрежа на НПО
Резултати:












Центърът за информация, сътрудничество и развитие на НПО предлага представители на НПО
за комитетите за наблюдение
Създадени са и 10 регионални мрежи от НПО за насърчаване на развитието на регионални и
местни НПО и за ефективното им участието в публичните политик и;
Оказана е подкрепа на 12 тематични мрежи с цел подобряване на партньорството в
специфични области (култура, околна среда, здравеопазване и т.н.);
Обучения за добро управление и повишаване на уменията на НПО

Освен това Центърът работи като застъпник за създаване на благоприятна среда за
целия НПО сектор, като настоява за създаване на национален съвет, отговарящ за
НПО, и като подготвя различни законодателни инициативи.

ПОЛША: Партньорски организации инициират
създаването на работни групи на национално
ниво и поемат председателството на някои от тях





Широк консултативен процес по програмния период 20072013 г.
Създадени 6 работни групи, съвместна инициатива между
Министерството и социалните партньори –с еднакви права
на гласуване
Две от работните групи се председателстват от
партньорите:



РГ за малките и средни предприятия, председателствана от
Полската конфедерация на частните предприемачи „Левиатан”,
РГ по гражданско общество, инициирана от гражданския
сектор, фокусирана върху ефективното прилагане на
принципите на партньорство (Председател - Полската
федерация на НПО) със следните функции:





Разработва механизмите на партньорство,
Оценява процедурите за избор на членове на комитетите за
наблюдение,
Намесва се, когато нивото на партньорството е незадоволително,
Организира обучения за членовете на комитетите за наблюдение.

ПОЛША: Партньорски организации инициират
създаването на работни групи на национално
ниво и поемат председателството на някои от тях



Партньорството - една от шестте стратегически цели на ОП
Човешки ресурси на ЕСФ
КК на НСРР учредява през юни 2010 г. Национална тематична
мрежа по партньорството:










Включва членове на комитетите за наблюдение от цялата страна и
представители на социално-икономическите партньори
Главната цел е укрепването на позицията им в комитетите чрез на
реална подкрепа и обмен на опит.
Използват се анализи, изследвания, лични и виртуални срещи и т.н.
Провеждат се и конкурси сред комитетите за наблюдение за прилагане
на принципите на партньорството и се дават награди за „най-добри
практики”.

Изграждането на капацитет за партньорство е важен показател за
успешната оценка и за определяне на критерии за избор на
проекти.
ГО участва в различни органи на регионално ниво за наблюдение
на Оперативната програма
За повече децентрализация и привличане на местни участници са
създадени и регионални подгрупи на по-ниско ниво на
Оперативната програма.

ПОРТУГАЛИЯ: ролята на Националния
икономически и социален съвет;
Местният бизнес и НПО се борят с общините за
постигане на реално партньорство


Контекст:







Централизирано национално управление, без изборни
регионални власти
Множество автономни общини, малки фирми и малки НПО
Програмирането – изключително на принципа отгоре надолу;
Консултативният процес не включва НПО

Основна роля на гражданско присъствие в
разработването на Кохезионната политика
изиграва Португалският икономически и
социален съвет:




Номинира представителите на НПО в МКомитети
Играе основна роля в разработването на НСРР
Има право да коментира годишните отчети от УО

ПОРТУГАЛИЯ: ролята на Националния
икономически и социален съвет;
Местният бизнес и НПО се борят с общините за
постигане на реално партньорство


На местно ниво:






Липса на децентрализирано партньорство
Местните власти сами изпълняват програмите или ги
възлагат на външни фирми (ОПРР – от РСО)
ОП Човешки ресурси – само възлагане на поръчки на
НПО, няма реално партньорство

Някои, по-упорити, успяват:
 Португалската асоциация на предприемачите,
представляваща дребния бизнес – в Северна
Португалия
 IEBA, социално – икономическа организация,
която в партньорство със 7 други НПО обучава
и промотира партньорството

Изводи и предложения на Европейския икономически и
социален комитет (ЕИСК):
• Съществува спешна нужда от въвеждането на европейски
минимални изисквания за организиране на висококачествено
партньорство; те дори трябва да бъдат условие за предоставяне на
финансиране от ЕС
• На ниво ЕС следва да се създаде Кодекс на добрите партньорски
практики
• ЕФРР следва да преориентира фокуса си към по-малкия бизнес,
иноваците и местното развитие и да използва инструменти, които
насърчават партньорството
• Опроставянето на процедурите и плащанията е от ключова важност
за привличане на по-маклите организации - партньори
• В повечето държави – членки регионите играят съществена роля в
прилагането на принципа на партньорство. Те биха могли да
изградят мрежа за споделяне на своя опит и експертиза в
партньорството, като Комитетът по регионите може да бъде ментор
на такава една мрежа

