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Mi az OSI szerepe a bolgár civil 
társadalomnak nyújtott EGT-
támogatások kezelésében?

Az OSI-Sofia a Bulgáriában az Active 
Citizens Fund (Aktív Polgárok Alap) szer-
vezetet működtető konzorcium része – 
ez a konzorcium felelős a 2014–2021-es 
időszakban a civil társadalomnak szánt 
EGT-támogatásokért. Az Alap a bolgár 
civil társadalmi szervezetek egyik legje-
lentősebb finanszírozási forrását képezi, 
15,5 millió EUR-t nyújtva különböző pro-
jektekre. A projektgazdák több mint 
85 %-a úgy véli, hogy az előző progra-
mozási időszakban történő részvételével 
javultak a kapacitásai. Az első nyílt 
pályázati felhívásokat idén teszik közzé.

Hogyan segítenek az EGT-
támogatások a bolgár civil társadalom 
prioritásainak kezelésében?

Bulgária különböző kihívásokkal néz 
szembe, ideértve a viszonylag alacsony 
szintű állampolgári részvételt, a demokra-
tikus intézményekkel szembeni bizalmat-
lanságot és a tömegtájékoztatás szabad-
ságának zuhanó szintjét. Ezenkívül küzdünk 
a szegénységgel, a gyűlöletbeszéddel, az 
emberi jogokkal, valamint a romák, 
a menedékkérők és egyéb veszélyeztetett 
csoportok integrációjával kapcsolatos prob-
lémákkal is. Az Active Citizens Fund célja, 
hogy fejlessze a civil társadalmi szektor 

hosszú távú fenntarthatóságát és kapaci-
tását a demokratikus részvétel, az aktív 
polgári szerepvállalás és az emberi jogok 
előmozdításában. A teljes finanszírozás 
legalább 10 %-át a romák integrációjára 
irányuló projektekre különítették el.

Hogyan egészítik ki egymást a helyszí-
nen az uniós és az EGT-alapok? 

Jelenleg egy EU által finanszírozott kuta-
tási és érdekképviseleti projektet hajtunk 
végre a veszélyeztetett társadalmi cso-
portok tárgyalás előtti szakaszban történő 
jogsegélyhez való hozzáférésének előse-
gítése érdekében. A Nemzeti Jogsegé-
lyiroda a projektpartnerünk, és EGT-támo-
gatásokat kap. Így mindkét finanszírozási 

forrás támogatja a bolgár civil szerveze-
teket az igazságszolgáltatási rendszer 
reformjára irányuló erőfeszítéseikben.

Egy másik példa erre a civil társadalmi 
szervezetek által végzett kutatás, amely 
szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg 
egy uniós finanszírozású kezdeményezés 
keretében, amelynek célja a fiatal romák 
hozzáférésének javítása a magánszek-
torban lévő minőségi munkahelyekhez. 
Ez kiegészíti az EGT-támogatások azon 
célkitűzését, miszerint elő kell segíteni 
a veszélyeztetett csoportok érvényesü-
lését többek között az oktatáshoz és 
a foglalkoztatáshoz való hozzáférésük, 
valamint a döntéshozatalban történő 
részvételük javításával.

Hogyan járult hozzá a finanszírozás 
a kétoldalú kapcsolatok 
megerősítéséhez? 

Az EGT-támogatások közös projektek kidol-
gozását és végrehajtását teszik lehetővé 
a Bulgáriában és a donor országokban lévő 
civil társadalmi szervezetek számára. Négy 
év alatt több mint 50 projekt valósult meg, 
köztük a tapasztalatok és a tudás meg-
szerzésére irányuló szemináriumok is. 
A bolgár EGT-támogatások által finanszí-
rozott projektgazdák több mint fele azt 
mondta, hogy a támogatásnak köszönhe-
tően többet tudtak meg Norvégiáról, 
Izlandról és Liechtensteinről.  

Georgij Sztojcsev, az Open Society Institute szófiai 
(OSI-Sofia) ügyvezető igazgatója beszél a Panorama 
magazinnak arról, hogyan segítik az EGT-támogatások 
a bolgár civil társadalmat.
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AZ ALAPVETŐ JOGOK ELŐMOZDÍTÁSA GÖRÖGORSZÁGBAN
Az EGT-támogatások menekültügyi programja keretében 80 tolmácsot és számos 
további személyzetet alkalmaztak a görög menekültügyi szolgálatban. A nagyobb 
számú személyzet a feldolgozott esetek számának 20–25 %-os növekedését tette 
lehetővé. A program partnereként a norvég Bevándorlási Hivatal szorosan együttmű-
ködik a görög hatóságokkal a menedékjog iránti kérelmek kezelésében és a fogadóköz-
pontok vezetésében szerzett tapasztalatának megosztása révén. Az EGT-támogatás 
kiegészíti az ugyanezen a területen működő uniós pénzügyi támogatást, hozzájárulva 
a jól működő közös európai menekültügyi rendszer közös célkitűzéséhez.

https://eeagrants.org/News/2016/Funding-lifeline-for-Greek-asylum-service#story

KÖZÖS KUTATÁS A SZÉN-DIOXID-
ELKÜLÖNÍTÉS ÉS -TÁROLÁS TERÉN 
LENGYELORSZÁGBAN
A lengyelországi Sziléziai Műszaki Egyetem és a norvég 
SINTEF energiakutatási vállalat együttműködnek egy új 
égéstechnológia kidolgozásán, amely tiszta oxigént és 
alacsonyabb égési hőmérsékletet használ. A technika 
növeli a kazán hatékonyságát, csökkenti a nitrogéntar-
talmú anyagok általi szennyezést, és megkönnyíti a szén-
dioxid elkülönítését. 

A kiterjedt adatmegosztás és tudásátadás jobb megér-
téshez, a problémák megoldására irányuló új ötletekhez 
és új kutatási irányokhoz vezetett. A partnerek folytatják 
sikeres együttműködésüket az EU által finanszírozott 
Horizont 2020 kezdeményezés CHEERS-projektjének 
keretén belül, amely a másodgenerációs szén-dioxid-el-
különítési és -tárolási technológiára összpontosít a kibo-
csátások csökkentése érdekében.

http://www.mocca.itc.polsl.pl/

STRATÉGIAI JOGVITÁK 
TÁMOGATÁSA ÉSZTORSZÁGBAN
A stratégiai pereskedés keretén belül konkrét eseteket 
visznek a bíróság elé a jogszabályok megváltoztatása 
érdekében. Az Emberi Jogok Észtországi Központja kép-
zéseket és műhelytalálkozókat tartott arról, hogyan 
használható ez az érdekképviseleti eszköz a veszélyez-
tetett csoportok jogainak védelmének javításában az 
egyenlő bánásmód és a migráció területén. A norvégiai 
Állami Diszkrimináció Elleni Szervezet stratégiai tanác-
sokat és tapasztalatokat osztott meg a résztvevőkkel. 
A szervezetek jelenleg a kutatásalapú érdekképviseleti 
együttműködés jövőbeli lehetőségeit vizsgálják az EU 
Horizont 2020 kutatási programja keretén belül.

https://humanrights.ee/en/topics-main/vordne-
kohtlemine/strategic-litigation/   

A róluk való 
gondoskodás, a védelem 

nyújtása befektetés 
a jövőbe. Részemről 

apróság ez a dolog, de 
sokat jelent azoknak, 
akiknek segítünk. 

George Maragudakisz, a görög 
menekültügyi szolgálat  

tolmácsa
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