
Igazságtalan az UNIÓS pénzek elosztása a fejlesztési szektorban 

Az EUs szabályok lényegében megakadályozzák, hogy a nemzetközi fejlesztésben működő 

kisebb civil szervezetek főpályázóként indulhassanak az EuropeAid DEAR (Development 

Education and Awareness Raising) pályázatokon. Ezek a projektek kifejezetten fontosak 

lennének az európai helyi közösségek és a társadalom szemléletformálásában, ezen túl pedig 

a bevonás és a részvétel erősítésében is, mind az oktatás és a nemzetközi fejlesztés területén 

egyaránt. Ez az egyik oka annak, hogy a fejlődő országok támogatása nem eléggé támogatott 

a 2004-ben csatlakozott országok lakosságának körében. 

A legnagyobb problémát azok a strukturális szabályok jelentik, amelyek azt eredményezik, 

hogy a pályázati lehetőségek egyenlőtlenül oszlanak meg a pályázók körében. Ez leginkább 

az EU13 országok és az EU15 tagok kisebb, pénzügyileg gyengébb civil szervezeteit érinti, és 

számukra még nehezebbé teszi a pénzügyi forrásokhoz való hozzájutást. További 

aggodalomra ad okot, hogy 2015-ben a Fejlesztés Európai Évében nem is tervezik DEAR 

pályázati kiírás indítását. A DEAR pályázatokban ugyan minden európai civil szervezet 

esetében ugyanazon szabályok érvényesek, de ezek a kisebb, gyengébb szervezetekre nézve 

túlságosan nagy adminisztrációs és pénzügyi akadályokat jelentenek. Sok esetben a nemzeti 

platformok sem képesek pályázni, hiszen nem tudják finanszírozni a 10%-os önerőt sem és a 

konzorciumok méretére vonatkozó követelményeket is nehéz teljesíteniük.  

Az EU13-ak civil szervezeteinek ernyőszervezetei (platformok) összefogtak és egy levélben 

hívták fel az EC fejlesztési biztosa, Neven Mimica figyelmét a problémára. A levél itt 

olvasható: http://hand.org.hu/media/files/1424093390.pdf  

A helyzet kritikusságát bizonyítja, hogy az EU 13-ak mellett számos EU 15 ország is aláírta a 

kezdeményezést (például a francia, dán és finn nemzeti platform), emellett pedig a 

CONCORD egyes képviselői és a TRIALOG is kiemelten támogatják az ügyet.  

A fejlesztési biztos a levél átadásakor megígérte, hogy személyesen fog tájékozódni a DEAR 

pályázatok ügyéről és az ehhez kapcsolódó kritériumok alakulásáról. Hangsúlyozta, hogy a 

„kisebbeknek” és ugyanolyan esélyeket kell adni, mint a „nagyobbaknak” és hogy ezen 

egyenlő esélyek gyakorlatban való megvalósulásának semmiképpen sem lehet akadálya az 

http://hand.org.hu/media/files/1424093390.pdf


adminisztrációs teher. Arról is biztosította a kezdeményezőket Mimica biztos úr, hogy a 

levélre hivatalos választ fog adni a következő 15 napban. 

 

 


