
List poparcia Operatorów Programów dla Organizacji Pozarządowych dla Węgierskiej Fundacji Partnerstwo dla 

Środowiska  

 

My, operatorzy programów dla Organizacji Pozarządowych finansowanych ze Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w 15 

krajach Unii Europejskiej, pragniemy wyrazić naszą solidarność i poparcie dla Węgierskiej Fundacji Partnerstwo dla 

Środowiska oraz jej partnerów z konsorcjum zarządzającego Funduszem dla Organizacji Pozarządowych na Węgrzech w 

związku ze sporem, jaki się toczy między Funduszem a rządem węgierskim. 

 

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni doniesieniami, że nasi koledzy z Węgier, których profesjonalizm i wysokie standardy działania 

budzą szacunek i uznanie w środowisku organizacji pozarządowych w Europie, stali się celem bezpodstawnych oskarżeń ze 

strony rządu węgierskiego.   

 

We wszystkich naszych krajach panują konstruktywne i pełne szacunku relacje między operatorami Programów dla Organizacji 

Pozarządowych finansowanych ze środków norweskich i EOG a władzami krajowymi. Programy dla Organizacji 

Pozarządowych traktowane są zarówno przez władze jak i środowisko pozarządowe jako ważny instrument rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacji obywateli, zgodnie z podstawowymi praktykami i wartościami demokratycznymi. 

Rola tych programów stała się szczególnie ważna w ostatnim czasie, kiedy z powodu trudności gospodarczych finanse 

publiczne znalazły się pod ogromną presją i w wielu krajach wprowadzano cięcia w budżetach publicznych. 

 

Przekazanie zarządzania programami dla organizacji pozarządowych instytucjom  wywodzącym się  ze środowiska 

pozarządowego cieszy się akceptacją i poparciem zarówno władz państwowych jak i społeczeństwa obywatelskiego we 

wszystkich krajach korzystających z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG. Również na arenie międzynarodowej model ten 

uważany jest za dobrą praktykę. Doświadczenia z poprzedniego okresu programowania pokazały, że fundusze dla organizacji 

pozarządowych prowadzone i zarządzane przez przedstawicieli samego sektora pozarządowego były najbardziej efektywne 

spośród wszystkich programów grantowych finansowanych z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG. Rządy naszych krajów 

doceniają przejrzyste, przyjazne procedury i efektywne, ekonomiczne metody zarządzania, a także doceniają wyniki, jakie 

osiągają nasi grantobiorcy dzięki środkom otrzymanym z prowadzonych przez nas programów. 

 

Jak dotąd żaden demokratycznie wybrany rząd nie kwestionował korzyści, jakie organizacje pozarządowe wnoszą dla rozwoju 

społeczeństwa dzięki prowadzonym przez nas programom. 

 

Jesteśmy zatem zaskoczeni, że rząd węgierski zleca audyt programu Państwowej Izbie Kontroli, oskarżają węgierskiego 

operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych o to, iż przyznaje on granty opierając się nie na przesłankach 

merytorycznych, lecz na sympatiach politycznych. Według naszej wiedzy taka sytuacja jest po prostu niemożliwa. Wszystkie 

Programy dla Organizacji Pozarządowych zarządzane są w oparciu o rygorystyczne procedury przyznawania grantów i 

przestrzegać muszą przepisów dotyczących wydatkowania funduszy publicznych. Co więcej, prowadzona jest ścisła, bieżąca 

kontrola realizacji tych programów. Mechanizmy monitorowania, ewaluacji i kontroli prowadzenia programu wbudowane są w 

samą konstrukcję funduszy, a władze krajowe mają dostęp do ich wyników. Wszyscy działamy w otwarty i transparentny 

sposób, rozliczając się jasno i precyzyjnie z poniesionych wydatków i ogłaszając publicznie wszystkie decyzje dotyczące 

przyznania grantów. Równie rygorystyczne procedury stosowane są przy ocenie i wyborze dotowanych projektów a także 

monitorowaniu, ewaluacji i raportowaniu z ich  realizacji dla zapewnienia jak najlepszego wykorzystania dostępnych środków. 

 

Doniesienia na temat sporu zainicjowanego przez rząd węgierski pojawiają się zarówno w krajowych, jak i w 

międzynarodowych mediach. Jesteśmy przekonani, że rosnąca uwaga wokół tego sporu uwypukli jedynie wysokie standardy 

funkcjonowania programów finansowanych z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.   

 

Wyrażamy solidarność z naszymi węgierskimi kolegami:  Fundacją Partnerstwo dla Środowiska oraz jej partnerami z 

konsorcjum. Przekazujemy im nasze pełne poparcie i apelujemy do rządu węgierskiego o niepodejmowanie działań, które 

mogłyby zaszkodzić ważnej misji, jaką Fundusz dla Organizacji Pozarządowych pełni dla dobra społeczeństwa węgierskiego.  

 

Operatorzy Programów dla Organizacji Pozarządowych finansowanych z Funduszy Norweskich i  Funduszy EOG: 

Fundacja Stefana Batorego, Polska 

Instytut Monitorowania Praw Człowieka, Litwa  

Fundacja Społeczeństwa Otwartego, Estonia 

Fundacja Bodossaki, Grecja 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Centrum Wsparcia Społeczności Romskiej, Regionalne Partnerstwo dla 

Środowiska, Rumunia 

SOS Malta, Malta 

Fundacja Społeczeństwa Otwartego Bratysława, Fundacja Ekopolis, Słowacja 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Czeska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Czechy 

Instytut Społeczeństwa Otwartego-Sofia, Bułgaria 

Fundacja Integracji Społecznej, Łotwa 

Regionalne Centrum Środowiska – REC, Centrum Informacji, Współpracy i Rozwoju Organizacji Pozarządowych – CNVOS, 

Słowenia  


