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Гражданската коалиция за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз – КУПФЕС възниква през 2005 г. по инициатива на природозащитни неправителствени организации (НПО), които
от около десетилетие преди това следят процесите на планирането и усвояването на европейските предприсъединителни фондове (ISPA, PHARE, SAPARD) в
България и новите страни-членки на ЕС. Конкретният повод за сформирането на Коалицията е
началото на процеса на програмиране на Структурните и Кохезионния фондове за периода 2007 –
2013 г. в ЕС и в България и желанието на представителите на гражданското общество да участват като равностойни партньори в този процес.
През годините КУПФЕС разшири своето присъствие във всички региони на България и към момента включва над 40 НПО от различни сектори на гражданското общество: защита на природата
и устойчиво развитие, социални дейности и услуги, образование и обучение, мониторинг на съдебната система, предприемачество, малък и среден бизнес.
Коалицията развива сериозна дейност на международно ниво в партньорство с международни
организации (CEE Bankwatch network, Friends of the Earth Europe, WWF, BirdLife), така и със сродни
НПО от Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Латвия, Холандия, Румъния, Македония и др
Коалицията за устойчиво ползване на фондовете на ЕС се обединява около идеята за осигуряване
на гражданско участие и позитивно въздействие на гражданския сектор върху процеса на усвояване на еврофондовете с цел гарантиране максималната прозрачност на процесите. Според
коалицията е нужен граждански контрол върху устойчивостта на планираните проекти, тяхната
природосъобразност и защита на интересите на местното население.
Гражданската коалиция е отворена за всички организации, които се интересуват от темата,
включва участници от различни региони и се стреми да оказва съдействие на национално и
местно ниво в техните дейности, свързани с мониторинг, разпространение на информация и
осигуряване на обществено участие в планирането и разпределянето на фондовете.
Крайната цел на КУПФЕС е постигането на такова програмиране на използване на европейските
средства, което да подкрепя и гарантира устойчивото развитие на местно, регионално и национално ниво, включително чрез представяне и въвеждане на нови и иновативни политики, практики
и технологии.

Повече за дейността и публикациите на КУПФЕС можете да намерите на сайта на Коалицията:
https://kupfesbg.com/

www.ngogrants.bg
Проектът „Броенето на пилците: Гражданската оценка на първият финансов период на България в
ЕС (2007 - 2013 г). Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на
Европейския съюз (КУПФЕС)“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проект „Броенето на пилците: Гражданската оценка на първия финансов период на България
в ЕС (2007 – 2013 г). Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване
фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)“ се финансира в рамките на Програмата за
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014 г.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Информационния и учебен
център по екология и авторския колектив и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България.

