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Avtale signert 28. juli 2010 



EØS-midlene 2009-14

Målsetninger

 Redusere økonomiske og sosiale ulikheter

 Styrke bilateralt samarbeid

Økning i den totale støtten

 15 land, 15 milliarder,  over 5 år

 Endringer fra forrige periode

 Tallfestede målsetninger

 Fra prosjektmodell til programmodell

 Tettere samarbeid på programnivå med giverland



Fordeling av støtte 2009-14
(i millioner euro)

Polen 578,10

Romania 305,95

Ungarn 153,30

Tsjekkia 131,80

Bulgaria 126,60

Litauen 84,00

Slovakia 80,75 

Latvia 72,95

Hellas 63,40

Portugal 57,95

Estland 48,60 

Spania 45,85

Slovenia 26,90

Kypros 7,85 

Malta 4,50

Totalt: 1 788,50



Fordeling av støtten
Mottakerland 2004-09 2009-14

Polen 558,63 578,10 

Romania 98,50 305,95 

Ungarn 135,06 153,30 

Tsjekkia 110,91 131,80 

Bulgaria 41,50 126,60 

Litauen 67,26 84,00 

Slovakia 70,33 80,75 

Latvia 53,76 72,95 

Hellas 34,26 63,40 

Portugal 31,32 57,95 

Estland 32,76 48,60 

Spania 45,84 45,85 

Slovenia 18,59 26,90 

Kypros 4,66 7,85 

Malta 3,62 4,50 

Total støtte 1 307,00 1 788,50 



Status i MoU-forhandlingene

Avtaler med 8 av 15 land underskrevet så langt:

 Slovakia (26. oktober 2010)

 Litauen (5. april 2011)

 Latvia (28. april 2011)

 Slovenia (10. mai 2011)

 Estland (8. juni 2011)

 Polen (10. juni 2011)

 Tsjekkia (16. juni 2011)

 Bulgaria (17. juni 2011)

Målsetning: Å sluttføre avtaler med alle land i 2011

 Resultater så langt: 1.1 mrd. euro tildelt 51 planlagte program



Tidslinje for programmene

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Avtaler inngås

Politisk 
rammeverk

Etablering av programmer

Tildeling av prosjektmidler

Prosjektimplementering

Rapporteringsarbeid



Bilateralt samarbeid

Alle programmer har som mål å styrke bilateralt samarbeid 

mellom giverland og mottakerland

 Samarbeid kan finne sted på flere nivåer:

 Strategisk partnerskap på programnivå (DPP) 

(I hovedsak offentlige etater)

 Prosjektpartnere

 Støtte til kortvarige utvekslinger eller nettverkstreff

 Enkelte programmer er også øremerket partnerskap





To ordninger – mange innsatsområder

CCSMiljø og klima Sivilt samfunn Forskning

Sosial dialogJusticeLikestilling Helse Justis



EØS-finansieringsordning:

Miljøvern og 

miljøforvaltning (30%)

 Klimatiltak

 Sivilt samfunn (10%)

Utvikling av menneskelige 

ressurser

 Kulturarv

 Forskning og 

stipendordninger



Norsk finansieringsordning:

 Karbonfangst og –lagring 

(CCS) (20%)

 Grønn næringsutvikling

 Forskning og 

stipendordninger

 Utvikling av menneskelige 

ressurser

 Justistiltak

 Fond for anstendig arbeidsliv 

– trepartssamarbeid (1%)



Sivilt samfunn
 EØS-midlene i forrige periode bidro 

mye til å styrke sivilt samfunn i 

mottakerlandene

Minst 10% av de EØS-finansierte 

midlene i 2009-14 er satt av til fond 

som vil støtte frivillige 

organisasjoner 

 Støtte vil bli tildelt organisasjoner 

som jobber med bl.a. 

menneskerettigheter, miljø, 

demokrati og minoriteter



Miljø og klima
Minst 25% av den totale støtten 

for 2009-14 vil gå til miljø- og 

klimatiltak

Målet med disse midlene er å 

redusere utslipp av klimagasser 

gjennom satsing på fornybar 

energi, energieffektivisering  og 

CCS

Minst 160 millioner euro vil 

settes av til CCS-prosjekter



Sosial dialog og 

anstendig arbeid

 Fond for sosial dialog og 

anstendig arbeid

 1% av de norske midlene går til 

fondet 

Målsetning: 

Fremme samarbeid mellom 

offentlige myndigheter, 

arbeidstaker- og 

arbeidsgiverorganisasjoner

 Partnerskap med norske 

organisasjoner støttes


