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Norge deler ambisjoner 
med EU i arbeidet med 
å redusere økonomiske 
og sosiale ulikheter i 
Europa innen en rekke 
sentrale områder – som 
miljø- og klimaspørsmål 
og  demokratiutvikling. 
Norge arbeider aktivt 
for å skape et solidarisk 

og trygt Europa, og det er bred støtte i Norge 
for å bidra til en slik utvikling. Det er nettopp 
dette EØS-midlene handler om. 

Siden 2004 har Utenriksdepartementet job-
bet med å koordinere arbeidet med EØS-
midlene på norsk side i løpende dialog med 
myndighetene i mottakerlandene og i nært 
samarbeid med de to andre giverlandene 
Island og Liechtenstein. Arbeidet har vært 
preget av stort engasjement, høy aktivitet og 
betydelig læring. Flere hundre prosjekter er 
nå igangsatt. Spennvidden og variasjonen er 

stor. Ordningene skaper økt kunnskap om og 
interesse for Norge, og bidrar således til et 
positivt omdømme. 

Det er gledelig å se at norske miljøer lykkes 
i sitt arbeid med etablere ulike former for 
prosjektsamarbeid gjennom EØS-midlene. 
Det er vår ambisjon at EØS-midlene, i tillegg 
til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller, 
også skal skape nye og varige arenaer for 
samarbeid og kontakt mellom Norge og de 
nye EU-landene. 

Norge har lagt stor vekt på at deler av 
EØS-midlene skal øremerkes arbeidet med 
å styrke det sivile samfunn i samarbeids-
landene. Dette er et viktig ledd i utviklingen av 
demokratiske samfunn og folkelig engasjement. 
Til sammen bidrar Norge med over 600  
millioner kroner til dette arbeidet gjennom 
egne NGO-fond. 

De nåværende finansieringsordningene 
avsluttes i april 2009. Vi opplever en økende 
interesse både i mottakerlandene og i Norge 
for hva som vil skje etter denne tid. Fra norsk 
side har vi uttrykt vilje til å gå i dialog med 
EU-kommisjonen om fremtidige bidrag til 
sosial og økonomisk utjevning i Europa.  
Forhandlinger med EU-kommisjonen vil 
trolig ta til sommeren 2008. Det er vårt mål 
at vi skal komme til enighet om nye bidrag 
gjennom å trekke på de erfaringene vi har 
gjort så langt. 

Jonas Gahr Støre  
utenriksminister
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3EØS-midlene ble etablert i forbindelse 
med at EU og EØS ble utvidet med ti nye 
medlemsland i mai 2004: Polen, Ungarn, 
Tsjekkia, Slovakia, Litauen, Latvia, Estland, 
Slovenia, Kypros og Malta. Ordningene ble 
utvidet som følge av at Romania og Bulgaria 
ble medlemmer av EØS i 2007.

Ti milliarder kroner
Norge, Island og Liechtenstein stiller til 
rådighet 1 307 millioner euro til EUs 12 nye 
medlemsland, samt Hellas, Portugal og Spania 
i perioden mai 2004 – april 2009. Norge 
bidrar med om lag 1 270 millioner euro – over 
10 milliarder kroner – av de totale midlene. 
Det totale, årlige bidraget etter utvidelsen med 
Bulgaria og Romania i 2007 er 293,4 millioner 
euro. Norges andel er 284,4 millioner euro. 

EØS-midlene støtter prosjekter innen om-
råder som miljøvern/energi, helse og barn, 
bevaring av europeisk kulturarv, utdanning, 
forskning og justissamarbeid. Om lag 600 
millioner kroner er øremerket egne fond for 
frivillige organisasjoner (NGO-fond), og gjør 
Norge til en av de viktigste bidragsyterne til 
å styrke det sivile samfunn i Sentral-Europa. 

De bilaterale samarbeidsprogrammene med 
Bulgaria og Romania utgjør 68 millioner 
euro (om lag 540 millioner kroner) av Norges 
totale bidrag. Samarbeidsprogrammene har 
fokus på miljø, klima og energi. Se side 28 
for mer informasjon om disse samarbeidspro-
grammene.

Det er inngått rammeavtaler (Memorandum 
of Understanding – MoU) om bruken av 
EØS-midlene mellom giverlandene og hvert 
enkelt mottakerland. Disse avtalene beskriver 
nasjonal struktur for gjennomføring av finan-
sieringsordningene, nasjonale prioriteringer 
for hvordan midlene skal fordeles og hvilke 
særfond som opprettes i mottakerlandene.

Enkeltprosjekter og fond
EØS-midlene gir støtte til enkeltprosjekter 
og programmer (grupper av prosjekter), 
normalt fra 250 000 euro og oppover.  
I tillegg opprettes det en rekke fond, blant 
annet stipendfond, forskningsfond og NGO-
fond. Fondene kan gi støtte til mindre tiltak 
enn det som gjelder for enkeltprosjekter. Til 
sammen er det satt av om lag 1,1 milliarder 
kroner til ulike fond.

Det er aktører i de 15 mottakerlandene som 
kan søke om støtte fra EØS-midlene. Disse 
omfatter blant annet statlige, regionale og 
lokale myndigheter, offentlige og private  
institusjoner og organisasjoner, privat  
næringsliv og frivillige organisasjoner.  
Norske aktører kan dra nytte av ordningene  
ved å inngå ulike former for prosjekt-
samarbeid med prosjekteiere (partnere)  
i mottakerlandene.

Giverlandene vedtar prosjektene
EØS-midlene gjøres tilgjengelig i det enkelte 
mottakerland gjennom offentlige utlysninger. 
Myndighetene i mottakerlandene prioriterer 
mottatte prosjektsøknader og sender dem til 
giverlandene for godkjenning. Giverlandenes 
sekretariat i Brussel (Financial Mechanism 

Stort engasjement og høy aktivitet Dette er EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene er Norge en aktiv bidragsyter for å skape et 
solidarisk og trygt Europa. Formålet med finansieringsordningene er 
å bidra til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i det utvidete 
EØS-området. I tillegg gir EØS-midlene en unik mulighet til å styrke 
Norges bånd til EUs nye medlemsland gjennom økt kontakt og ulike 
former for prosjektsamarbeid. 



Innsatsområder som støttes:  

• Miljøvern
• Bevaring av europeisk kulturarv
• Bærekraftig utvikling
• Helse og barn
• Utvikling av menneskelige ressurser
• Regional utvikling og grensekryssende 

samarbeid 
• Gjennomføring av Schengen- 

regelverk/justissamarbeid
• Forskning
• Faglig bistand til gjennomføring  

av EU-regelverk
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Office, FMO) foretar en grundig vurdering og 
kvalitetssikring av de prioriterte søknadene. 
Alle søknader sendes til EU-kommisjonen for 
gjennomsyn. Norge, Island og Liechtenstein fatter 
deretter endelig beslutning om et prosjekt 
skal innvilges støtte fra EØS-midlene eller ikke.

Kvalitetssikring og kontroll
Gjennomføring av prosjekter som støttes 
må følge EUs regelverk for statsstøtte og for 
offentlige anskaffelser, slik at det er åpen 
konkurranse om levering av varer og tjenester. 
Implementeringen av EØS-midlene skjer i 
tett dialog og samarbeid mellom giverland 
og mottakerland. Mottakerlandene har selv 
ansvaret for å følge opp prosjekter som mottar 
støtte. Det er opprettet egne styrings komiteer 
i mottakerlandene. Her deltar Norges ambas-
sader som observatør. 

Medvirkning, ansvarlighet og åpenhet er 
viktige stikkord i arbeidet med EØS-midlene. 
Det er derfor lagt stor vekt på overvåking og 
revisjon i regelverk og retningslinjer, samt i 
rammeavtalene med hvert enkelt mottaker-
land. I tråd med prinsippet om åpenhet og 
gjennomsiktighet blir informasjon om alle 
vedtatte prosjekter gjort tilgjengelig i en  
søkbar database på EØS-midlenes hjemme-
side:  www.eeagrants.org/projects 
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Mottakerland Totalt bidrag
(mill. euro)

Polen 558,63
Ungarn 135,06
Tsjekkia 110,91
Romania* 98,50
Slovakia 70,33
Litauen 67,26
Latvia 53,76
Spania 45,84
Bulgaria* 41,50
Hellas 34,26
Estland 32,76
Portugal 31,32
Slovenia 18,59
Kypros 4,66
Malta 3,62
Totalt 1 307,00

Vedtatte prosjekter og fond per 30. april 2008

Norges andel av det totale bidraget er på  
om lag 1 270 millioner euro.

* Gjelder for perioden januar 2007–april 2009.

m
ill

io
ne

r 
eu

ro

Fordeling av midler 2004 - 2009

Årsmøtene er det viktigste forumet for dialog mellom Norge og mottakerlandene.  
Her fra årsmøtet med Tsjekkia i april 2008.
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Flere hundre prosjekter støttet av EØS-midlene 
er igangsatt i mottakerlandene i løpet av 
perioden, og det pågår nå prosjektaktiviteter 
i de fleste mottakerland. Per 30. april 2008 
var totalt 511 enkeltprosjekter, programmer 
og fond vedtatt av Norge og de to andre 
giverlandene Island og Liechtenstein. Samlet 
støttebeløp for de vedtatte prosjektene utgjør 
620 millioner euro – om lag 5 milliarder kroner. 
Sekretariatet i Brussel hadde på samme tids-
punkt i overkant av 200 prioriterte søknader 
til behandling. Vedlegg 2, side 34 gir en 
oversikt over vedtatte prosjekter og fond.

Oppnådde resultater
EØS-finansieringsordningene fungerer 
tilfredsstillende. Ordningene ser ut til å gi 
betydelige resultater innen områder som er 
prioritert av mottakerland og giverland, blant 
annet innen miljø, kulturarv, forskning, helse 
og det sivile samfunn. Det er så langt flest 
vedtatte prosjekter innen miljø og bærekraftig 
utvikling, bevaring av europeisk kulturarv og 
Schengen-tilpasning/justissamarbeid.

EØS-midlene skaper økt kontakt og samarbeid 
mellom Norge og mottakerlandene, både 
på politisk nivå og gjennom ulike former for 
nettverksbygging og prosjektsamarbeid.  

Ordningene bidrar også til et positivt  
omdømme av Norge i mottakerlandene. 
Dette kommer tydelig til uttrykk gjennom 
oppslag i lokale og nasjonale medier og  
på ulike arrangementer.

Økning i partnerskap
I snitt har hvert femte vedtatte prosjekt 
norsk samarbeidspartner. Denne andelen 
er økende, og i noen mottakerland kan den 
komme opp mot 40 prosent. Noen norske 
miljøer ser ut til å ha nådd et metnings-
punkt for partnerskaps henvendelser fra 
prosjektsøkere i mottakerlandene. I andre 
miljøer er det fortsatt uutnyttede muligheter 
for prosjektsamarbeid. Se side 27 for  
mer informasjon om partnerskap under 
EØS-midlene.

En rekke fond er opprettet i mottaker-
landene i fjerde periode, blant annet 
stipendfond, NGO-fond, forskningsfond, 
kulturutvekslings fond (Polen) og fond for  
lokal og regional utvikling. Flere av disse 
fondene forutsetter at prosjektene har  
bilateralt samarbeid for å kunne motta støtte. 
Om lag 600 millioner kroner er så langt 
øremerket egne fond for frivillige organisa-
sjoner (NGO-fond) som opprettes i de fleste 

mot takerland. Under disse fondene er det 
også en økende andel samarbeidsprosjekter. 

De bilaterale samarbeidsprogrammene med 
Bulgaria og Romania har fokus på miljø, 
klima og energi. Her er partnerskap mellom 
en aktør i Norge og henholdsvis Bulgaria 
eller Romania en forutsetning. Det er stor 
interesse for samarbeidsprogrammene, både 
i Norge og i de to mottakerlandene. Innovasjon 
Norge som forvalter ordningen, mottar og 
behandler søknader fortløpende. Ved utgangen 

av april 2008 var det i hovedsak innvilget 
støtte til forprosjekter og gitt reisestøtte. 

Etterskuddsvis utbetaling
Ved utgangen av fjerde periode var nær 90 
prosent av EØS-midlene gjort tilgjengelig i 
mottakerlandene gjennom utlysning av midler 
til enkeltprosjekter og etablering av fond. 
Midler til enkeltprosjekter er utlyst i alle  
15 mottakerland. I den femte og siste perioden 
frem til 30. april 2009 vil det være utlysning 
av midler til enkeltprosjekter i Litauen og 

Sammendrag: Perioden 2007-2008

Arbeidet med EØS-midlene i den fjerde perioden, fra mai 2007 til 
april 2008, har i hovedtrekk vært konsentrert om effektiv forvaltning, 
konsolidering, resultatstyring og kontroll. Tilrettelegging for prosjekt-
samarbeid med norske miljøer har vært en prioritert oppgave, både i 
Norge og i mottakerlandene.



I Tsjekkia støtter Norge et prosjekt hvor formålet er å bevare det biologiske mangfoldet  
i en nasjonalpark nordvest i landet.
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Slovakia våren 2008. I andre mottakerland vil 
det utelukkende være utlysning av prosjekt-
midler under de særskilte fondene. 

Støtte til vedtatte prosjekter utbetales etter-
skuddsvis, inntil fire ganger i året. Utbetaling 
foretas av giverlandenes sekretariat i Brussel 
(FMO), og skjer via koordinerende myndighet  
(Focal Point) i mottakerlandene. Det tar  
normalt tid fra et prosjekt er vedtatt til 
kostnader påløper. Per 30. april 2008 er det 
utbetalt til sammen 79,5 millioner euro – 
om lag 640 millioner kroner, fra FMO til 
mottaker landene.

Om arbeidet på norsk side
Siden 2004 har Utenriksdepartementet job-
bet målrettet med å koordinere arbeidet på 
norsk side, og har hatt en løpende dialog 
med myndighetene i mottakerlandene. Arbeidet 
har vært preget av stort engasjement, både i 
mottakerlandene og blant involverte parter 
i Norge. Det er opp arbeidet nyttig kunnskap 
og erfaringer. 

En rekke norske institusjoner og aktører har 
engasjert seg i arbeidet med EØS-midlene. 
I tillegg til departementene har en rekke 
offentlige institusjoner vært involvert, blant 
annet Helsedirektoratet, Politidirektoratet, 
Riksantikvaren, Norges Forskningsråd og 
Senter for internasjonalisering av høgre  
utdanning (SIU). Den norske Helsingforskomité, 
KS og arbeidslivets parter gjør også en viktig 
jobb med å informere om EØS-midlene og 
tilrettelegge for ulike former for prosjekt-
samarbeid i sine respektive miljøer.

Informasjonsarbeid
Det er lagt ned mye arbeid i å informere om 
EØS-midlene, både i mottakerlandene og i 
Norge. En rekke konferanser, seminarer og 
workshops er gjennomført i perioden. Se 
vedlegg 3, side 42, for en oversikt. Informasjon 
om alle vedtatte prosjekter er tilgjengelig i 
en søkbar database på EØS-midlenes nettside 
(www.eeagrants.org). Europaportalen og  
ambassadenes hjemmesider er viktige  
kommuni kasjonskanaler, i tillegg til 
mottaker landenes egne nettsider. En egen 
nettportal, NGO Norway, med informasjon 
om alle NGO-fondene som er opprettet, samt 
søkbar informasjon om relevante norske 
frivillige organisasjoner er lansert i perioden 
(www.ngonorway.org).  

Norges ambassader i mottakerlandene infor-
merer om og profilerer EØS-midlene og EØS-
samarbeidet i ulike fora. En viktig oppgave 
er å være bindeledd mellom institusjoner i 
Norge og i mottakerlandene og tilrettelegge 
for prosjektsamarbeid. Ambassadene har 
ingen formell rolle i beslutningsprosessen i 
mottakerlandene, men har løpende dialog 
med myndighetene og deltar blant annet 
som observatør i de nasjonale styrings-
komiteene for EØS-midlene. Ambassadene 
besøker igangsatte prosjekter og deltar på 
åpningsarrangement og sluttmarkeringer.

Midtveisevaluering igangsatt
Som et ledd i forvaltningen av EØS-midlene 
er det igangsatt flere evalueringer og studier 
i fjerde periode. Norad har fått i oppdrag å 
engasjere et eksternt miljø til å gjennomføre 
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en midtveis evaluering av EØS-finansierings-
ordningene. Formålet med evalueringen er 
å vurdere ordningenes relevans samt hensikts-
messigheten ved den forvaltningsmodellen 
som er valgt. PriceWaterhouseCoopers fikk 
oppdraget på basis av en anbudskonkurranse, 
og startet sitt arbeid i mars 2008. Sluttrapport 
skal etter planen presenteres i juni 2008. Re-
sultatene vil inngå i det erfaringsgrunnlaget 
man vil trekke på i forbindelse med fremtidige 
bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Europa.

Det er i perioden gjennomført en undersøkelse 
om ulike former for bilateralt samarbeid som 
etableres gjennom EØS-midlene. Scanteam, 
som gjennomførte undersøkelsen, presenterte 
sine funn på en partnerskapskonferanse i Oslo 
i mars 2008, og overleverte sin sluttrapport 
kort tid etter. Se side 27 for mer informasjon. 

Sekretariatet i Brussel har i tillegg foretatt 
en studie av utvelgings prosessen i mottaker-
landene med særlig fokus på Ungarn, Latvia 

og Slovakia, samt dialogen mellom koordi-
nerende myndigheter i mottakerlandene og 
FMO. Nordic Consulting Group gjennomførte 
studien. Slutt rapport ble overlevert til FMO  
i slutten av april 2008. 

Feltbesøk til igangsatte prosjekter er en viktig del av oppfølgingen av EØS-midlene.Miljø og bærekraftig utvikling er blant innsatsområdene som støttes under EØS-midlene.

EØS-midlene bidrar til:

• Solidaritet – gjennom utjevning av 
sosiale og økonomiske forskjeller i det 
utvidete EU/EØS- området

• Nye muligheter – gjennom å hjelpe 
nye EØS-medlemmer til å fungere  
i det indre marked

• Økt samarbeid – gjennom dialog og 
ved å skape nye arenaer for politisk og 
økonomisk samarbeid
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Innsatsområde:

Bevaring av europeisk kulturarv 

Om lag 20 prosent av de totale midlene zz
som stilles til rådighet vil bli benyttet til 
prosjekter innen bevaring av europeisk 
kulturarv.  

Det har vært svært stor interesse i mottaker-zz
landene for å søke om prosjektstøtte innen 
denne sektoren. En av årsakene er at det i 
liten grad fantes andre finansieringskilder 
i mottakerlandene og gjennom EU til dette 
formålet da EØS-midlene ble etablert.

Om lag to tredeler av de vedtatte kulturarv-zz
prosjektene bidrar til å restaurere faste 
kulturminner i form av historiske bygninger: 
slott, festninger, herregårder, religiøse 
bygninger med mer.  

I mange prosjekter inngår revitalisering zz
av bygningene gjennom å etablere ulike 
aktiviteter og gjøre bygningen tilgjengelig 
for publikum som en del av restaurerings-
prosjektet. Kulturminnene som restaureres 
bidrar således til å skape møteplasser i 
lokalsamfunnet og til verdiskapning  
gjennom økt turisme.

En rekke vedtatte prosjekter handler  zz
om å bevare løse kulturminner i form av 
digitalisering og dokumentasjon av 
arkiv materiale og historiske publikasjoner. 
Mange prosjekter bidrar til å videreutvikle 
eller skape nye konsept innenfor museums-
sektoren.  
 

EØS-midlene har bidratt til økt kontakt  zz
mellom kulturinstitusjoner i Norge og  
mottakerlandene. En rekke norske  
institusjoner er involvert som partner i 
vedtatte prosjekter: museer, kommuner, 
fylkeskommuner, forskningsinstitusjoner 
og universiteter. Så langt har hvert femte 
av de vedtatte kulturarvprosjekt norsk 
samarbeidspartner. 

KULTURSAMARBEID MED POLEN: Gjennom det polske kulturutvekslingsfon-
det vil det bli etablert en lang rekke samarbeidsprosjekter mellom kulturaktører i Po-
len og Norge innen blant annet musikk, scenekunst, billedkunst og litteratur. Fondet 
ble lansert i februar 2008 og vil lyse ut prosjektmidler i flere omganger. Det er stor 
interesse for fondet, som også kan gi støtte til kulturtiltak i Norge.

KULTURARV

Land Prosjekter Beløp (euro)

Estland 7 6 385 344

Kypros 2 1 031 729

Latvia 2 920 803

Litauen 13 6 531 253

Malta 3 1 064 625

Polen 28 77 460 975

Portugal 6 5 185 330

Slovakia 8 4 388 552

Slovenia 8 5 178 714

Spania 5 8 593 932

Tsjekkia 24 14 501 816

Ungarn 2 5 247 288

Totalt 108 136 490 361

Vedtatte prosjekter per 30. april 2008
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Den gjenoppbygde gamlebyen i Warszawa 
står på UNESCOs verdensarvliste. Med 
støtte fra Norge blir flere av kjellerne pusset 
opp og fylt med aktiviteter. Byantikvaren i 
Bergen deltar i kjellerprosjektet som faglig 
konsulent.

Under den andre verdenskrig ble store deler 
av Warszawa lagt i ruiner. Det gjaldt også 
den vakre gamlebyen, Stare Miasto. Etter 
krigen ble det bestemt at gamlebyen skulle 
rekonstrueres til sin 1700-tallsform. Gamle-
byen i Warszawa utgjør i dag det eneste 
eksempelet på en planlagt og fullført  
rekonstruksjon av kulturminnearkitektur i 
så stor skala, og kom på UNESCOs liste over 
verdens kulturarv i 1980.

De historiske kjellerne som nå settes i stand 
er det eneste som er igjen av de originale 
bygningene. Prosjektet omfatter kjellere  
på fem steder i gamlebyen. Lokalene skal 
brukes til ulike kulturaktiviteter, og skape 
nye muligheter for lokale kunstnere.  
Samtidig bidrar man til å bevare en del  
av Polens kulturarv, og tilrette legger for  
økt turisme.

Litteraturkafé og infosenter
Det skal blant annet etableres et kultursenter 
for gamlebyen, litteraturkafé, konsert- og 
teatersal, galleri samt et informasjonssenter 
for turister som forteller om restaureringen av 
gamlebyen. Det skal også etableres en van-
drerute mellom bygningene for å informere 
om bakgrunnen for prosjektet og støtten fra 
EØS-midlene.

Kjellerprosjektet innebærer også et faglig 
samarbeid med Norge. Bergen kommune ved 
Byantikvaren har tett kontakt og et by-til-by 
nettverksamarbeid med Warszawa. Begge byene 
er aktive medlemmer av organisasjonen for 
verdensarvbyer. 

Erfaringsutveksling
Bergen har en stor skatt av middelalderruiner 
og steinkjellere fra 1400 – 1600-tallet, og har 
vedtatt en handlingsplan for håndtering av disse. 
I tilknytning til kjellerprosjektet vil Byantikvaren  
i Bergen fungere som faglig konsulent og 
samtalepartner, blant annet når det gjelder 
bruksområder og tilgjengelighet for publikum.

– Samtidig håper vi å få inspirasjon til å  
synliggjøre Bergens egne steinkjellere i  

bysammenheng. Det ligger ingen økonomiske 
bindinger for Bergen kommune i samarbeidet  
med Warszawa, men det innebærer en  
verdifull faglig utveksling av erfaringer og 
muligheter som vi ser frem til, sier byantikvar 
Siri Myrvoll. 

Restaurerer kjellerne i gamlebyen i Warszawa

Statssekretær Elisabeth Walaas (t.h.) besøkte 
kjeller prosjektet i Warszawa i april 2008.

BEVARER HISTORISKE  
SKRIFTER I PRAHA

Ved Prahas folkebibliotek pågår det et 
stort digitaliseringsprosjekt. Verdifulle 
publikasjoner skal reddes fra å gå tapt, 
og gjøres tilgjengelig for publikum på 
internett. Støtte fra EØS-midlene har satt 
fortgang i dette arbeidet.

Prosjektet omfatter viktige og verdifulle 
publikasjoner fra det 19. og 20. århundre 
relatert til Praha. Digitaliseringsarbeidet 
pågår parallelt på Tsjekkias nasjonal-
bibliotek og Prahas byarkiv i tillegg til 
Praha folkebibliotek. Arbeidet ble frem-
skyndet etter flomkatastrofen i 2002, da 
mange biblioteker ble skadet av vannmassene.

Et nytt senter for digitalisering er bygget 
opp i lokaler som er stilt til rådighet av 
Praha kommune. Man regner med at opp 
til 350.000 sider vil bli konvertert til digi-
talt format i løpet av de kommende tre år.
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Bidrar til dialog og forsoning på Kypros

I den FN-kontrollerte buffersonen i Nicosia 
på Kypros skal det etableres et utdannings-
senter for lokalsamfunnet på begge sider av 
den fastlåste konflikten. Målet er å bidra til 
at buffersonen tas i bruk og blir et symbol 
på samarbeid istedenfor atskillelse. 

Utgangspunktet for prosjektet er det arbeidet 
Sammenslutningen for historisk dialog og 
forskning (AHDR) driver på Kypros. De  
bruker historiefaget som en plattform for  
dialog og samarbeid mellom lokalsamfunnene i 
nord og sør på øya. Organisasjonen planlegger 
nå et eget senter for dette i den FN-kontrollerte 
buffersonen. Senteret vil bidra til å gi buffer-
sonen en helt ny rolle og vil bidra til dialog 
og forsoning på Kypros.

Lokal forankring
Norge støtter dette spennende prosjektet 
både politisk og økonomisk. Fra norsk side er 
man opptatt av at alle parters syn og deltakelse 

blir ivaretatt. Støtte fra lokale myndigheter 
i både nord og sør sikrer lokal forankring.
Prosjektet støttes også av kypriotiske  
myndigheter, FN og Europarådet.

Utdanningssenter
Mange av bygningene i den FN-kontrollerte 
buffersonen i Nicosia er av historisk og 
arkitektonisk betydning, men preges i dag av 
forfall. AHDR har kjøpt en av disse bygningene. 
Første fase av prosjektet omfatter kjøp og 
restaurering av bygningen, anskaffelse av 
utstyr og rydding av tomten. 

Planlagte aktiviteter i utdanningssenteret 
inkluderer blant annet et museums- og  
utstillingssenter, arkiver, forskningssenter, 
utdanningssenter for barn og lærere  
samt møte- og arbeidsplass for frivillige  
organisasjoner. Målgruppen er befolkningen  
på Kypros fra begge sider av konflikten  
og besøkende. z

Aktivitetene i buffersonen på Kypros vil bidra til 
dialog og forsoning.
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Norsk Håndverksutvikling på Maihaugen 
deltar i to kulturarvprosjekter, ett i Tsjekkia 
og ett i Latvia. Her utveksler deltakerne 
ideer og erfaringer i arbeidet med å 
videreføre og utvikle tradisjonelle hånd-
verksmetoder som brukes til å restaurere 
gamle trebygninger.

Wallachia utendørsmuseum i det østlige 
Tsjekkia mottar støtte fra EØS-midlene til  
restaurering av bygninger, datainnsamling 
og digitalisering av museets samlinger. I 
tillegg skal museet utvikle et verksted for 
håndverkere, hvor regionens tradisjonelle 
håndverksmetoder vises frem og læres videre. 

Felles utfordringer
Museet har knyttet til seg Norsk Håndverks-
utvikling (NHU) på Maihaugen som sam-
arbeidspartner i prosjektet.  De to partnerne 

har felles utfordringer når det gjelder opplæring 
og overføring av tradisjonell håndverkskunn-
skap, som er nødvendig for å vedlikeholde og 
restaurere gamle bygninger i tre.

Får nye impulser
– Å delta i internasjonale prosjekter er viktig 
for oss. Vi får nye impulser og ideer, og vi 
utvikler oss. Dessuten tvinges vi til å tenke 
gjennom vårt eget arbeid på en ny måte, 
sier Eivind Falk, leder ved NHU.

Byen Kuldiga i Latvia er preget av gammel 
trearkitektur, og har planer om å restaurere 
disse slik at byen kan bli aktuell som kandidat 
til UNESCOs verdensarvliste. Samtidig er 
kunnskapen om å bevare trearkitektur i ferd 
med å dø ut i Latvia, og det er behov for 
ekstern kompetanseoverføring.

Norsk-latvisk samarbeid
Med støtte fra EØS-midlene etableres det 
derfor et restaureringssenter for trearkitektur 
i Kuldiga som blant annet omfatter opplæring 
av lokale håndverkere. NHU deltar som 
partner i dette prosjektet og vil bidra med 
kompetanseoverføring. I tillegg har NHU 
trukket inn et prosjekt de har i Drøbak. 

– Prosjektet i Kuldiga og i Drøbak har 
mange fellestrekk. Begge steder er det sterk 
politisk vilje til å gjøre noe, og utfordringene 
er ganske like. Det var derfor naturlig å 
etablere et samarbeid, sier Eivind Falk. 
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REVITALISERER HERSKAPSHUS
 
I Estland finnes det en rekke herskapshus 
fra 1700- og 1800-tallet. De historiske 
bygningene er spredt over hele landet og 
er en særegen del av Estlands kulturarv. 
Med støtte fra EØS-midlene restaureres 
noen av husene.

Herskapshusene var sete for velstående 
tyske adelsfamilier som etter hvert fikk 
en dominerende posisjon som jordeiere i 
Estland. En rekke av disse bygningene har 
siden mellomkrigstiden huset lokale skoler. 

Det er vedtatt 7 prosjekter for å rehabilitere 
slike herskapshus i forskjellige deler av 
Estland. Foruten videre bruk som skole vil 
det i noen av bygningene bli etablert lokalt 
kultur- eller turistsenter, museum eller 
andre aktiviteter som lar herskapshusene 
forbli en levende del av lokalsamfunnene. 

Samarbeider om å bevare håndverkstradisjoner

En delegasjon fra Tsjekkia 
besøkte Maihaugen  

i juni 2007.
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Om lag en firedel av EØS-midlene vil  zz
bli benyttet til miljø - og klimarelaterte  
prosjekter. I tillegg kommer en rekke  
forskningsprosjekter, samt miljøprosjekter  
i regi av frivillige organisasjoner som  
finansieres av NGO-fondene.

Flesteparten av de vedtatte prosjektene vil zz
bidra til å redusere klimagassutslipp, blant 
annet gjennom tiltak innen energieffektivi-
sering og satsing på fornybar energi. Nær 
90 vedtatte prosjekter er innen fokusom-
rådene energieffektivisering, alternative 
energikilder og fornybar energi. Ener gi-
effektivisering er et høyt prioritert område 
i Polen. Her vil flere hundre offentlige 
bygninger bli modernisert og etterisolert. 

En rekke vedtatte prosjekter har fokus på zz
bevaring av biologisk mangfold, etablering  
av renseanlegg og andre tiltak mot 
forurensende utslipp. Det er også vedtatt 
prosjekter som omfatter rehabilitering  
etter naturkatastrofer, og forebyggende 
tiltak mot flom og skogbranner.

Innsatsområde:

Miljø og bærekraftig utvikling

MILJØ

Land Prosjekter Beløp (euro)

Estland 7 4 594 194

Latvia 3 806 948

Malta 1 800 000

Polen 89 61 895 963

Portugal 4 2 453 890

Slovakia 10 4 551 386

Slovenia 2 1 471 557

Spania 4 9 459 701

Tsjekkia 1 359 720

Ungarn 5 5 609 832

Totalt 126 92 003 191

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Land Prosjekter Beløp (euro)

Estland 1 1 245 297

Latvia 5 5 128 429

Litauen 1 807 577

Malta 1 635 728

Polen 1 286 073

Portugal 3 7 117 450

Slovakia 2 3 305 563

Slovenia 1 396 427

Spania 2 2 999 591

Totalt 17 21 922 135
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I Buski fylke i Polen etterisoleres bygningene  
i sju utdanningsinstitusjoner for å redusere 
energiforbruket. Kullbaserte fyringsanlegg 
byttes ut med mer effektive gassfyrte 
anlegg. Tiltakene bidrar til å redusere 
utslipp av klimagasser.

Denne type energieffektiviseringsprosjekter 
er høyt prioritert i Polen. I hovedsak dreier 
prosjektene seg om etterisolering av bygninger,  
utskifting av dører og vinduer og i enkelte 

tilfeller også installering av nye fyringsanlegg. 
Det er gitt støtte til over 400 skoler og 
sykehus gjennom om lag 60 prosjekter over 
store deler av Polen. Beregninger viser at 
prosjektene vil bidra til å redusere energi-
behovet med opptil 50 prosent for enkelte  
av bygningene. 

Fornybare energikilder
Et stort antall offentlige bygninger som 
er reist i Polen etter krigen er svært dårlig 

isolert. Varmetapet er om lag dobbelt så høyt 
som EUs standarder. Dette medfører store 
utslipp fra kullfyrte fyringsanlegg og betydelige 
fyringsutgifter for kommunene. Det gis også 
støtte til lokale energiforsyningssystemer og 
til overgang til bruk av fornybare energikilder 
under EØS-midlene. Beregninger viser at 
energiprosjektene fra første søknadsrunde 
i Polen vil bidra til å redusere CO2-utslipp 
med opptil 100.000 tonn per år. 

I Slovakia benyttes deler av EØS-midlene 
til å sikre områder mot ødeleggende  
oversvømmelser. Målet er å forebygge 
flomskader som det siste tiåret har kostet 
mange titalls millioner kroner.

Landsbyen Nizny Slavkov ligger øst i 
Slovakia. De siste ti årene har det vært fire 
oversvømmelser i kanalen som går gjennom 
landsbyen. Kanalen har ikke tilstrekkelig 
flomvern, og oversvømmelsene har medført 
store materielle skader. Både i 2004 og 2006 
medførte flommen ødeleggelser på godt over 
seks millioner kroner. 

Med støtte fra EØS-midlene gjennomføres det 
nå tiltak for flomkontroll i landsbyen. Blant 

annet skal deler av vannføringen reguleres, og 
elvebunnen og elvebredden langs kanalen skal 
forsterkes. Nizny Slavkov har om lag 800  
innbyggere. Et par hundre av disse tilhører 
romfolket som lever under kummerlige forhold. 

Informerer befolkningen
Prosjektet i Nizny Slavkov er ett av fire flom-
sikringsprosjekter i Slovakia som til sammen 
mottar i underkant av 16 millioner kroner i 
støtte. I et annet vedtatt prosjekt i regionene 
Kosice og Presov er målet å identifisere om-
råder med stor flomrisiko, samt å informere 
befolkningen om flomforebyggende tiltak. 
Det vil bli utviklet retningslinjer for krise-
håndtering og evakueringsplaner, samt en 
handlingsplan for skadereduserende tiltak. 

Polen satser på energieffektivisering

Slovakia prioriterer flomvern
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I Portugal støtter Norge et omfattende  
rehabiliteringsprogram i ressurssvake områder 
i Lisboa og i Porto. Målet er sosial integrasjon 
og bærekraftig byutvikling i områder som er i 
krise, både sosialt og økonomisk.

Totalt er programmet på om lag 800 millioner  
kroner. Støtten fra EØS-midlene er på 
til sammen 50 millioner kroner, og er et 
eksempel på tiltak innenfor innsatsområdet 
bærekraftig utvikling.

Illegal bosetting
Nabolaget Cova da Moura i Lisboa er et av 
byområdene som omfattes av byfornyings-
programmet. Det omtales som et av de farligste 
områdene i Lisboa. Områdets historie går tilbake  
til begynnelsen av 1970-tallet da husmangel 
i Lisboa bidro til at innvandrere etablerte en 
illegal bosetting i utkanten av byen. 

Cova da Moura har vært preget av strid om 
eiendomsretten, narkotikaproblemer, høy 
kriminalitet og sosial ekskludering. Området, 
som har 7000 innbyggere, vil gjennom prosjektet 
få utbedret grunnleggende infrastruktur  
som elektrisitet, gass, telefonforbindelse 
samt veier. 

Bred deltakelse
Beboerne får tilbud om blant annet 
utdannings kurs, de yngste vil få sports-
fasiliteter å boltre seg på og det skal  
utarbeides en plan for å bedre områdets  
ansikt utad. Det er også et mål å få løst  
striden om eiendomsretten. 

Det legges opp til bred deltakelse fra  
beboerforeninger og interesseorganisasjoner 
tilknyttet bydelene som er omfattet av  
byutviklingsprogrammet. 

Store landområder i Spania vil bli sikret 
mot ødeleggende skogbranner gjennom 
prosjekter som støttes av EØS-midlene. 

Målet for det ene vedtatte prosjektet er 
å bevare skogområdet og det naturlige 
økosystemet i Ebro-elvebassenget, samt å 
redusere risikoen for skogbrann. Ebro er 
Spanias lengste elv. Elvebassenget dekker 
17 prosent av Spanias totale landareal. 

Økende problem
De siste årene har ødeleggende skogbranner 
vært et økende problem. De truer skogom-
råder som er viktig for å bevare områdets 
økosystem og biologiske mangfold. Brannene 
truer også demninger og reservoarer som er 
avgjørende for vannforsyningen i området. 

Prosjektet mottar om lag 24 millioner kroner 
i støtte fra EØS-midlene. Eksisterende 
hindre for skogbrann skal utbedres og nye 

utbygges. Nye vannbasseng etableres for å 
sikre tilgang på vann ved skogbranner.  En 
informasjonskampanje rettet mot lokal-
befolkning og turister for å øke bevisstheten 
om farene ved skogbranner vil også bli 
utarbeidet.

Sårbare områder
Et av de andre prosjektene som støttes i 
Spania handler om å bidra til rehabilitering 
av skogområder i Murcia-regionen som 
ofte er hjemsøkt av store skogbranner. De 
brannherjede områdene er definert som 
særlig viktige og sårbare. Målet er å skape 
gjenvekst av skog som kan sikre biologisk 
mangfold over tid. 

Halvparten av de vedtatte prosjektene 
innen miljø og bærekraftig utvikling i 
Spania har forebygging av og rehabilitering 
etter skogbrann som tema. 

Gjør en innsats i ressurssvake bydeler 

Forebygger skogbranner i Spania
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De vedtatte prosjektene innen sektoren zz
helse og barn fordeler seg i noen hoved-
kategorier. Blant disse er oppgradering av 
sykehus og fosterhjem/institusjoner og 
opplæringstiltak for ansatte, folkehelsetiltak 
inkludert smittevern og rusforebyggende 
tiltak, integreringstiltak for barn og unge 
med særlige behov samt opprustning av 
sports- og lekeplasser. 

I flere mottakerland gjennomføres det tiltak zz
for å lette tilgjengeligheten til offentlige 
bygninger for funksjonshemmede. I  
Ungarn er det opprettet et eget fond til 
dette formålet. I tillegg til å lette atkomsten 
er det et mål at tiltakene fondet støtter 
skal bidra til å skape flere arbeidsplasser 
for funksjonshemmede.  

I Estland støtter Norge et prosjekt som skal zz
styrke kapasiteten for diagnostisering og 
behandling av smittsomme sykdommer 
ved West Tallinn Hospital. Sykehuset er 
nasjonalt referansesenter for hiv/aids. Et 
annet prosjekt har fokus på behandling av 
rusavhengige gravide kvinner, der fare for 
overføring av hiv-smitte til barnet er en 
alvorlig dimensjon.

Innsatsområde:

Helse og barn

HELSE OG BARN

Land Prosjekter Beløp (euro)

Estland 8 5 046 166

Latvia 7 2 974 885

Litauen 22 16 830 860

Polen 19 16 005 703

Slovakia 7 2 976 759

Slovenia 2 1 936 167

Tsjekkia 6 4 480 431

Ungarn 3 5 944 619

Totalt 74 56 195 590
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Litauen har valgt å prioritere innsats-
området helse og barneomsorg. Det satses 
særlig på tiltak innen forebygging og  
diagnostisering av kreft. Det gjøres også 
en innsats for å ruste opp landets barne-
hjem og forbedre tilbudet ved institusjonene.

Av om lag 50 millioner euro som er avsatt til 
enkeltprosjekter i Litauen, er over 40 prosent 
reservert prosjekter knyttet til helse og barn. 

Mange krefttilfeller
Dødelighet som følge kreft er meget høy i 
Litauen, sammenlignet med andre land i 
Europa. Tiltak relatert til kreft er derfor en 
hovedkategori blant helseprosjektene som 
støttes av EØS-midlene. De omfatter blant 
annet forebyggende tiltak, tidlig diagnostisering, 
styrking av behandlingstilbudet og forskning. 

Innen barneomsorg er det særlig to temaer 
som peker seg ut: Barnehjem og sports-
utrustning ved skoler. Spredt over hele 
Litauen finnes et betydelig antall barnehjem 
og omsorgsinstitusjoner for foreldreløse barn 
og barn fra sosialt vanskeligstilte familier. En 
stor innsats gjøres for å gi barna et best  
mulig tilbud innenfor de begrensningene 
som nedslitte bygninger og knappe økono-
miske ressurser medfører.  

Så langt er det vedtatt seks prosjekter som 
omhandler barnehjem. De omfatter både 
oppgradering av fysisk infrastruktur og  
kompetanseutvikling for personalet.

Sports- og lekeplasser
Sportsutrustning ved skoler er det andre  
hovedtemaet under barneomsorg i Litauen. 
Ved tallrike skoler er dette utstyret nedslitt 
etter mange års bruk med begrensede vedlike-
holdsmuligheter. EØS-midlene kan på en 
konkret måte bidra til at mange litauiske 
barn får større muligheter til sportslig  
utfoldelse. 

Litauen prioriterer kreftforebygging
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Unge funksjonshemmede i Sandomierz i 
Polen følger spent med på renoveringen 
av den historiske bygningen i gamlebyen. 
Her skal regionens første spesialskole 
etableres. Det vil gi dem et nytt tilbud i å 
forberede seg til arbeidslivet.

En lokal frivillig organisasjon i Sandomierz 
står bak spesialskolen for funksjonshemmede 
barn og unge i alderen 15 til 21 år. Prosjektet 
mottar nær 13 millioner kroner fra EØS-
midlene. Støtten går til å dekke utgifter til 

renoveringsarbeid, innkjøp av utstyr  
til den nye skolen samt drift de tre første 
årene. 

Når skolen åpner i 2010 vil den årlig ta opp 
28 studenter i ettårige treningsprogram. 
Utdanningen skal skreddersys den enkeltes 
forutsetninger og interesser, og hjelpe  
studentene til å utvikle ferdigheter og mestre 
aktiviteter som kan gi dem mulighet til 
senere å delta i arbeidslivet. 

Jobbtrening for unge funksjonshemmede

TRYGGERE LEKEPLASSER: I en region i Tsjekkia renoveres lekeplassene ved fem 
asylmottak og 13 barnehager. Formålet er å bedre sikkerheten for barna og bidra 
til et positivt oppvekstmiljø. Det gjelder særlig for barna i asylmottakene  
som utgjør en sårbar gruppe.
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Skreddersydde treningsprogram skal forberede 
unge funksjonshemmede til arbeidslivet.
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Om lag 10 prosent av EØS-midlene vil zz
bli benyttet til prosjekter og fond innen 
innsatsområdet utvikling av menneskelige 
ressurser.  Flesteparten av de vedtatte  
enkeltprosjektene handler om kompetanse-
heving og utvikling av offentlig sektor,  
særlig innen regional og lokal forvaltning. 

Prosjektene har fokus på alt fra utvikling zz
av nye skolemodeller, ulike opplæringspro-
grammer, utvikling av planleggingskapasitet 
til digitaliseringsprosjekt.  

I elleve mottakerland opprettes det egne zz
fond for student-, elev og lærerutveksling 
til EØS EFTA-landene, såkalte stipendfond. 
Disse fondene blir et av de mest synlige 
bevis på den økte kontakten mellom Norge 
og mottakerlandene som EØS-midlene 
bidrar til.  

Det er opprettet et fond for korttids-zz
utveksling på ekspertnivå i Latvia til blant 
annet kompetanseheving i offentlig sektor, 
og et teknisk ekspertfond i Tsjekkia.   

To vedtatte prosjekter i Tsjekkia handler zz
om å etablere intranett i to regioner som 
skal bidra til å modernisere og automatisere 
offentlige tjenester på regionalt nivå.  

I Slovakia vil et prosjekt bidra til å integrere zz
rombarn i 40 grunnskoler i området med 
høy andel romfolk.

Innsatsområde:

Utvikling av menneskelige ressurser  

MENNESKELIGE RESSURSER

Land Prosjekter Beløp (euro)

Latvia 6 4 124 092

Litauen 2 920 000

Polen 13 27 961 461

Portugal 2 617 910

Slovakia 3 1 963 021

Spania 1 4 500 132

Tsjekkia 7 6 820 937

Ungarn 5 5 487 269

Totalt 39 52 394 822

Warzawa by har igangsatt et prosjekt for 
å etablere en mer koordinert innsats mot 
vold som rammer kvinner, barn og eldre. 
Oslo kommune bidrar med kompetanse-
overføring, blant annet når det gjelder 
seksuelle overgrep mot barn.

Det langsiktige målet for prosjektet er økt 
kunnskap og kompetanse blant ansatte i 
Warszawa by, underliggende etater og frivillige 
organisasjoner i å forebygge vold i nære 
relasjoner, samt å yte bedre tjenester overfor 
dem som utsettes for slik vold. Forskning har 
vist at denne type vold er et stort problem, 
og det er lite koordinert innsats for å bekjempe 
vold i hjemmet i Polen.

Tverrfaglige team
Til nå har man ikke hatt et helhetlig system 
for å gi hjelp til ofrene. Det skyldes mangel 
på kompetente personer til å drive et slikt 
system og frivillige som kan delta i arbeidet. Et 
av målene til prosjektet er å bygge opp  
lokale, tverrfaglige team. Det skal blant annet 
gjennomføres et opplæringsprogram for 750 
personer og utarbeides opplæringsmateriell. 
Programmet vil inkludere ansatte i kommunale 
instanser og frivillige organisasjoner. 

Studiebesøk til Oslo
Prosjektet i Warszawa har etablert sam arbeid 
med Oslo kommune som vil bidra med 
kompetanseoverføring. På en stor konferanse 

i oktober 2007 orienterte Barne- og familie-
etaten i Oslo om hvordan man har organisert 
arbeidet i Oslo, med spesiell vekt på barne-
vernsvakten, krisesentrene og byomfattende 
konsultasjonsteam i saker som gjelder seksuelle 
overgrep mot barn. Familievoldskoordinatoren 
ved Stovner politistasjon fortalte om deres 
pilotprosjekt. 

Prosjektdeltakere i Warszawa skal etter planen 
dra på studiebesøk til institusjoner i Oslo  
våren 2008. De er spesielt interessert i samarbeid 
i forhold til seksuelle overgrep mot barn, et 
tema det snakkes lite om i Polen. 

Forebygger vold i nære relasjoner

Vedtatte prosjekter per 30. april 2008
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Mer enn 700 personer deltok på prosjektets  
åpningskonferanse i Warszawa høsten 2007.
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SAMARBEIDER OM  
BEDRE TJENESTEYTING

I et polsk-norsk samarbeidsprosjekt  
konkurrerer polske kommuner om de 
beste prosjektene innen lokalforvaltning. 
Målet er å dele informasjon om vellykkede 
tiltak og å lære av hverandre. Vinnerne 
drar på studietur til norske kommuner.

Prosjektet “Kapasitetsbygging i lokal-
forvaltningen for bedre tjenesteyting” er 
et samarbeid mellom tre organisasjoner 
innen lokalforvaltning i Polen og KS i 
Norge. 

I 2007 arrangerte prosjektet konkurransen 
“Beste lokalforvaltning  – sosiale tjenester”. 
Tema var sosiale tjenester, inkludert ut-
danning og kultur. Ideen er å gjøre  
informasjon om gode erfaringer tilgjengelig 
for andre lokaladministrasjoner.

24 prosjekter kom til finalen, og fikk  
anledning til å presentere seg for et 
større publikum under en prisutdelingen. 
I mai 2008 vil fire hospitanter fra vinner-
kommunene være utplassert i norske 
kommuner og fylkeskommuner for å lære 
mer om hvordan det jobbes med tjeneste-
utvikling innen grunnskole, videregående 
opplæring, veiplanlegging og sosialt arbeid 
i Norge. Tjenesteytingsprosjektet i Polen 
vil fortsette frem til 2010 med et nytt tema 
hvert år. 

EØS-midlene bidrar til en sterk vekst i 
student- og elevutvekslingen til Norge. I 
studieåret 2008/2009 vil om lag 400 unge 
fra Sentral-Europa ha opphold i Norge 
med støtte fra stipendfondene. 

Dette kommer i tillegg til andre europeiske 
utvekslings program Norge deltar i. Samtidig 
får norske studenter, elever og lærere mulig-

het til studentopphold i flere land i Sentral-
Europa, blant annet i Polen og Ungarn.

Ved utgangen av april 2008 var det etablert 
stipend fond i seks mottakerland: Latvia, Polen, 
Portugal, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Det plan-
legges i tillegg stipendfond i Bulgaria, Hellas, 
Romania, Slovenia og Spania. Totalt er det satt 
av om lag 200 millioner kroner til disse fondene.

Opphold i Polen 
Hittil har over hundre studenter og elever 
hatt opphold i Norge med støtte fra det  
tsjekkiske stipendfondet. De har studert ved 
over 30 norske læresteder – fra Karasjok i 
nord til Agder i sør, og innen et vidt fagspekter. 
I tillegg har 11 portugisere vært i Norge med 
stipend fra EØS-midlene for å spesialisere seg 
innen helse-, miljø- og maritime fag. 

Det polske stipendfondet er på over 100  
millioner kroner, og ble lansert i slutten av 
april 2008. Det gis støtte til alle utdannings-
nivåer, men hovedfokus er på høyere utdanning. 
Om lag halvparten av fondets midler er 
avsatt til studentutveksling. Her kan også 
norske doktorgradsstudenter, unge forskere, 
og personell innen høyere utdanning, grunn-
utdanning, fag/yrkesutdanning og voksen-
opplæring søke direkte om støtte til kortere 
eller lengre opphold i Polen.

Samarbeidsprosjekter
I tillegg til individuelle stipend for utvekslings-
opphold bidrar stipendfondene til et tettere 
samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner 
i Norge og mottakerlandene. Det skjer i ho-
vedsak gjennom samarbeidsprosjekter.  
Det gis støtte til blant annet institusjonell utvikling,  
læreplanutvikling, samarbeid mellom 
skoleklasser samt utveksling av lærere og 
administra tivt personell. 

Senter for internasjonalisering av høgre  
utdanning (SIU) er nasjonalt kontaktpunkt  
i Norge for stipendfondene. 

Sterk økning i studentutveksling til Norge
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 Elever og lærere ved to skoler i Tsjekkia og Bergen samarbeider om å utvikle et undervisnings tilbud  
om førstehjelp. Samtidig lærer de om hverandres land og kulturer.
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REGIONAL UTVIKLING OG
GRENSEKRYSSENDE SAMARBEID

Land Prosjekter Beløp (euro)

Estland 1 3 697 706

Latvia 4 4 995 649

Litauen 2 6 150 150

Polen 9 4 074 966

Slovakia 5 3 222 212

Spania 1 1 999 710

Tsjekkia 2 658 017

Ungarn 1 2 000 000

Totalt 25 26 798 410
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Så langt er det flest vedtatte prosjekter zz
innen styrking av lokal og regional forvaltning,  
regional utvikling og grensekryssende 
samarbeid. I tillegg opprettes det flere 
fond som har fokus på lokal og regional 
utvikling.

Et fond for regional utvikling er etablert zz
i Estland. Fondet støtter prosjekter som 
styrker lokale og regionale myndigheters 
administrative kapasitet, bedrer betingelsene 
for lokal utvikling og næringsvirksomhet 
og fremmer regionalt samarbeid. Et viktig 
element i fondet er å tilrettelegge for prosjekt-
samarbeid med norske kommuner og 
fylkeskommuner.

To fond for erfaringsutveksling og kompetanse-zz
overføring på regionalt og lokalt nivå etableres 
i Litauen. Et av fondene er øremerket bilateralt 
samarbeid med Norge. Det vil etter planen 
bli lansert i august 2008. 

I Ungarn er det opprettet et fond som skal zz
bidra til å øke samarbeidet i den ungarsk-
ukrainske grenseregionen. Målet er å 
fremme gode samarbeidsprosjekter innen 
utvikling av menneskelige ressurser og 
utdanning, miljøvern og lokal infrastruktur. 

Innsatsområde:

Regional utvikling og grensekryssende samarbeid

Vedtatte prosjekter per 30. april 2008
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KOMMUNESAMARBEID: I november 
2007 ble det holdt et seminar om  
kommunesamarbeid mellom Litauen 
og Norge med særlig vekt på mulig-
hetene for å etablere prosjektsamarbeid 
gjennom EØS-midlene. Omtrent 100 
deltakere fra Norge og Litauen deltok. 
Arrangører var Association of Local  
Authorities i Litauen og KS. Seminaret 
var en del av forberedelsene til det  
kommende fondet i Litauen.

I det sørøstlige hjørnet av Polen er et 
samarbeidssenter etablert for å fremme 
kontakt og samarbeid mellom frivillige 
organisasjoner, bedrifter og kommuner i 
fem land. 

Europas nest største fjellkjede, Karpatene, 
knytter sammen Ungarn, Polen, Romania, 
Slovakia og Ukraina. Området er et av de  
fattigste i Europa. I den lille polske byen 
Sanok har den flernasjonale organisasjonen 
The Carpathian Foundation etablert et  

samarbeidssenter og samlingspunkt for  
regionale aktiviteter med blant annet  
konferanse- og utstillingsfasiliteter. 

Bygger relasjoner
– Vårt mål er å bygge gode relasjoner mellom  
folkene som lever som nære naboer i Karpatene, 
gjennom å tilrettelegge et felles sted der de 
kan møtes, utveksle meninger og samarbeide 
om å løse felles utfordringer, sier Zofia 
Kordela-Borczyk, leder av The Carpathian 
Foundation. 

Utarbeiding av en seksspråklig nettside for 
Karpatene og studieturer mellom landene 
inngår også i prosjektet. Det vil i tillegg bli 
arrangert flere konferanser for frivillige  
organisasjoner, lokale myndigheter og  
næringsliv i regionen for å diskutere erfaringer 
og muligheter for felles prosjekter.  

Grenseløst samarbeid i Karpatene

The Carpathian House i Sanok blir et samlings -
punkt for grensekryssende samarbeid.
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Norge har lagt stor vekt på at deler av 
EØS-midlene skal bidra til å styrke det 
sivile samfunn i de nye EU-landene. Det 
skjer gjennom opprettelsen av særskilte 
fond for frivillige organisasjoner, såkalte 
NGO-fond. 

Gjennom disse fondene er Norge en av de 
største giverlandene til det sivile samfunn og 
fri villige organisasjoner i Sentral-Europa, som 
er viktige aktører i arbeidet med å bygge moderne 
samfunnsstrukturer i mottakerlandene.

Det opprettes NGO-fond i til sammen 12 
mottakerland. Samlet bidrag vil bli på om 
lag 650 millioner kroner. Innsatsområdene 
varierer noe fra land til land, men fellestrekk 
er støtte til prosjekter innen miljø og bære-
kraftig utvikling, menneskerettigheter og 
demokrati, sosial integrering og kapasitets-
bygging innen sivil sektor. 

Nyvinning i mange land
NGO-fondene som Norge støtter gjennom 
EØS-midlene er en nyvinning i mange av 
landene, hvor man har liten erfaring med å 
la frivillige organisasjoner forvalte offentlige 
midler. I tillegg til å støtte gode prosjekter, 
bidrar fondene derfor til å utvikle forholdet 
mellom stat og det sivile samfunn. 

Per 30. april 2008 er NGO-fond lansert i ni 
mottakerland: Estland, Latvia, Litauen,  
Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og 
Ungarn. Det arbeides med å opprette NGO-
fond i Bulgaria, på Kypros og i Romania. 
Det polske NGO-fondet er på mer enn 300 

millioner kroner, og er det største i sitt slag 
i Polen. Så langt er det tildelt støtte til 165 
NGO-prosjekter i Polen. Foreløpige oversikter 
viser at det ikke bare er store organisasjoner 
basert i Warszawa som tildeles midler, men 
at fondet også kommer  grasrotorganisasjoner 
i regioner og byer over store deler av Polen 
til gode. 

Stor interesse
Det har så langt vært svært stor interesse for 
å søke om prosjektmidler fra NGO-fondene. 
En av årsakene er at flere store internasjo-
nale givere har rettet sitt fokus østover etter 
at de sentraleuropeiske landene ble medlem 
av EU. Det viser at det er viktig og riktig av 
Norge å prioritere det sivile samfunn i vårt 
bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske 
forskjeller i Europa.
 
Det er økende interesse for prosjektsam arbeid 
med norske frivillige organisasjoner gjennom 
NGO-fondene. Representanter fra frivillige 
organisasjoner i Norge har i perioden deltatt 
under lanseringen av fondene i Estland,  
Portugal, Slovenia og Ungarn. Dette er  
et ledd i arbeidet med å tilrettelegge for 
partnerskap. 

Nettportal etablert
En ny nettportal, NGO Norway Information 
Portal (www.ngonorway.org), er etablert for 
å spre informasjon om NGO-fondene. I til-
legg inneholder nettstedet en database over 
norske frivillige organisasjoner som ønsker å 
delta i prosjektsamarbeid. Nettstedet drives av 
Den norske Helsingforskomité, og er en del 

av arbeidet organisasjonen gjør på oppdrag 
fra Utenriksdepartementet med å informere 
norske miljøer om NGO-fondene og tilrette-
legge for partnerskap. 

Innsatsområde:

Styrking av det sivile samfunn 

NGO-FOND

Land Fond Beløp (euro)

Estland 1 2 120 049

Latvia 1 4 973 132

Litauen 1 4 999 860

Polen 3 37 350 000

Portugal 2 2 038 930

Slovakia 3 5 000 000

Slovenia 1 1 602 550

Tsjekkia 1 10 000 000

Ungarn 2 7 500 000

Totalt 15 75 584 521
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Vedtatte fond per 30. april 2008

Statssekretær Elisabeth Walaas (t.v.) deltok  
under landseringen av NGO-fondet i Estland 
i november 2007.
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Samarbeid mellom bønder, frivillige  
organisasjoner og lokale myndigheter skal 
bidra til bærekraftig økologisk utvikling 
i en region i Polen. Målet er å styrke det 
økologiske landbruket og bidra til økt 
turisme.

Prosjektet foregår i en region som ligger mellom 
elvene Bug og Narw øst for Warszawa, og har 
over 100.000 innbyggere. 15 kommuner og en 
rekke frivillige organisasjoner har meldt sin 
interesse for å delta i prosjektet. Det ble rangert 
som et av de beste miljøprosjektene i første ut-
lysning av prosjektmidler fra NGO-fondet i Polen.

Polsk-norsk samarbeid
Prosjektet vil inspirere til økologisk produksjon 
av matvarer og bidra til kompetanseheving 
hos produsentene. Å ta vare på det biologiske 

mangfoldet, deriblant tradisjonelle dyreraser og 
planter, inngår også i prosjektet.

Prosjektet er et resultat av et langsiktig,  
målrettet samarbeid mellom den polske  
organisasjonen Social Ecological Institute 
og den norske organisasjonen Økopomorka. 
Blant annet vil en delegasjon fra Polen  
besøke norske økologiske gårdsbruk og  
Norges eneste økologiske landbruksskole. 

- Vi er svært fornøyd med samarbeidet så 
langt, og håper at resultatene fra samarbeids-
prosjektet kan spres til andre deler av Polen, 
forteller Toril Mentzoni i Økopomorka. Blant 
planene til prosjektpartnerne er å etablere en 
økologisk landbruksskole og et veilednings-
senter for bærekraftig utvikling og bevaring 
av økologisk mangfold. 

I Øst-Tsjekkia arbeider en frivillig  
organisasjon med tiltak rettet mot unge 
stoffmisbrukere og fremme av toleranse 
overfor minoritetsbefolkningen. Prosjektet 
er ett av mange som mottar støtte fra det 
tsjekkiske NGO-fondet.

Virksomheten til den frivillige organisasjonen 
Podané ruce i Olomouc i Øst-Tsjekkia er i 
første rekke rettet mot stoffmis brukere, men 
berører i tillegg sosial rådgivning, tiltak for 
vanskeligstilte familier, tiltak for ungdom i 
belastede miljøer og unge kriminelle.

Roma-minoritet
En forholdsvis høy andel ungdommer i 
målgruppen kommer fra landets roma- 
minoritet. Senteret som organisasjonen dri-
ver vektlegger derfor i tillegg til bekjempelse 
av stoffmisbruk også antirasistiske tiltak og 
tiltak for å fremme toleranse mellom  
minoritets- og majoritetsbefolkningen.  
Senteret gir et tilbud til om lag 150  
ungdommer. I tillegg regner man med at 
mange hundre personer periodevis  
har glede av senteret på ulike måter. 

Hjelper vanskeligstilt ungdom

Partnerskap for økologisk effektivitet
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Partnerskap for økologisk effektivitet

Om lag halvparten av de vedtatte forsknings-zz
prosjektene er relatert til innsatsområdene 
miljø og bærekraftig utvikling. Det er også 
mange forskningsprosjekter innen helse.  

Om lag en tredel av de vedtatte forsknings-zz
prosjektene har norsk partner. De aller 
fleste av disse foregår i Polen.  

Norske universitets- og høgskolemiljøer  zz
er aktive, særlig innen sektorene miljø  
og helse.  

Det er opprettet et forskningsfond i Tsjekkia zz
er på 35 millioner kroner. Fondet støtter 
samarbeidsprosjekter innen kulturarv, 
miljø, bærekraftig utvikling, helse, barns 
levekår, utvikling av menneskelige ressurser. 
I tillegg er det etablert forskningsfond i 
Slovakia og Latvia, og et fond for ekspert-
utveksling i Estland. 

Det er også vedtatt en rekke forsknings-zz
baserte prosjekter innenfor de andre 
innsatsområdene.

Innsatsområde:

Forskning
FORSKNING

Land Prosjekter Beløp (euro)

Estland 2 896 292

Latvia 1 363 606

Litauen 4 1 694 504

Polen 31 28 526 581

Portugal 4 3 274 349

Slovakia 6 2 579 346

Tsjekkia 3 5 543 492

Totalt 51 42 878 170
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FORSKNINGSSAMARBEID: Det polsk-
norske forskningsfondet på 120 millioner 
kroner er øremerket miljø og helse. Midler 
til samarbeidsprosjekter ble utlyst høsten 
2007. Fondet gir i tillegg støtte til seminarer 
og workshops. Ved utgangen av april 2008 
hadde forskningsfondet mottatt nær 90 
søknader, og midlene vil etter planen bli 
fordelt før sommeren. 

Med støtte fra EØS-midlene har Polen 
etablert en stipendordning som skal bidra 
til at unge forskere returnerer til Polen 
etter endt utenlandsopphold. Slik håper 
man å snu det store tapet av akademisk 
kompetanse som har skjedd etter Polen 
ble medlem av EU.

Prosjektet har som mål å gjøre det mer 
attraktivt for unge forskere å returnere til 
Polen. Så langt har over 30 unge forskere 
mottatt et toårig stipend fra fondet som er 
opprettet for formålet. Stipendet gjør det 
mulig å fortsette den akademiske karrieren 
hjemme og opprettholde kontakten med sine 
utenlandske kolleger. Norges forskningsråd 
er norsk samarbeidspartner, og deltar i  
gruppen som vurderer innkomne søknader.

Monika Kusiak var i to år postdok-stipendiat i 
Japan. Nå er hun tilknyttet et forskningsinstitutt 
i  Krakow. – Takket være stipendet kunne jeg 
reise hjem til Polen. Samtidig kan jeg reise 
til Tokyo og utføre nødvendig analyse arbeid, 
forteller hun. 

Stipend skal lokke unge forskere hjem 

Vedtatte prosjekter per 30. april 2008

Monika Kusiak valgte å fortsette sin forskerkarriere 
hjemme i Polen.
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Undersøker effekten av Gøteborg-protokollen 

Tsjekkiske og norske forskere samarbeider 
om å kartlegge i hvilken grad tilslutningen 
til Gøteborg-protokollen har hatt positiv 
effekt for miljøet i Tsjekkia. Prosjektet har 
særlig fokus på skogsdød.

Gjennom sin tilslutning til Gøteborg-protokollen 
er Tsjekkia pålagt å redusere utslippene av 
svovel, nitrogenoksyd og ammoniakk innen 
2010. Disse stoffene bidrar til forsuret jords-
monn som er en av de viktigste årsakene til 
skogsdød i Tsjekkia. 

Forskningsprosjektet vil beskrive mulige 
forbedringer knyttet til vann, jordsmonn 
og skoger. Norsk institutt for vannforskning 
(NIVA) deltar som norsk partner i prosjektet. 

Resultatene vil ha betydning for både  
nasjonale anbefalinger og strategier, og  
for innsatsen i forurensede områder på  
lokalt nivå i Tsjekkia. Resultatene kan  
også benyttes som utgangspunkt for  
videre forhandlinger om internasjonale 
utslippsbegrensninger. 

Bioforsk er et norsk forskningsinstitutt 
innen miljøkvalitet, bærekraftig ressurs-
forvaltning og mat produksjon. Instituttet 
deltar så langt i flere prosjekter i Polen 
og ett i Estland.

Samarbeidsprosjektet i Estland handler om å 
øke forståelsen for hvordan bruk av jords-
monnet i jordbruksområder påvirker utslipp 
av klimagasser. 

I Polen deltar Bioforsk blant annet i et prosjekt 
som studerer de økologiske forholdene i 
myrlandskapet Red Bog i Biebraza nasjonal-
park. Dette er et unikt myrlandskap i Europa 
med et rikt plante- og dyreliv som hittil ikke 
er vitenskapelig kartlagt. En strategi for vern 
av området inngår i prosjektet. Et annet 
samarbeidsprosjekt handler om å optimalisere 
produksjonen av biomasse som brukes til å 
produsere fornybar energi i Polen. 

Forsker på fornybar energi
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Flesteparten av de vedtatte prosjektene er zz
relatert til mottakerlandenes forberedelse 
til medlemskap i Schengen-samarbeidet. 

Mange av de vedtatte prosjektene er store, zz
ressurskrevende infrastrukturprosjekter i 
de mottakerlandene som har yttergrense 
i øst mot Russland, Hviterussland og 
Ukraina. 

Støtten fra EØS-midlene går i hovedsak zz
til oppgradering av grenseoverganger og 
anskaffelse av nødvendig teknisk utstyr. 
Noen av prosjektene omfatter opplæring av 
politifolk og grensevakter.  

Det også vedtatt flere prosjekter som er zz
rettet inn mot fengselsvesen og kriminal-
omsorg, blant annet et resosialiserings-
program for tidligere innsatte og opp-
læringstiltak for fengselsansatte i Latvia. 

Mer enn en tredel av de prosjektene som zz
hittil er vedtatt involverer samarbeid med 
norske justis- og politimyndigheter.

Innsatsområde:

Schengen-tilpasning og justissamarbeid

SCHENGEN/JUSTISSAMARBEID

Land Prosjekter Beløp (euro)

Estland 1 605 771

Latvia 10 6 779 449

Litauen 1 1 423 900

Malta 2 768 541

Polen 17 77 651 003

Tsjekkia 4 2 141 142

Totalt 35 89 369 806

Fire av de vedtatte prosjektene i Latvia 
er innen fengselssektoren. To av dem 
har norsk partner. Dermed videreføres et 
mangeårig samarbeid mellom Latvia og 
Norge.

De godkjente prosjektene gjelder opprustning 
av et ungdomsfengsel, tiltak for å gjøre inn-
satte bedre rustet for et liv utenfor murene 
etter endt soning, og styrking av opplæring 
og forskning knyttet til kriminalomsorgen.

Startet på 1990-tallet
Med utspring i et nordisk-baltisk samarbeids-
prosjekt innenfor rammen av Europarådet 
ble det på 1990-tallet etablert et nært 
samarbeid mellom Norge og Latvia innen  

fengselssektoren. Dette involverte både 
enkeltinstitusjoner og sentrale fengsels-
myndigheter. Samarbeidet ble etter hvert et 
viktig element i norsk-latviske forbindelser. 

De seneste årene har manglende finansiering 
gjort det vanskelig å videreføre dette  
samarbeidet. Latvias fengselsvesen står 
foran nye reformer. Med EØS-midlene  
oppstod muligheter for å bygge videre på 
den plattform som fantes fra tidligere års  
kontakter. Ved landets første utlysning av 
EØS-midler til enkeltprosjekter ble det  
derfor søkt om støtte til flere prosjekter  
som innebar samarbeid med Norge. 

Viderefører mangeårig samarbeid 
innen fengselssektoren
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Vedtatte prosjekter per 30. april 2008

Ved Viru fengsel øst i Estland støtter Norge et 
prosjekt som skal bidra til at innsatte er bedre 

rustet til et normalt liv etter endt soning. 
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) 

er norsk partner i prosjektet.
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Politidirektoratet i Norge (POD) har 
etablert prosjektsamarbeid med nasjonale 
politimyndigheter i flere mottakerland. 
Ved å dele erfaringer og knytte personlige 
kontakter med europeiske kolleger, er 
man bedre rustet til å samarbeide om å 
bekjempe kriminelle nettverk og grense-
kryssende kriminalitet.

Så langt er POD involvert i åtte vedtatte 
prosjekter: fem i Polen, to i Tsjekkia og ett i 
Latvia. Hovedmålet med å delta i prosjekt-
samarbeid i mottakerlandene er todelt. Det 
ene er å bidra til en vellykket implemente-

ring av Schengen-samarbeidet i de nye  
EU-landene. Det andre hovedmålet er å 
knytte personlige kontakter og bygge  
nettverk med kolleger i Europa. 

Store investeringsprosjekter
Samarbeidet med nasjonale, polske politi-
myndigheter har i første omgang vært knyttet 
til store investeringsprosjekter. Norsk politi har 
vært i Polen og sett hvor skoen trykker, og har 
hatt dialog med landets myndigheter om hvilke 
typer teknisk utstyr man bør anskaffe.
– Det har vært ønskelig å påvirke hvordan 
midlene som går til Schengen-implementering 

blir benyttet. Polen er et nært samarbeids-
land, og den kriminaliteten som stanses i 
Polen kommer ikke til oss, forteller prosjekt-
leder Margrethe Christine Bjonge i POD.

Mobile kommandostasjoner
I et av de vedtatte prosjektene i Polen skal 
det blant annet anskaffes en rekke kjøretøyer 
samt mobile kommandostasjoner og spesial-
utstyr til politienheter i de nordre og østre 
politidistriktene i Polen. I et annet prosjekt 
i Polen skal det anskaffes utstyr for hurtig 
identifisering og verifisering av fingeravtrykk. 
Rask og effektiv overføring av slik informasjon 
er en viktig del av politisamarbeidet innenfor 
Schengen.

Bedre politisamarbeid
– Etter anskaffelsene diskuterer vi metoder 
og bruk av utstyret. Målet er at investeringer 
i kompatible kommunikasjons- og datasystemer 
skal resultere i forbedret operativt politisam-
arbeid mellom Polen og Norge. Det gjelder 
alt fra forebyggende arbeid til bekjempelse 
av grensekryssende kriminalitet, forteller 
Bjonge.

I Tsjekkia har POD deltatt i et vellykket  
samarbeid når det gjelder opprettelsen av 
landets SIRENE-kontor og opplæring av  
tsjekkisk personell i Schengen informasjons-
system (SIS). Samarbeidet innbefatter blant 
annet flere opplærings- og studiebesøk til Norge. 

Organisert kriminalitet
Et annet samarbeidsprosjekt i Tsjekkia handler 
om bekjempelse av organisert kriminalitet, 

hvor man blant annet fokuserer på kriminelle 
nettverk. Representanter fra operative norske 
fagmiljøer vil undervise, men vil også hente 
hjem nyttige erfaringer til Norge fra sine 
tsjekkiske kolleger.

Fra norsk side er det viktig at de nettverk og 
personlige kontaktene som etableres gjennom 
prosjektsamarbeid under EØS-midlene skal stå 
på egne ben når de nåværende finansierings-
ordningene avsluttes.

– Personlig kontakt og tillit styrker det 
avtale festede samarbeidet. Vi har allerede 
utvekslet synspunkter med vår polske mot-
part om hvordan vi kan få til mer operativt 
politisamarbeid i fremtiden, sier Bjonge. 

Felles innsats mot grensekryssende kriminalitet

Sjefen for kriminallaboratoriet i Olsztyn  
får demonstrert en såkalt biometri-kiosk under  
et studiebesøk i Oslo i november 2007.
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Under EØS-finansieringsordningene er det 
ikke krav om partnerskap i prosjektene som 
vedtas av giverlandene. Det har imidlertid 
vært et ønske og en målsetting som man fra 
norsk side har jobbet målrettet med å legge 
forholdene til rette for. 

En rekke norske fagmiljøer med kompe-
tanse og erfaring innen EØS-midlenes ulike 
innsats områdene deltar aktivt i arbeidet 
med å etablere ulike former for samarbeid. I 
tillegg til de fagansvarlige departementene, 
har en rekke offentlige institusjoner vært 
involvert, blant annet Helsedirektoratet, 
Politidirektoratet, Riksantikvaren, Norges 
Forskningsråd og Senter for internasjonalisering  
av høgre utdanning (SIU). Den norske 
Helsingforskomité, KS og arbeidslivets parter 
gjør også en viktig jobb med å tilrettelegge 
for prosjektsamarbeid i sine miljøer. 

I Portugal har så langt 40 prosent av godkjente 
prosjekter norsk partner. Også i Polen og Latvia 
er andelen partnerskap langt over gjennom-
snittet. Vedlegg 2, side 32 gir en oversikt 
over norske miljøer som per 30. april 2008 
deltar i ulike former for prosjektsamarbeid i 
mottaker landene.

Rapport om partnerskap
Scanteam, et uavhengig utredningsmiljø, har 
på oppdrag fra Utenriksdepartementet gjennom-
ført en undersøkelse om ulike former for 
samarbeid som etableres med norske miljøer 
gjennom EØS-midlene. Undersøkelsen ble 
utført vinteren 2008. 

Gjennomgangen av partnerskap er basert på 
de prioriterte prosjektsøknadene som forelå 
per februar 2008. 22 prosent av søknadene 
har norsk samarbeidspartner. Andelen 
partner skap er høyest i Latvia, Portugal og 
Polen. For 65 prosent av norske partnere er 
samarbeidet en fortsettelse av eksisterende 
samarbeid. Over 80 prosent av norske institusjoner 
som ble spurt i undersøkelsen svarer at sam-
arbeidet har vært vellykket. 

Forskning og regional utvikling
Undersøkelsen viser at 98 norske institusjoner 
deltar i prosjektsamarbeid. Disse kommer 
fra næringsliv (21), forskning (18) offentlige 
myndigheter (29), utdanning (16), museer 
(9) og frivillige organisasjoner (5). Når det 
gjelder innsatsområder er det flest norske 
partnere innen forskning, regional utvikling, 
bevaring av europeisk kulturarv og Schengen/
justissamarbeid. 

Av forhold som fremmer partnerskap nevnes  
blant annet eksisterende og tidligere sam-
arbeid, felles forståelse om hva som skal 
oppnås med prosjekt og samarbeid på kort 
og lang sikt, klar rolleforståelse, dekning av 
norsk partners utgifter, god informasjon og 
rådgiving samt “skreddersydde” workshops.

Blant forhold som hindrer partnerskap nevnes 
blant annet vanskeligheter med å finne norsk 
partner, begrenset interesse og/eller kapasi-
tet på norsk side, kompliserte prosedyrer og 
juridiske krav, høyt kostnadsnivå i Norge og 
manglende partnerskapserfaring.

Erfaringskonferanse i Oslo
Utenriksdepartementet arrangerte 13. mars 
2008 en partnerskapskonferanse om  
EØS-midlene i Oslo. 170 deltakere fra  
norske miljøer deltok; offentlige og private 
organisasjoner og institusjoner, lokal og  
sentral forvaltning, frivillige organisasjoner,  
arbeidslivets parter og næringslivet. Dags-
konferansen fokuserte på norske aktører som 
har lykkes med å etablere ulike former for 
prosjektsamarbeid gjennom EØS-midlene. 

Innspillene som kom til uttrykk under  
konferansen vil bli tatt med i det videre  
arbeidet med EØS-midlene. 

Stor interesse for samarbeid med norske miljøer

Det er stor interesse i mottakerlandene for å samarbeide med norske 
miljøer, og andelen av partnerskapsprosjekter er økende. Ved utgangen 
av april 2008 hadde i gjennomsnitt 20 prosent av de vedtatte prosjek-
tene norsk samarbeidspartner. 

Partnerskapskonferansen samlet 170 deltakere i Oslo i mars 2008.
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Det er store utfordringer både i Bulgaria og 
Romania innenfor disse områdene. Norske 
aktører har høy kompetanse innenfor klima 
og energi med de muligheter dette gir for 
samarbeidsprosjekter med henholdsvis  
bulgarske og rumenske partnere. 

Stor interesse i begge land
Frem til 30. april 2009 vil 20 millioner euro bli 
gjort tilgjengelig for Bulgaria, og tilsvarende 
48 millioner euro for Romania. Samarbeids-
programmene forvaltes av Innovasjon Norge. 
I Norge er det arrangert lanseringsseminarer i 
Oslo, Bergen og Trondheim. I samarbeid med 
Norges ambassader i Sofia og Bucuresti og 
sentrale og regionale myndigheter i mottaker-
landene er det gjennomført en rekke informa-
sjonsseminarer for å gjøre programmene kjent. 
Hjemmesiden www.norwaygrants.org har vært 
brukt aktivt som hovedkanal for informasjon. 

Per 30. april 2008 hadde Innovasjon Norge 
mottatt 47 prosjektsøknader for Bulgaria og 71  
prosjektsøknader for Romania. Om lag 40 
prosent av søkerne i Bulgaria er private aktører. 
Den samme gruppen er dominerende i Romania.

Bærekraftig produksjon dominerer
De prioriterte sektorene for samarbeids-
programmene er effektiv energibruk og 

fornybar energi, reduksjon av utslipp av 
drivhusgasser og andre utslipp til vann og 
luft, samt fremme av bærekraftig produksjon. 
I Bulgaria støtter man i tillegg  prosjekter 
innen nasjonale Schengen-planer samt styrking 
av rettsvesenet, og i Romania vil det i tillegg 
gis støtte til prosjekter innen helsesektoren.

Søknader innen bærekraftig produksjon  
utgjør så langt nær halvparten av antall 
søknader i Romania og 40 prosent i Bulgaria. 
Dette er søknader innen IT- løsninger, maritim 
sektor, landbruk, miljøvennlig reiseliv og helse-
miljø-sikkerhet. Ser man på søknads beløp 
dominerer prosjekter innen energi sektoren. 
Dette skyldes at mange av de foreslåtte 
prosjektene innen effektiv energibruk og 
fornybar energi er langt mer kostnadskre-
vende. Per 30. april 2008 var 31 søknader om 
såkornmidler og reisestøtte godkjent.

Offentlige anskaffelser
Regelverket for offentlige anskaffelser gjelder 
for hele EU/EØS-området, og gjelder derfor 
også for prosjekter som støttes av samarbeids-
programmene med Bulgaria og Romania.  
Nasjonale anskaffelsesregelverk med de  
prosedyrer og unntak som der finnes må følges. 
Innovasjon Norge etterser at regelverket blir fulgt, 
og yter nødvendig veiledning overfor søkere. 

Samarbeidsprogrammene med Bulgaria og Romania

De bilaterale samarbeidsprogrammene med Bulgaria og Romania ble 
lansert i november 2007. Gjennom samarbeidsprosjekter vil Norge 
bidra til å redusere utslipp av klimagasser, skape renere energi og 
fremme bærekraftig produksjon. 

Statssekretær Raymond Johansen deltok under lanseringen av Samarbeidsprogrammene med Bulgaria og 
Romania i Oslo i november 2007.

Det var stor interesse for Samarbeidsprogrammet med Bulgaria under lanseringen i Sofia.
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Programmet administreres av Innovasjon 
Norge, og søknader behandles fortløpende. 
Det har vært meget stor interesse for program-
met, og søknader under behandling over-
stiger langt tildelte midler. Såkornfond er 
etablert med løpetid fram til 31. mai 2008. 
Fond for reisestøtte for NGOer er operativt. 

ESTLAND
Hovedinnsatsområder: Miljøvern og 
bevaring av europeisk kulturarv er viktige 
innsatsområder i Estland.

Enkeltprosjekter og fond: 35 prosjekter og 
fond er så langt vedtatt. 25,2 millioner euro 
er gjort tilgjengelig. Ingen ytterligere utlysninger 
av prosjektmidler. Estland har lansert tre 
fond: et fond for regional utvikling på 3,7 
millioner euro, et NGO-fond på 2,3 millioner 
euro og et fond for kunnskapsoverføring på 
534 000 euro.

Partnerskap: Om lag en firedel av de vedtatte  
enkeltprosjektene har norsk partner. 

HELLAS
Hovedinnsatsområder: Hellas mottar kun 
EØS-midler gjennom EØS-finansierings-
ordningen. Miljøvern, herunder gjenoppbygging  
av økosystemet etter skogbrannene, og 
bære  kraftig utvikling er de viktigste prioritets-
områdene. Akademisk forskning innen disse 
områdene, samt innenfor kulturarv, utvikling 
av menneske lige ressurser og helse og barn 
er også høyt prioritert fra gresk side.  

Enkeltprosjekter og fond: 30,5 millioner 
euro er stilt til disposisjon for enkeltprosjekter, 
hvorav 1,5 millioner euro til prosjekter innen 
akademisk forskning. Prioriterte søknader er 
foreløpig ikke oversendt giversiden. Hellas har 
satt av en million euro til et stipendfond. Det 
arbeides med å velge fondsforvalter. 

KYPROS
Hovedinnsatsområder: Bevaring av europeisk 
kulturarv er hovedområdet for de enkelt-
prosjektene. NGO-fondet har fokus på helse 
og barn og dyktiggjøring av unge mennesker 
i det sivile samfunn.

Enkeltprosjekter og fond: Kypros er et av 
de minste mottakerlandene under EØS-midlene. 
2,85 millioner euro er stilt til disposisjon 
for enkeltprosjekter. To kulturarvprosjekter 
er vedtatt. Et av dem er et bi-kommunalt 
prosjekt, som har til hensikt å revitalisere 
buffersonen i Nicosia gjennom å restaurere 
en bygning i buffersonen og gjøre det til et 
møtepunkt for dialog og samarbeid.

Kypros har satt av 1,5 millioner euro til 
et fond for frivillige organisasjoner. Dette 
utgjør rundt en tredel av midlene som gjøres 
tilgjengelig på Kypros. Det er en målsetting 
at minimum 20 prosent av midlene gjøres 
tilgjengelig for bi-kommunale prosjekter 
som kommer begge folkegrupper til gode. 
Det arbeides for tiden med å velge en egnet 
fondsforvalter. Lansering av NGO-fondet er 
planlagt i september 2008.

BULGARIA 
EØS-ordningen: 21,5 millioner euro til 
enkelt prosjekter er utlyst med frist i slutten av 
april 2008. Totalt er 260 søknader kommet 
inn, hvorav sektorene miljø og helse begge 
har mer enn 80 søknader hver. Prioriterte 
søknader forventes oversendt til giverlandenes 
sekretariat i juni/juli 2008. NGO-fondet i 

Bulgaria er under planlegging, og vil etter 
planen bli lansert 30. juni 2008. Stipendfond 
forventes operativt før sommeren 2008.

Bilateralt samarbeidsprogram: 20 millioner 
euro ble gjort tilgjengelig i november 2007. 
Prosjekter under prioritetsområdet bærekraf-
tig produksjon er i flertall blant søknadene. 

Status i mottakerlandene per 30. april 2008
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Partnerskap: Ingen samarbeidsprosjekter  
på Kypros.

LATVIA 
Hovedinnsatsområder: Rettsvesen og  
regional utvikling er de sektorene som så 
langt er tildelt mest midler.  

Enkeltprosjekter og fond: 52 prosjekter og 
fond er så langt vedtatt.  33,2 millioner euro 
er gjort tilgjengelig. Andre utlysning for  
individuelle prosjekter ble avsluttet i april 
2008. Latvia har lansert fire fond: et NGO-
fond på 5,8 millioner euro, et stipendfond 
på 1,5 millioner euro, et ekspertfond på 1,75 
millioner euro, et forskningsfond på 428 000 
euro og et såkornfond på 585 000 euro. 

Partnerskap: Det er stor interesse i Latvia for 
å finne norske partnere. Av 218 prioriterte  
søknader fra første utlysning hadde 33  
prosent en eller flere norske partnere.  
Det er særlig mange norske partnere innen  
utvikling av menneskelige ressurser  
og helse.  

LITAUEN
Hovedinnsatsområder: Helse og barn er 
den sektoren som så langt er tildelt mest 
midler, fulgt av kulturarv.

Enkeltprosjekter og fond: 61 millioner euro 
er gjort tilgjengelig. 55 prosjekter og fond er 
godkjent. Andre utlysning for enkeltprosjek-
ter fant sted i april 2008. Litauen har lansert 

tre fond: et NGO-fond på 5,5 millioner euro, 
norsk-litauisk fond for kunnskapsoverføring  
og samarbeid på regionalt og lokalt nivå på 
3,5 mill euro, og et såkornfond på 629 000 
euro. Et fond for styrking av kommunenes  
administrative kapasitet på 3,7 millioner  
euro vil bli lansert i august 2008. 

Partnerskap: Både innen helse og kriminal-
omsorg er flere norske institusjoner involvert. 

MALTA 
Status for ordningene: Det er lyst ut 3,3 
millioner euro til enkeltprosjekter. Åtte 
prosjekter er vedtatt. De dekker innsats-
områdene miljø, bevaring av europeisk kultur-
arv og Schengen-tilpasning. Ett prosjekt er 
fullført. Det er et Schengen-prosjekt på Malta 
internasjonale flyplass. Ingen av prosjektene 
har norske partnere. Malta vil ikke opprette 
fond finansiert av EØS-midlene.

POLEN 
Hovedinnsatsområder: 90 prosjekter innen 
miljø og bærekraftig utvikling er vedtatt 
(totalt 66 millioner euro), og er i antall 
prosjekter største innsatsområder i Polen. 
Hovedmengden av miljøprosjektene i Polen 
dreier seg om energieffektivisering av of-
fentlige bygninger og tiltak mot forurens-
ning. Schengen/justissektoren er imidlertid 
beløpsmessig en større sektor som følge av 
store prosjekter knyttet til anskaffelse av 
Schengen-relevant infrastruktur (nesten 78 
millioner euro). Innsatsområdene forskning, 

kulturarv, helse/barn og utvikling av mennes-
kelig ressurser er om lag like store. De fleste 
forskningsprosjektene er innenfor miljø og 
helse. Kulturarvprosjektene handler oftest om 
restaurering og renovering av historiske og 
religiøse bygninger. Innenfor helse/barn er 
det et betydelig fokus på folkehelsetiltak og 
bedrede sports-/rekreasjons muligheter  
for barn.
 
Enkeltprosjekter og fond: 214 enkelt-
prosjekter og fond til en verdi av 347 millioner 
euro er vedtatt. Et betydelig antall av disse 
prosjektene er i gjennomføringsfasen og 
en håndfull prosjekter er allerede sluttført. 
Totalt 125 prosjektsøknader ble sendt inn i 
tredje og siste utlysning av EØS-midler til 
enkeltprosjekter. Rundt 30 av disse involverer 
parterskap med norske aktører. 
 
Det er opprettet fire fond i Polen - NGO-
fond (miljø, demokrati og sosiale spørsmål/
likestilling), polsk-norsk forskningsfond, 
kulturutvekslingsfond og stipendfond. Med 
unntak av stipendfondet har alle fond lyst ut 
prosjektmidler i fjerde periode. Forsknings-
fondet er viet partnerskapsprosjekter  
mellom norske og polske institusjoner.  
Kulturutvekslingsfondet for levende kultur og 
stipendfondet forutsetter samarbeid mellom 
polske aktører og partnere i giverlandene. 
 
Partnerskap: Antallet partnerskap i Polen 
er på godt over 20 prosent, og det har vært 
en betydelig økning i andelen partnerskap 
i løpet av fjerde periode. Spesielt innen 
forskning ser man mange gode samarbeids-

prosjekter, men også innen kulturarv og 
Schengen er det mange partnerskap.

PORTUGAL 
Hovedinnsatsområder: Portugal mottar 
kun EØS-midler gjennom EØS-finansierings-
ordningen. Miljø/bærekraftig utvikling og 
kulturarv er de to største innsatsområdene i 
Portugal. Utvikling av menneskelige ressurser 
og forskning følger deretter. Miljøprosjektene 
har særlig fokus på marine miljøer, mens  
kulturarvprosjektene i hovedsak er rettet mot 
restaurering og bevaring av verne verdige 
bygninger og installasjoner.

Enkeltprosjekter og fond: Så langt er 25 
prosjekter for til sammen 23,3 millioner euro 
vedtatt. To fond for frivillige organisasjoner 
og et stipendfond er etablert, og fondene er 
godt i gang med gjennomføringen.

Partnerskap: Portugal utmerker seg med 
en svært høy andel partnerskap. Hele 10 av 
25 vedtatte prosjekter har norsk partner, og 
innen stipendfondet har 9 av 10 prosjekter 
samarbeid med norsk utdanningsinstitusjon. 
Dette illustrerer at norske miljøer oppleves 
som svært relevante og at partnerskap bidrar 
til felles utarbeidelse av gode prosjekter.
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ROMANIA 
EØS-ordningen: 50,5 millioner euro er 
lyst ut med frist 13. juni 2008. NGO-fondet i 
Romania er under planlegging og lansering 
vil trolig skje 1. juli 2008. Stipendfondet 
forventes operativt før sommeren 2008.

Bilateralt samarbeidsprogram: 48 millioner 
euro ble gjort tilgjengelig i november 2007. 
Programmet administreres av Innovasjon 
Norge. Søknader behandles fortløpende 
inntil man når det avsatte total beløpet. 
Interessen for programmet er meget høy med 
overvekt av prosjektsøknader innen bære-
kraftig produksjon. Såkornfond er etablert 
med løpetid fram til 31. mai 2008. Fond for 
reisestøtte for frivillige organisasjoner (NGOer) 
er operativt.

SLOVAKIA 
Hovedinnsatsområder: Så langt er det flest 
vedtatte prosjekter innen innsatsområdene 
miljø, bevaring av europeisk kulturarv og 
forskning.

Enkeltprosjekter og fond: 52 prosjekter  
og fond er vedtatt. 28, 6 millioner euro til 
enkeltprosjekter er lyst ut. Det gjenstår en 
utlysning på 27,1 mill euro med frist  
7. juni 2008. Det er lansert NGO-fond 
for støtte til prosjekter innen menneske-
rettigheter, sosial integrasjon og bærekraftig 
utvikling. Det er videre etablert stipendfond, 
forskningsfond, gatebelysningsfond og fond 
for grensekryssende samarbeid. Pr. 30. april 
2008 er det lyst ut prosjektmidler under 

samtlige fond, med unntak av fond for  
grensekryssende samarbeid.

Partnerskap: 16 prosent av prosjektene har 
norsk samarbeidspartner. Det er flest partner-
skapsprosjekter innenfor innsatsområdene 
regional utvikling  og forskning.

SLOVENIA
Hovedinnsatsområder: Av de vedtatte pro-
sjektene så langt finner vi flest innen  
kulturarv, deretter miljø og bærekraftig utvikling. 
Kulturarvprosjektene fokuserer særlig på 
restaurering av verneverdige bygninger og på 
museumsdrift. 

Enkeltprosjekter og fond: 19 prosjekter for 
til sammen 13,5 millioner euro er så langt 
vedtatt i Slovenia. Det er opprettet et fond 
for frivillige organisasjoner på 1,6 millioner 
euro, og det vil bli opprettet et stipend-/ 
utvekslingsfond.
 
Partnerskap: Drøye 20 prosent av prosjektene 
innbefatter partnerskap med norske aktører. 
Prosjektene er innen kulturarv og miljø, og 
omfatter i hovedsak offentlige institusjoner. 
7 av 19 vedtatte NGO-prosjekt har norsk 
partner.

SPANIA
Hovedinnsatsområder: Spania mottar kun 
EØS-midler gjennom EØS-finansierings-
ordningen. Blant de vedtatte prosjektene er 
hovedtyngden så langt innenfor miljø og  
bærekraftig utvikling, og bevaring av  
europeisk kulturarv. 

Enkeltprosjekter og fond: 13 enkelt-
prosjekter og 1 fond er vedtatt i Spania, til 
en verdi av 28,2 millioner euro. Av disse er 
ett prosjekt igangsatt, og åtte prosjekter er i 
oppstartsfasen. Et stipendfond på 2 millioner 
euro er planlagt, men så langt ikke etablert.

Partnerskap: 2 av 13 vedtatte prosjekter 
har norsk partner. Samarbeidsprosjektene er 
innenfor miljø og bærekraftig utvikling.

TSJEKKIA
Hovedinnsatsområder: Blant de vedtatte 
prosjektene er det så langt flest innenfor 
innsatsområdene bevaring av europeisk  
kulturarv, utvikling av menneskelige  
ressurser og helse og barn.

Enkeltprosjekter og fond: 54 enkeltprosjekter 
og fond er vedtatt i Tsjekkia. Alle midler avsatt 
for enkeltprosjekter er lyst ut (85 mill euro). 
Det er lansert NGO-fond, stipendfond, forskn-
ingsfond, ekspertfond og såkornfond. Med 
unntak av såkornfondet hvor alle midlene er 
lyst ut, gjenstår siste utlysning av prosjekt-
midler i løpet av 2008. 

Partnerskap: 13 prosent av vedtatte prosjekter  
i Tsjekkia har norsk samarbeidspartner. 
Samarbeidsprosjektene fordeler seg innen-
for innsatsområdene kulturarv, miljø og 
gjennom føring av Schengen-regelverk.

UNGARN 
Hovedinnsatsområder: Blant de vedtatte 
prosjektene finner vi flest innen miljø og 
utvikling av menneskelige ressurser, mens 
bevaring av europeisk kulturarv og helse og 
barn er like store. Innen miljøsektoren er 
miljøvern og energieffektivisering de største 
innsatsområdene.  

Enkeltprosjekter og fond: 22 prosjekter og 
fond til en verdi av 37,8 millioner euro er så 
langt vedtatt i Ungarn. Alle midler til enkelt-
prosjekter (135,1 millioner euro) er utlyst. 
Det er etablert NGO-fond, et eget miljøfond 
for frivillige organisasjoner, fond for bedring 
av funsksjonshemmedes vilkår, utvekslings-
fond og fond for grenseoverskridende aktiviteter. 
Ytterligere et miljøfond og et fond innen 
justissektoren planlegges utlyst i 2008.  

Partnerskap: Ingen av prosjektene som 
så langt er vedtatt innebærer partnerskap 
med norske aktører. Det har vært arbeidet 
aktivt med å stimulere til partnerskap, og 
det forventes at en rekke partnerskap vil bli 
etablert i forbindelse med siste utlysning av 
prosjektmidler.
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vedlegg 1

Norske samarbeidspartnere i vedtatte enkeltprosjekter
Partner institusjon Prosjektnavn Nummer Land

Bærekraftig utvikling

AKVAFORSK Promotion of environmentally friendly aquaculture and 
sustainable management of fish and crayfish resources in 
inland waters

LV0045 Latvia

Nasjonalt instiutt for ernæ-
rings- og sjømatforskning 
(NIFES)

Improvement of existing control system of dioxins and 
chemical compounds in fish products.

LV0047 Latvia

Norsk institutt for vannfors-
kning (NIVA)

Integrated management system for Marine Protected 
Areas.

LV0046 Latvia

Norsk institutt for vannfors-
kning (NIVA)

Assessment of marine resources LT0047 Litauen

Grensekryssende samarbeid

SINTEF Mazowieckie and Slaskie Voivodships - technology trans-
fer of waste treatment

PL0219 Polen

Forskning

Bioforsk Research on soil-based emissions of greenhouse gases EE0012 Estland

Bioforsk Zglowiaczka River Catchment - Pilot water management 
tools

PL0014 Polen

Bioforsk Biebrza National Park - Red Bog ecological research PL0082 Polen

Bioforsk Modell biomass energy production PL0073 Polen

Bioforsk/ Universitetet for miljø-
og biovitenskap (UMB),  Ås

Warsaw - Prediction and reduction of diffuse pollution, 
solid emission and extreme water flows 

PL0274 Polen

Folkehelseinstituttet Lódz - Biosensors for environmental monitoring. PL0107 Polen

Høgskolen i Bodø Effects of global climate change on estuarine ecosystems PT0010 Portugal

Høgskolen i Telemark Tatranska Javorina - alpine biology research institute SK0061 Slovakia

Høgskolen i Østfold Research of civilisational competences and local and 
regional development

PL0104 Polen

Nasjonalt senter for teleme-
disin, Unversitetssykehuset 
Nord-Norge

Zabrze - Telemedic homecare of pregnant women PL0075 Polen

Norsk institutt for kulturmin-
neforskning (NIKU)

Standards for microclimatic variations for polychrome wood PL0086 Polen

Norsk institutt for luftfors-
kning (NILU)

Metalloms and genetic factors on human health SK0020 Slovakia

Norsk institutt for luftfors-
kning (NILU)

Study of  PM10 particles in ambient air CZ0049 Tsjekkia

Norsk institutt for vannfors-
kning (NIVA)

Marine ecosystem mapping PL0078 Polen

Norsk institutt for vann-
forskning (NIVA)

Monitoring of sulphur and nitrogen pollution CZ0051 Tsjekkia

NTNU Energy efficiency in public buildings PL0077 Polen

Psykiatrisk Institutt Vinderen, 
Universitetet i Oslo

Epidemiological study on mental health PL0256 Polen

Radiumhospitalet Research related to cancer diagnostics LT0057 Litauen

Partner institusjon Prosjektnavn Nummer Land

Radiumhospitalet Prevention and early diagnosis of cancer and pre-cance-
rous lesions

PT0009 Portugal

SINTEF Research into 3D digitisation of cultural heritage PL0097 Polen

Universitetet for miljø- 
og biovitenskap i Ås

Warsaw - national evaluation of socio-economic benefits 
of forests POLFOREX

PL0257 Polen

Universitetet i Agder Poznan - ADOPOLNOR - Research of adolescent health 
and quality of life.

PL0255 Polen

Universitetet i Oslo Malopolska - Study of romance language manuscripts of 
the Berlin collection

PL0258 Polen

Universitetet i Oslo, fakultetet 
for geologi

Kampinos national park - Development of method for 
reconstruction of primary hydrological conditions

PL0268 Polen

Universitetet i Oslo,  
kjemifakultetet

Krakow - Vegetation on calamine soils PL0265 Polen

Universitetssykehuset  
Rikshospitalet

Krakow - new method for diagnosing and monitoring 
respiratory diseases

PL0079 Polen

Universitetssykehuset  
Rikshospitalet

Krakow - Oxygen-induced complications of prematurity - 
from experimental data to prevention strategies.

PL0266 Polen

Vestlandsforskning Krakow - Influence of bio-components content in fuel PL0261 Polen

Helse og barn

Exponor Tromsø AS Riga - Diagnostic radiology digital image transmission system LV0029 Latvia

Exponor Tromsø AS Mazovian Province - Establishment of a Telemedicine 
Centre

PL0060 Polen

Florø kommune Kelme - Foster home renovation and staff training LT0031 Litauen

Folkehelseinstituttet Riga - Infection Control System for Multiresistant Noso-
comial Pathogens 

LV0025 Latvia

Hospital Organiser AS/Protec Riga - Introduction of an ICT management system in the 
Hospital of Traumatology and Orthopaedics.

LV0026 Latvia

Kreftregisteret Communicable disease control and health monitoring in 
Estonia - Master Course and research

EE0016 Estland

Rud videregående skole Valmiera: Improvement of the social integration of men-
tally disabled children

LV0031 Latvia

Universitetet i Oslo Increase competence in cancer prevention LT0058 Litauen

Universitetssykehuset  
Nord-Norge

Daugavpils - Digital Radiology and Patient Management 
Systems 

LV0027 Latvia

Universitetssykehuset Riks-
hospitalet

Improvement of cardiology services for children LT0042 Litauen

Kulturarv

Bergen kommune, kulturetaten Warsaw - Development of cultural infrastructure in reno-
vated old town basements

PL0236 Polen

Bergen kommune, kulturetaten Ljubljana - Restoration of Kino Siska into Centre of 
Modern Arts

SI0018 Slovenia

Hedmark fylkeskommune Gorenjska region - Old town renewal SI0001 Slovenia

Holmenkollen skiforening Jilemnice - Baroque building restoration for museum 
development

CZ0066 Tsjekkia
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Partner institusjon Prosjektnavn Nummer Land

Molde kommune Boleslawiec - Redevelopment of the Ceramics & Art 
Centre

PL0238 Polen

Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design

Riga - Museum of Contemporary Art LV0034 Latvia

Nordisk kunstnarsenter, Dale Warsaw - Centre for Contemporary Art PL0241 Polen

Norsk Bergverksmuseum 
Kongsberg

Starachowice - Foundry and Ironworks Preservation PL0250 Polen

Norsk Bergverksmuseum 
Kongsberg

Banska Stiavnica - refurbishing and equipping of the 
Slovak Mining Museum

SK0036 Slovakia

Norsk handverksutvikling 
(NHU) (Maihaugen)

Wallachian Open Air Museum CZ0034 Tsjekkia

Norsk handverksutvikling 
(NHU) (Maihaugen)

Kuldiga - Centre for the restoration of wooden architec-
ture

LV0033 Latvia

Norsk institutt for  
kulturminneforskning (NIKU)

Zywiec - Castle and park renovation PL0251 Polen

Norsk institutt for  
kulturminneforskning (NIKU)

Lublin - Renovation of two Orthodox churches PL0242 Polen

Norsk institutt for  
kulturminneforskning (NIKU)

Sintra - restoration of Monserrate Palace and the Chalet 
of the Countess of Edla

PT0026 Portugal

Norsk institutt for  
luftforskning (NILU)

Cracow - Museum renovation and modernisation PL0027 Polen

Norsk teknisk museum Szczecin - Museum of Science and Transportation PL0240 Polen

Oslo bymuseum Oeste -  Historical Route of Defense Lines PT0027 Portugal

Oslo kommune Buñol - Municipal Park ES0016 Spania

Patina Møbelrestaurering Swieta Lipka - Restoration of immovable and movable 
cultural heritage

PL0239 Polen

Røros Museum Schist Heritage Network PT0022 Portugal

Stavanger Museum Gdansk - Polish Maritime Museum Infrastructure Impro-
vements

PL0243 Polen

Universitetet i Tromsø Coastal cultural heritage PT0019 Portugal

Vardar Eurus AS Viru-Nigula -  Renovation of the the Vasta Manor complex EE0023 Estland

Menneskelige ressurser

Buskerud, Telemark, Vestfold 
fylkeskommuner

Kurzeme - Increased regional planning capacity LV0055 Latvia

KS Local government capacity building PL0040 Polen

Oslo kommune, helse-  
og velferdsetaten

Warsaw - Domestic violence response system PL0039 Polen

Statens kartverk Mazovia geographical data base and cartographic services PL0031 Polen

Statens vegvesen Jelgava - Street maintenance planning LV0058 Latvia

Miljø

ENSI - Energy Saving Interna-
tional AS

Tools and software for energy certification SK0013 Slovakia

Grønt i Praksis (GRIP) Promoting clean business in Poland PL0098 Polen

Partner institusjon Prosjektnavn Nummer Land

Norges geologiske  
undersøkelse (NGU)

National Geochemical Mapping ES0007 Spania

Norges geotekniske institutt 
(NGI)

Ida-Virumaa county - Sustainable groundwater monito-
ring system

EE0010 Estland

Norsk institutt for naturfors-
kning (NINA)

Carpathians - Natura 2000 Protection and Education 
Initiative

PL0108 Polen

Norsk institutt for vannfors-
kning (NIVA)

Implementation of Natura 2000 in Estonian Marine 
Areas (”ESTMAR”)

EE0011 Estland

NTNU Drinking water treatment PT0012 Portugal

SINTEF Effective methods of removing organic contaminants for 
water treatment

PL0084 Polen

Statens forurensningstilsyn 
(SFT)

Environmental legislation enforcement PL0100 Polen

Statens kartverk National Geographic Information Network SI0004 Slovenia

Regional utvikling

Landsdelsutvalget for Nord-
Norge

Improved regional governance SK0024 Slovakia

Molde kommune/Møre og 
Romsdal fylkeskommune

Presov - Innovation Partnership Centre SK0022 Slovakia

Oslo Teknopole Bielsko Biala - cultural cluster development program PL0222 Polen

Spydeberg kommune Zemgale Region - Administrative capacity building LV0056 Latvia

Svindland Consulting Kysuce - Regional development strategy SK0016 Slovakia

Østfoldforskning (STØ) Mazovia and neighbouring regions - Packaging selection 
support for horticultural products

PL0015 Polen

Schengen/justissamarbeid

Hordaland fylkeskommune Zemgale - Resocialisation of inmates LV0020 Latvia

Justisdepartementet,  
Kriminalomsorgsavdelingen

Jõhvi - Viru prison EE0020 Estland

Justisdepartementet,  
Kriminalomsorgsavdelingen

PRISONIS e-management system LT0035 Litauen

Konfliktrådet Training of prison and probation personnel LV0024 Latvia

Nye Kripos State Forensic Science Bureau capacity building LV0022 Latvia

Politidirektoratet (POD) Schengen training for police force - Czech Republic CZ0005 Tsjekkia

Politidirektoratet (POD) Equipment and training for fighting crime CZ0076 Tsjekkia

Politidirektoratet (POD) Trainings to optimise SIS II and SIRENE operation LV0037 Latvia

Politidirektoratet (POD) Electronic registration systems for police units PL0069 Polen

Politidirektoratet (POD) National wireless Schengen information exchange PL0087 Polen

Politidirektoratet (POD) Providing Mobile Police units with SIS access PL0091 Polen

Politidirektoratet (POD) Electronic registration PL0232 Polen

Politidirektoratet (POD) Police equipment PL0234 Polen



34

Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

Bulgaria
Annet
BG0008 National - Technical Assistance 495 329
Total 1 495 329

Estland
Miljø
EE0010 Ida-Virumaa county - Sustainable groundwater monitoring system 673 200
EE0011 National - Implementation of Natura 2000 in Estonian Marine Areas (“ESTMAR”) 549 438
EE0018 National - Estonian biodiversity database 449 995
EE0019 Kunda - Combustion of waste in cement production 837 240
EE0034 Estonia - Improving industrial recycling of batteries 1 442 370
EE0039 Sillamäe - Modernisation of heating network 325 324
EE0040 Lihula Soojus - Modernisation of heating facilities 316 627
Bærekraftig utvikling
EE0035 Estonia - Development of the Public Transport Information System 1 245 297
Kulturarv
EE0023 Viru-Nigula - Renovation of  the Vasta manor complex 477 634
EE0028 Kõpu - Renovation of the Kõpu manor house 926 183
EE0029 Väike-Maarja - Renovation of the Kiltsi manor school 1 157 129
EE0031 Olustvere -  Preservation and expansion of the Olustvere manor complex 1 212 043
EE0032 Haanja - Renovation of the Rogosi manor 542 543
EE0036 Järvamaa - Restoration of the Laupa Manor School 1 109 813
EE0037 Järvamaa - Preservation of the Koigi Manor School building 959 999
Forskning
EE0012 National - Research on soil-based emissions of greenhouse gases 442 000
EE0015 Estonia - Transfer of Knowledge Block Grant 454 292
Helse og barn
EE0016 Communicable disease control and health monitoring in Estonia - Master Course and research 769 312
EE0021 West Tallinn Central Hospital - renovation of main CD treatment clinic 1 143 690
EE0024 Modernisation of the diagnosis and therapy of infectious diseases - East-Viru Central 

Hospital 
372 436

EE0025 Lääne maakond - Extension of the stadium complex of Haapsalu 613 970
EE0026 National - SOS Children’s Village 514 641
EE0027 Healthy Child - Healthy Mother, HIV prevention in neonates 349 021
EE0033 Tartu - Integration of mentally disabled children and youth 805 877
EE0038 Kaagvere Special School   477 219
Schengen/justissamarbeid
EE0020 Jõhvi - Viru prison 605 771

Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

Regional utvikling
EE0007 Estonia - Strengthening of local and regional development . 3 697 706
NGO-fond
EE0014 National - NGO Fund 2 120 049
Annet
EE0006 Technical Assistance in Estonia 575 176
Total 29 25 165 995

Kypros
Kulturarv
CY0011 Cyprus - Revitalising the ’Buffer Zone’ 749 920
CY0013 National - Archaeological Digitisation Programme 281 809
Total 2 1 031 729

Latvia
Miljø
LV0049 Karsava  - Local biomass fuel production 368 739
LV0051 North Vidzeme - Environmental education and information centre 284 617
LV0053 Riga - Biofuel cogeneration plant 153 592
Bærekraftig utvikling
LV0010 Latvia - Environment Policy Integration 3 481 412
LV0045 National - Promotion of environmentally friendly aquaculture and sustainable manage-

ment of fish and crayfish resources in inland waters.
560 527

LV0046 National - Integrated management system for Marine Protected Areas 418 936
LV0047 National - Improvement of existing control system of dioxins and chemical compounds in 

fish products.
249 999

LV0052 National - Sustainable use and management of nature resources 417 555
Kulturarv
LV0033 Kuldiga - Centre for the restoration of wooden architecture 471 682
LV0034 Riga - Museum of Contemporary Art 449 121
Forskning
LV0015 National - Academic Research Fund 363 606
Helse og barn
LV0025 Riga - Infection control system for multiresistant nosocomial pathogens 326 035
LV0026 Riga - Introduction of an ICT management system in the Hospital of Traumatology and 

Orthopaedics
583 494

LV0027 Daugavpils - Digital Radiology and Patient Management Systems 389 310
LV0028 Riga - e-Health project for angio surgery 338 377
LV0029 Riga - Diagnostic radiology digital image transmission system 747 668
LV0030 Jelgava - Development of support centre for children with special needs 339 999
LV0031 Valmiera - Improvement of the social integration of mentally disabled children 250 002

vedlegg 2

Vedtatte prosjekter og fond per 30. april 2008
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Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

Menneskelige ressurser
LV0011 Latvia - Short Term Expert Fund 1 097 230
LV0014 National Scholarship Block Grant 1 491 940
LV0042 National - Establishment of an Environmental  Modeling Centre at Riga Stradins University 273 203
LV0044 National - Development of environmental science study content and study materials 468 398
LV0055 Kurzeme - Increased regional planning capacity 453 321
LV0058 Jelgava - Street maintenance planning 340 000
Schengen/justissamarbeid
LV0019 Latvia - Prison building standards 1 088 425
LV0020 Zemgale - Resocialisation of inmates 1 018 233
LV0021 Latvia - Reintegration programme for former convicts 430 807
LV0022 Latvia - State Forensic Science Bureau capacity building 621 329
LV0024 Latvia - Training of prison and probation personnel 739 497
LV0035 National - Improvement of the Punishment Register 802 400
LV0036 National - Implementation of support process management system 479 240
LV0037 National - Trainings to optimise SIS II and SIRENE operation 250 000
LV0038 National - IT equipment in regional police classrooms 250 000
LV0039 National - Purchase of IT facilities for consulates 1 099 518
Regional utvikling
LV0016 National - Promotion of development of public and private partnership 1 795 068
LV0056 Zemgale Region - Administrative capacity building 439 263
LV0057 Daugavpils -  Preparation of Daugavpils Fortress Renovation (PPP) 431 428
Grensekryssende samarbeid
LV0017 Latvia -  Regional and Cross-Border Programme 2 329 890
NGO-fond
LV0008 National - NGO fund 4 973 132
Annet
LV0006 National - Seed Money Facility 497 313
LV0009 Latvia - Technical Assistance for implementation of Acquis Communautaire 469 884
LV0007 National - Technical Assistance for Focal point 1 187 125
Total 42 33 221 315

Litauen
Bærekraftig utvikling
LT0047 National - Assessment of marine resources 807 577
Kulturarv
LT0013 Raseiniai - Conservation and adaptation of the complex of the Molavenai Fort-hills for 

cultural and public tourism needs
521 737

LT0014 Kelme - Restoration of a wooden barn 289 877
LT0015 Birzai - Reinforcement of a Castle Palace 494 777
LT0020 National - Restoration of a manor house and establishment of a centre for wooden 

conservation
700 505

Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

LT0023 Klaipeda - Reconstruction of a Fisherman’s Homestead 468 118
LT0027 Pakruojis- Reconstruction of two buildings 469 086
LT0028 Kaunas - Restoration of Kaunas Castle 541 662
LT0032 Siauliau - Restoration of a windmill unit 547 159
LT0033 Panevezys - Restoration of a stable 251 078
LT0037 Kaunas - Restoration of Higher Freda Manor House 484 638
LT0039 Siauliai - Restoration of Zubovai Palace 380 765
LT0050 Vilnius - Renovation of Traku Voke Manor House 541 851
LT0061 Telsiai - Restoration of Birzuvenai Homestead 840 000
Forskning
LT0019 National - Research on anticancer compounds, biothermodynamics 480 281
LT0036 Vilnius - Research on nanoparticles for cancer treatment 213 140
LT0040 Vilnius - Academic and clinical research related to blood cancer treatment 564 451
LT0057 National -  Research related to cancer diagnostics 436 632
Helse og barn
LT0016 Radviliskis - Foster home renovation and staff training 844 196
LT0018 Kaunas - Foster home renovation and staff training 586 954
LT0021 Abromiškes - Reconstruction of children’s branch in hospital 499 846
LT0022 Klaipeida - Treatment of oncological diseases 1 759 718
LT0024 Telsiai - Prevention and diagnostics of breast cancer 257 651
LT0025 Vilnius - Central Policlinic cancer prevention 667 000
LT0026 Taurage - Foster home renovation and staff training 464 401
LT0030 Elektrenai - Foster home renovation and staff training 559 459
LT0031 Kelme - Foster home renovation and staff training 291 908
LT0034 National - Infectious disease prevention and surveillance 1 519 926
LT0041 Vilnius - Establishment of specialised health centers for children 446 688
LT0042 National - Improvement of cardiology services for children 1 898 999
LT0043 National - Improvement of early diagnostics of cancer diseases 1 897 517
LT0044 Kaunas - Renovation of a child care centre and staff training 680 235
LT0045 Siauliai municipality - Non-formal education for school students 276 140
LT0046 Ukmerge District - Informal education for children and youth 529 991
LT0048 Panevezys - Foster home renovation 510 000
LT0052 Kaunas - Juvenile correction facility 1 500 000
LT0056 Kaunas  - Breast cancer prevention and the availibility of sexual health services for teenagers 425 000
LT0058 National - Increase competence in cancer prevention 340 000
LT0062 Siauliai - Renovation of Napoleonas football club camp facilities 345 231
LT0063 Visaginas - Renovation of a youth centre and staff training 530 000
Menneskelige ressurser
LT0054 Visaginas - Renovation of a special education and socialization centre 500 000
LT0060 Kaunas - Renovation of education facilities and training of staff 420 000
Schengen/justissamarbeid
LT0035 National - PRISONIS e-management system 1 423 900
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Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

Regional utvikling
LT0009 National - Regional cooperation between Lithuania and Norway 3 000 135
LT0029 National - Strengthening of local and regional authorities’ administrative capacity  3 150 015
NGO-fond
LT0008 National - NGO fund 4 999 860
Annet
LT0007 National - Seed Money Facility 629 000
LT0005 National - Technical Assistance 1 275 000
Total 48 41 262 104

Malta
Miljø
MT0010 National - Oil Spill Contingency System 800 000
Bærekraftig utvikling
MT0011 Xrobb L- Ghagin nature park and sustainable development centre 635 728
Kulturarv
MT0005 Gozo - Masterplan for the Cittadella 256 275
MT0012 Mdina - Consolidation of terrain and historic ramparts underlying the council square 425 000
MT0014 Malta - Conservation of Hal Saflieni Hypogeum 383 350
Schengen/justissamarbeid
MT0006 Malta International Airport - Implementation of Schengen Acquis requirements 517 863
MT0008 Malta - Security and safety measures for buildings housing SIS equipment 250 678
Annet
MT0013 Technical Assistance Fund in Malta 86 479
Total 8 3 355 373

Polen
Miljø
PL0084 National - Effective methods of removing organic contaminants for water treatment 587 520
PL0096 Warsaw - Education and research on renewable energy 573 759
PL0098 Promoting clean business in Poland 1 147 555
PL0099 Malopolskie and Podkarpackie - Renewable energy use in municipalities 306 821
PL0100 National - Environmental legislation enforcement 1 709 826
PL0101 National - Education on renewable energy 1 176 613
PL0103 Poland - Improved marine environment information management 306 000
PL0105 Kujawsko - Pomorskie - Ecological education 377 967
PL0108 Carpathians - Natura 2000 protection and education initiative 807 500
PL0110 Czluchów - Thermo-modernisation of a primary school and a municipal kindergarten 449 325
PL0111 Kolobrzeg - Thermo-modernisation of public utility complexes 638 041
PL0112 Tarnow - Thermo-modernisation of Specialist Hospital 485 819
PL0113 Milakowo - Thermal efficiency improvement of school complex 435 564
PL0114 Góra -Thermo-modernisation of School Complex Facilities 322 471

Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

PL0115 Prudnik - thermal insulation of schools 425 898
PL0116 Miedzylesie - Construction of sanitary sewer system 448 981
PL0117 Chocianow - Wastewater treatment plant rehabilitation and extension 1 496 000
PL0121 Bartoszyce District - Modernisation of heating management 2 051 750
PL0122 Dzialdowo - Thermo-modernisation of an elementary school 263 477
PL0124 Lódz - Thermo-modernisation of the Lódz Technical University 1 346 442
PL0125 Przemysl - Thermo-modernisation of educational facilities 880 427
PL0126 Szprotawa - Thermo-modernisation of school and education centre 349 331
PL0127 Konskowola - Thermo-modernising of public buildings 320 938
PL0128 Zakopane - Thermo-modernisation of schools 525 017
PL0129 Wadroze Wielkie - Thermo-modernisation of public buildings 497 527
PL0131 Sosnowiec - Thermo-modernisation of hospital 1 354 014
PL0132 Pomorskie - Biogas heat and power plant, Tchew 519 176
PL0133 Pomorskie - Biogas heat and power plant, Linowiec 652 277
PL0134 Sobotka - Wastewater treatment plant and sewer network extension 1 632 181
PL0136 Radzilów - Thermal insulation of public utility buildings 278 608
PL0137 Orzysz - Construction and modernisation of heating systems 291 374
PL0138 Zabludów - Thermo-modernisation of public utility buildings 423 078
PL0139 Krzeszyce - Thermo-modernisation of the commune school 322 458
PL0140 Smetowo Graniczne - Thermo-modernisation of an educational complex 275 015
PL0141 Ogrodzieniec - Establishment of public sewer system 1 704 204
PL0142 Pakosc - Thermo-modernisation of a Middle school 250 623
PL0143 Torun - Thermo-modernisation of educational buildings 591 226
PL0144 Ozarów - Modernisation of boiler room 342 284
PL0146 Gdynia - Thermal insulation of educational institutions 1 998 080
PL0147 Kamienna Gora - Thermo-modernisation of public buildings 354 531
PL0148 Kielce - Thermo-modernisation of the Remand Centre 523 600
PL0149 Dzierzgon - Improvement of energy conservation in public service entities 284 102
PL0150 Konstantynów Lódzki - Thermo-modernisation of public buildings 761 867
PL0151 Wejherowo - Thermal modernisation of buildings of the Educational Centre No.2 for the Deaf 382 740
PL0154 Brzozow - Sewer system and wastewater treatment plant extension 1 513 937
PL0155 Busko district - thermo-modernisation of educational institutions 1 884 742
PL0156 Swidwin - Thermo-modernisation of public utility buildings 822 786
PL0158 Wierzbica - Thermo-modernisation of public utility buildings 334 138
PL0159 Goldap - Wastewater treatment plant rehabilitation 727 155
PL0160 Brody - Thermo-modernisation of public buildings 311 065
PL0161 Ustrzyki Dolne - Thermal efficiency improvement 576 899
PL0163 Przeworsk -  Modernisation of the heating system 257 804
PL0164 Bielsko-Biala - Replacement of thermal power from steam to water 123 438
PL0166 Brzesc Kujawski - Thermal modernisation of the building of the Primary School No. 1 

and Public Kindergarten No. 1
485 882

PL0167 Walim - Thermo-modernisation of group of school buildings 347 471
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Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

PL0172 Barcin - Thermo-modernisation of public buildings 703 398
PL0173 Bartoszyce - Thermo-modernisation of educational facilities 546 224
PL0174 Jarocin - Thermo-modernisation of public premises 394 608
PL0175 Czersk - Thermo-modernisation of public buildings 855 913
PL0176 Olsztynek - Thermo-modernisation of the Voivodeship Rehabilitative Hospital  

for Children in Ameryka
634 917

PL0177 Kolno - Thermo-modernisation of public utility buildings 660 902
PL0178 Luban - Thermo modernisation of public premises 301 861
PL0179 Wagrowiec - Thermo-modernisation of municipal public buildings 634 195
PL0180 Golancz - Thermo-modernisation of municipal buildings 301 317
PL0181 Lubaczów - Thermo-modernisation of public buildings 257 972
PL0182 Skarzysko - Kamienna -Thermo-modernisation of Public  Buildings 860 399
PL0183 Wabrzezno - Thermo-modernisation of public utility buildings 959 192
PL0184 Radom - Thermo-modernisation of public premises 782 016
PL0185 Stegna - Thermo-modernisation of Social Assistance House 532 692
PL0186 Bytów - Thermo-modernisation of public buildings 278 895
PL0187 Nowa Ruda - Thermo-modernisation of public utility buildings 1 070 857
PL0188 Darlowo - Thermo-modernisation of public buildings 869 144
PL0189 Dzierzoniów District - Thermo-modernisation of public utility buildings 790 058
PL0190 Slupca - Thermo-modernisation of public facilities 642 269
PL0191 Jaslo - Thermo-modernisation of public premises 726 436
PL0192 Walbrzych - Thermo-modernisation of public premises 1 165 399
PL0193 Nowy Dwór Gdanski - Thermo-modernisation of public utility buildings 702 466
PL0194 Chmielno - Thermo-modernisation of public utility buildings 395 914
PL0195 Nowosolski Poviat - Thermo-modernisation of public premises 145 824
PL0196 Kolbuszowa - Thermo-modernisation of public premises 481 679
PL0197 Opatów Powiat - Thermo-modernisation of public premises 1 101 358
PL0198 Namyslów Powiat - Thermo-modernisation of public premises 385 486
PL0202 Ropczycko-Sedziszowski District - Thermo-modernisation of public premises 1 723 871
PL0203 Mecinka - Thermo-modernisation of public premises 355 180
PL0204 Gardeja - Thermo-modernisation of public utility buildings 630 758
PL0206 Nowa Sarzyna - Thermo-modernisation of public premises 860 366
PL0207 Opole Lubelskie - Thermo-modernisation of public premises 596 352
PL0208 Slawno - Thermo-modernisation of public buildings 526 929
PL0215 Sycow - Wastewater treatment plant and sewer network rehabilitation (resubmission) 1 763 792
Bærekraftig utvikling
PL0120 Glubczyce - Thermo-modernisation of school 286 073
Kulturarv
PL0017 Wilanów Royal Palace complex renovation 3 496 370
PL0018 Malbork Castle conservation and construction 2 651 555
PL0019 Bydgoszcz - Mill Island Museum Restoration 2 392 371
PL0020 Wroclaw - Digitalisation and conservation of printed materials 1 046 811

Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

PL0021 Poznan - Revitalising and modernising the Rogalin palace and park complex 2 680 876
PL0022 Kraków International Cultural Centre Annex 1 776 335
PL0023 Zamosc - Conservation of the fortification complex 5 901 884
PL0024 Pacanów - Koziolek Matolek European Tale Centre 2 669 802
PL0025 Lancut Museum - Castle Restoration 2 312 665
PL0026 Wielkopolska - Wooden churches restoration 730 160
PL0027 Kracow - Museum renovation and modernisation 5 235 799
PL0028 Cieszyn - Written heritage conservation 1 657 832
PL0029 Trzcinica - Archeological museum park 1 747 001
PL0030 Malopolska - Jesuit churches renovation 2 004 518
PL0221 National - Cultural Exchange Fund 4 000 000
PL0236 Warsaw - Development of cultural infrastructure in renovated old town basements 4 470 969
PL0238 Boleslawiec - Redevelopment of the Ceramics & Art Centre 3 288 136
PL0239 Swieta Lipka - Restoration of immovable and movable cultural heritage 2 097 943
PL0240 Szczecin - Museum of Science and Transportation 2 342 376
PL0241 Warsaw - Centre for Contemporary Art 1 136 834
PL0242 Lublin - Renovation of two Orthodox churches 1 571 904
PL0243 Gdansk - Polish Maritime Museum Infrastructure Improvements 8 615 977
PL0244 Sandomierz - Cathedral Restoration 3 013 662
PL0247 Wroclaw - Synagogue restoration 2 059 851
PL0248 Gdansk - Wisloujscie Fortress restoration 1 295 665
PL0250 Starachowice - Foundry and Ironworks Preservation 1 683 704
PL0251 Zywiec - Castle and park renovation 2 285 274
PL0252 Gdansk - St. Mary’s Basilica - Tower and structural restoration 3 294 701
Forskning
PL0014 Zglowiaczka River Catchment - Pilot water management tools 399 500
PL0071 Polish - Norwegian Research Fund 13 000 000
PL0072 National programme in support of young scientists 714 548
PL0073 National - Modelling biomass energy production 631 248
PL0074 National - Dioxin and PCB in humans 371 712
PL0075 Zabrze - Telemedic homecare of pregnant women 250 132
PL0076 Warsaw - Molecular analysis in neurodegenerative diseases 305 660
PL0077 National - Energy efficiency in public buildings 683 434
PL0078 National - Marine ecosystem mapping 576 547
PL0079 Krakow - New method for diagnosing and monitoring respiratory diseases 621 862
PL0080 National - Arterial blood pressure research amongst youth 602 443
PL0081 Malopolska -  Solar energy and sensor systems research 340 000
PL0082 Biebrza National Park - Red Bog ecological research 546 805
PL0083 Poland - Industrial utilisation of slags from steel production 685 908
PL0085 Gdansk - Wastewater treatment research 439 249
PL0086 National - Standards for microclimatic variations for polychrome wood 315 869
PL0088 National - Psychological research on traffic accidents 420 784
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Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

PL0089 National - New materials for thermoelectric generators 309 995
PL0097 Research into 3D digitisation of cultural heritage 544 303
PL0104 Poland - Research of civilisational competences and local and regional development 225 000
PL0107 Lódz - Biosensors for environmental monitoring 613 523
PL0255 Poznan - ADOPOLNOR - Research of adolescent health and quality of life 537 921
PL0256 National - Epidemiological study on mental health 553 429
PL0257 Warsaw - National evaluation of socio-economic benefits of forests POLFOREX 474 428
PL0258 Malopolska - Study of romance language manuscripts of the Berlin collection 678 215
PL0261 Krakow - Influence of bio-components content in fuel 755 472
PL0263 National - Fostering good governance via civic participation 708 927
PL0265 Krakow - Vegetation on calamine soils 399 769
PL0266 Krakow - Oxygen-induced complications of prematurity - from experimental data to 

prevention strategies
627 127

PL0268 Kampinos national park - Development of method for reconstruction of primary  
hydrological conditions

716 771

PL0274 Warsaw - Prediction and reduction of diffuse pollution, solid emission and extreme water flows 476 000
Helse og barn
PL0044 Poznan - Open access sports areas 455 952
PL0045 Komancza Commune “Sport is Health” project 357 175
PL0046 Pomerania - Health promotion in the Wejherowo county 1 065 297
PL0047 Lódz - Patient registration system for gynaecological and paediatric clinics hospital 293 981
PL0048 Stare Babice commune - Children’s health promotion 1 367 918
PL0049 Grodzisk Wielkopolski open sports complex 429 634
PL0051 Dobczyce sportsfields and playgrounds 336 823
PL0052 Rejowiec Fabryczny sports and recreational facilities, and a supportive centre for physical 

development and corrective exercise
1 050 843

PL0054 Podlasie province ante-natal examination 555 927
PL0055 Karlino - Recreation zones for children and youth 593 635
PL0056 Wielkopolska - Improved quality of health care services 295 865
PL0057 Sandomierz - School for disabled children and youth 1 627 050
PL0059 Malopolskie - Prevention of congenital anomalies and breast and colon cancer 264 428
PL0060 Mazovian Province - Establishment of a Telemedicine Centre 2 220 010
PL0061 Bielsko-Biala breast-cancer screening 561 748
PL0062 Grodzisk Mazowiecki - Integrated prevention initiative for youth 255 339
PL0063 Lebork Cardiology Ward 488 597
PL0064 Gorlice hospital renovation and prophylactic programmes 1 806 149
PL0067 Poland - Computerisation of blood transfusion services 1 979 332
Menneskelige ressurser
PL0031 Mazovia - Geographical data base and cartographic services 4 626 448
PL0032 Warsaw Metropolitan Police training 543 130
PL0033 Plock Region - Self-government and NGO training and co-operation 254 016
PL0035 Poland - Implementation of uniform HR management with training 298 672

Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

PL0036 Szczecin - Training of city hall 441 210
PL0037 Swidnica - Local self-government training 266 325
PL0038 Wroclaw - Commune training 496 428
PL0039 Warsaw - Domestic violence response system 635 049
PL0040 Poland - Local government capacity building 2 853 009
PL0041 Training for the West Pomerania self-government administration staff of poviats and 

communes 
250 002

PL0043 Bydgoszcz City playgrounds 276 977
PL0050 National - Land and mortgage registers of district courts 5 015 000
PL0246 National - Scholarship and Training Fund 12 005 195
Schengen/justissamarbeid
PL0065 Gdynia port - Strengthening border crossing 466 604
PL0068 National - Mobile customs control groups 3 697 500
PL0069 National - Electronic registration systems for police units 7 012 713
PL0070 National - Mobile x-ray scanners 8 670 000
PL0087 National - Wireless Schengen information exchange 2 197 650
PL0090 National - Border guard vehicles 6 500 000
PL0091 National - Providing mobile police units with SIS access 5 950 000
PL0092 National - Upgrading of border control equipment 4 000 100
PL0093 National - Improved fingerprinting capabilities for border control units 1 000 025
PL0209 Terespol - Police station 654 168
PL0229 Terespol - Extension of the road border crossing 11 171 639
PL0231 National - Security system for border crossings 4 252 975
PL0232 National - Electronic registration 7 019 218
PL0233 National - ICT infrastructure for the judiciary 3 994 969
PL0234 National - Police equipment 7 512 252
PL0235 National - Document processing system 1 360 449
PL0264 Wlodawa - Border guard post 2 190 741
Regional utvikling
PL0015 Mazovia and neighbouring regions - Packaging selection support for horticultural products 1 108 649
PL0216 Lower Silesian Voivodship - Effectiveness in regional development policy 472 270
PL0217 Carpathian Region - Cross-Border SME Centre 423 689
PL0222 Bielsko Biala - Cultural cluster development program 373 289
PL0224 Elk, Goldap, Oleko sub-regions -  Ecotourism promotion 259 134
PL0228 Nowy Sacz - Cross-border eco-tourism partnership 302 321
Grensekryssende samarbeid
PL0010 Krasnik - Polish - Ukrainian distance learning centre 442 000
PL0011 Podkarpackie - Cross-border co-operation in the Carpathian Region 398 863
PL0219 Mazowieckie and Slaskie Voivodships - Technology transfer of waste treatment 294 751
NGO-fond
PL0168 NGO Fund - Democracy and Civil Society 12 450 000
PL0169 NGO Fund - Environmental Protection and Sustainable development 12 450 000
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Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

PL0170 NGO Fund - Equal Opportunities and Social Inclusion 12 450 000
Annet
PL0001 Seed Money Fund in Poland 2 000 000
PL0012 Public consultation mechanism for preparation of Poland’s positions in EU’s decision-making 300 000
PL0013 Poland - Effective implementation of the transposition procedure of Community Legal 

Acts to the Polish Legal System
360 000

PL0002 Poland - Technical Assistance Fund 9 858 382
Total 214

Portugal
Miljø
PT0011 National - Environmental data collection network 900 507
PT0012 National - Drinking water treatment 254 984
PT0014 Madeira - Optimisation of energy saving 658 814
PT0017 Barrancos and Guadiana River sustainable agriculture 639 585
Bærekraftig utvikling
PT0016 Central Portugal - Forest fire prevention 699 950
PT0028 Lisbon - Critical Urban Areas - Cova da Moura 3 230 000
PT0029 Lisbon - Critical Urban Areas - Vale da Amoreira 3 187 500
Kulturarv
PT0019 National - Coastal cultural heritage 418 821
PT0020 National - Restoration of ancient hydraulic systems 650 594
PT0021 Azores -  Whaling heritage 382 925
PT0022 Schist Heritage Network 742 770
PT0026 Sintra - Restoration of Monserrate Palace and the Chalet of the Countess of Edla 1 496 000
PT0027 Oeste -  Historical Route of Defense Lines 1 494 220
Forskning
PT0009 National - Prevention and early diagnosis of cancer and pre-cancerous lesions 907 868
PT0010 International - Effects of global climate change on estuarine ecosystems 904 140
PT0015 National - Waste treatment with fungus in ionic liquids 1 124 806
PT0023 Regional registry of children with epilepsy 337 535
Menneskelige ressurser
PT0007 National - Research and development training fund on Biological, Ocean, Environment 

and Health Sciences
291 276

PT0024 São Miguel - Training and qualification in local government bodies 326 634
NGO-fond
PT0033 National Environmental NGO Fund 1 019 465
PT0032 NGO Fund - Citizenship and Human Rights 1 019 465
Annet
PT0005 Technical Assistance Fund in Portugal 783 000
Total 22 21 470 859

Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

Slovakia
Miljø
SK0013 National - Tools and software for energy certification 343 021
SK0014 National - GIS for disaster management 594 579
SK0025 Dubnik - Protection of bats in winter roost 516 310
SK0026 Lipany flood protection 315 932
SK0027 Nizny Slavkov village flood protection 459 014
SK0028 Myjava flood protection 880 102
SK0030 Tvrdošín - Public lighting enhancement 285 376
SK0044 Kosice region - Hornad river basin flood protection 316 361
SK0046 Lehnice - Public lighting enhancement 445 486
SK0049 Svit - Public lighting enhancement 395 205
Bærekraftig utvikling
SK0029 Vráble - Biomass for heat production 666 643
SK0057 National - Street lighting fund 2 638 920
Kulturarv
SK0032 Slovak National Library - New digitisation worksite 1 208 322
SK0033 Velké Teriakovce - Restoration of historical water mill 438 737
SK0034 Bytca - Restoration of the ’Marriage palace’ 811 667
SK0035 Prešov - Renovation of the ’Black Eagle’ building 531 275
SK0036 Banska Stiavnica - Refurbishing and equipping of the Slovak Mining Museum 409 822
SK0043 Košice - Restoration of the Flat of the Executioner and the Bastion of the Executioner 363 068
SK0047 Martin - Replacement of shingle roofing 304 633
SK0052 Stary Smokovec - Restoration and renovation of Villa Alica 321 028
Forskning
SK0010 Slovak Research Fund 826 000
SK0017 National - Research of glucocorticoids influence on paediatric diseases 277 294
SK0020 Slovakia - Metalloms and genetic factors on human health 399 551
SK0021 Košice - Animal health research 385 263
SK0023 National - Centre for utilisation of renewable energy resources 373 009
SK0061 Tatranska Javorina - Alpine biology research institute 318 229
Helse og barn
SK0040 Košická Nova Ves - family style children’s refuge home 406 304
SK0041 Extension of Slovak Cord Blood Registry 346 107
SK0042 Stožok - Sports centre 428 141
SK0045 Snina - Modernisation and renovation of refuge home 329 460
SK0050 Poprad - Residential care home for older persons 447 396
SK0051 Bernolákovo - Refuge home Nádej 351 167
SK0062 Regional - Construction of sports fields for out-of-school activities for youth 668 184
Menneskelige ressurser
SK0007 Scholarship Fund 1 342 000
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Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

SK0037 Slovakia - Social integration of Roma children in schools 322 252
SK0038 Trencin - Municipality Education Programme 298 769
Regional utvikling
SK0015 Southern Slovakia - Regional development and cross-border cooperation 321 272
SK0016 Kysuce - Regional development strategy 295 565
SK0022 Prešov - Innovation Partnership Centre 555 499
SK0024 Slovakia - Improved regional governance 240 276
Grensekryssende samarbeid
SK0056 Slovakia - Regional and Cross-Border Block Grant 1 809 600
SK0008 NGO Fund - Human Rights 1 500 000
SK0009 NGO Fund - Support for Social Inclusion 1 500 000
SK0011 NGO Fund - Sustainable Development 2 000 000
Annet
SK0012 Seed Money Fund 300 000
SK0001 Technical Assistance Fund Slovakia 1 265 416
Total 46 29 552 255

Slovenia
Miljø
SI0004 National Geographic Information Network 799 091
SI0015 Gornja Radgona - Thermo-modernisation of Manko Golar Kindergarten 672 466
Bærekraftig utvikling
SI0020 Komen Karst - Sustainable supply of drinking water 396 427
Kulturarv
SI0001 Gorenjska region - Old town renewal 1 211 242
SI0005 Novo Mesto Youth Hostel 465 450
SI0013 Lipica - Lipizzaner museum 692 850
SI0014 Slovenia - Digital library 863 748
SI0016 Ljubljana - Construction of the theatre and residence centre “Mini Teater” 600 546
SI0018 Ljubljana - Restoration of Kino Šiška into Centre of Modern Arts 310 506
SI0019 Piran - Restoration of St. George’s church in Piran 534 461
SI0027 Koper - Theatre renovation 499 911
Helse og barn
SI0002 Idrija radon safe nursery school 1 343 327
SI0017 Šentvid pri Sticni - Construction, and adaptation of the Centre for Children’s Health Care (CZBO) 592 840
NGO-fond
SI0024 National - NGO Fund 1 602 550
Annet
SI0023 National - Technical Assistance for Focal Point 464 850
Total 15 11 050 265

Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

Spania
Miljø
ES0007 National - Geochemical mapping 2 278 874
ES0013 A Coruña - Promotion of renewable energies 1 181 023
ES0015 Murcia forest fire rehabilitation 2 999 727
ES0023 EBRO river basin - Forest fire prevention 3 000 077
Bærekraftig utvikling
ES0010 National - Promotion campaign for Natura 2000 network 999 939
ES0024 Extremadura forest fire rehabilitation 1 999 652
Kulturarv
ES0012 Catalonia, Barcelona - Improving the access to parks and recovery of public spaces 2 956 842
ES0014 Catalonia - Revitalisation of the historic centre of Hostalric 969 069
ES0016 Buñol - Municipal park 999 998
ES0022 Extremadura - Recuperation of the Roman road ’Via de la Plata II’ 1 868 000
ES0025 Guipúzcoa - Basque Country - Recovery and valuation of the Ekain Caves 1 800 023
Menneskelige ressurser
ES0011 Cordoba - Business and training centre 4 500 132
Regional utvikling
ES0017 Asturias/Gijon - Scientific technological park 1 999 710
Annet
ES0029 Spain - Technical Assistance Fund 696 000
Total 14 28 249 066

Tsjekkia
Miljø
CZ0048 Bohemian Switzerland National Park - Environmental monitoring 359 720
Kulturarv
CZ0012 Vysocina Cultural Heritage Programme 600 000
CZ0013 Šluknov Chateau restoration 349 997
CZ0015 Turnov - Restoration of the Jewish synagogue 280 010
CZ0016 South Moravia - Museum of Literature exhibition spaces 295 610
CZ0017 Mikulov Chateau renovation of sculptures 291 094
CZ0018 Olomouc - restoration of stucco and fresco decorations 367 238
CZ0019 Blansko - Restoration of castle 282 839
CZ0020 Pardubice - Castle premises renovation 533 217
CZ0021 Jimlín - Restoration of Nový Hrad Chateau 254 160
CZ0022 Hlucin - Castle reconstruction of south wing 337 480
CZ0023 Úštek - Town castle restoration 358 737
CZ0024 Zlín region cultural heritage 600 000
CZ0028 Prague - Digitalisation of historical Pragensia documents 403 552
CZ0029 National digitalisation of 19th century publications 999 960
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Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

CZ0034 Wallachian Open Air Museum 2 685 870
CZ0040 Olomouc - Improved access to and storage of museum collections 1 640 344
CZ0041 Prague historical documents digitalisation 483 591
CZ0054 Plzen - Restoration and improved storage conditions of movable cultural heritage 590 239
CZ0060 National - Police IT system - tracking cultural heritage 410 828
CZ0066 Jilemnice - Baroque building restoration for museum development 927 198
CZ0077 Olomouc - Digitalisation and microfilming of Moravian newspapers 281 137
CZ0080 Zlín - Restoration of Velehrad Basilica 542 080
CZ0084 Regional - Partial renovation of castle 677 969
CZ0087 Jimlin - Restoration of Novy Hrad castle 308 666
Forskning
CZ0046 Czech Research Fund 4 399 955
CZ0049 National - Study of  PM10 particles in ambient air 366 012
CZ0051 National - Monitoring of sulphur and nitrogen pollution 777 525
Helse og barn
CZ0014 Czech Republic - 18 playgrounds in the Liberec region 307 525
CZ0025 Luže - Košumberk therapy swimming pool for children 364 355
CZ0026 Moravia - Silesia - Drug rehabilitation centre for women 537 708
CZ0035 Pardubice Region - Care home promoting social inclusion 599 945
CZ0036 Czech Republic - Pilot Project for Primary Drug Abuse Prevention 400 000
CZ0037 Hradec Kralove - Programme for repair, reconstruction  

and modernisation of buildings
2 270 898

Menneskelige ressurser
CZ0001 National - Technical Expert Fund 2 125 000
CZ0003 Scholarship Fund - Czech Republic 2 500 000
CZ0032 Central Bohemia Region - Intranet for Regional Office 332 945
CZ0038 Intranet development for the Usti Regional Office 349 196
CZ0042 Príbram - School Modernisation 239 391
CZ0043 South Bohemian programme - Reduction of social and economic disparities 1 017 748
CZ0045 Moravia-Silesia - Digitalisation of cadastral maps 256 657
Schengen/justissamarbeid
CZ0005 Schengen training for police force - Czech Republic 437 750
CZ0030 Karlovy Vary airport 692 147
CZ0056 National - E-learning education for judiciary 498 304
CZ0076 National - Equipment and training for fighting crime 512 941
Regional utvikling
CZ0031 Šenov - Modernisation of nurseries and schools 283 770
CZ0039 Vlasim - Renovation of school playgrounds 374 247
NGO-fond
CZ0004 Czech NGO Fund 10 000 000
Annet
CZ0002 Seed Money Fund 600 000

Nummer Prosjektnavn Støttebeløp 
(EURO)

CZ0006 National - Technical Assistance 2 075 275
Total 50 47 180 830

Ungarn
Miljø
HU0011 Budapest - Noise protection from Public Road No.3 3 067 029
HU0027 Lake Balaton - Environmental Protection Fund 1 367 327
HU0030 Soltvadkert wastewater sludge treatment facility 361 238
HU0038 Szentendre -  Renovation of Regional Environmental Centre 523 246
HU0039 Hernad -  Renovations for energy efficient school  290 992
Kulturarv
HU0019 Békés County - Renovation and modernisation of the Ibsen Palace 2 392 548
HU0021 Fejer County - Renovation and modernisation of a baroque building 2 854 740
Helse og barn
HU0017 Aba - School infrastructure for the integration of disadvantaged children 1 755 223
HU0018 Hungary - National blood supply database 2 189 410
HU0029 Hungary - Handicapped people access to social services buildings 1 999 986
Menneskelige ressurser
HU0002 National - Mobility Fund 1 000 000
HU0003 Cross-border training (Serbia Ukraine) - Hungary 450 948
HU0022 Northern Great Plains - Partium Knowledge Centre 2 949 329
HU0025 Budapest -  Fund for strengthening the judiciary 341 833
HU0026 Treasury - Management of state assets   745 159
Grensekryssende samarbeid
HU0013 Hungary - Ukraine cross border cooperation 2 000 000
NGO-fond
HU0010 National - Environmental NGO Fund 1 000 000
HU0068 National - NGO Fund 6 500 000
Annet
HU0035 National - Seed Money Fund 450 000
HU0012 Hungary - Technical Assistance Fund 2 854 746
Total 20 35 093 754

Total 511 620 859 981

Mer informasjon om alle vedtatte enkeltprosjekter og fond finnes på: 
www.eeagrants.org/projects
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2007
Mai
8. – 9. Årlig møte med Slovenia (Ljubljana), samt  

prosjektbesøk

23. Møte i FMC (Brussel)

14. Konferanse om ungt entreprenørskap og ungdoms 
medvirkning i samfunnet (Budapest)

Juni
1. Årlig møte med Ungarn (Budapest)

1. Tredje utlysning av prosjektmidler i Ungarn

1. Utlysning av midler fra såkornfondet i Ungarn

4. Årlig møte med Spania (Madrid)

13. – 14. Årlig møte med Polen (Warszawa), samt prosjektbesøk

20. Møte i Interdepartemental referansegruppe (Oslo)

21. Møte i FMC (Brussel)

29. Norsk-polsk seminar om regionalpolitikk og 
EØS-midlene (Lofoten), i anledning EU-kommisær 
Danuta Hübners besøk i Norge

Juli
4. Workshop for Focal Points/FMO (Brussel)

17. Såkornfond lansert i Slovakia

24. Utlysning av midler fra NGO-fondet for miljø og 
bærekraftig utvikling i Polen

August
29. Møte i FMC (Brussel)

September
7. Utlysning av midler fra stipendfondet i Ungarn

7. Andre utlysning av midler fra NGO-fondet for 
demokrati og sivilt samfunn i Polen

25. Møte i FMC (Brussel)

26. Lansering av polsk-norsk forskningsfond (Warszawa)

26. Utlysning av midler fra det polsk-norske forsknings-
fondet 

Oktober 
4. Seminar om energisikkerhet og energieffektivise-

ring for å fremme partnerskap (Bratislava)

9. Partnerskapsseminar for kulturarvsektoren i Tsjekkia 
(Praha)

18. – 19. Regionalpolitisk seminar i Polen (Gdansk/Malbork)

18. – 19. Møte i FMC (Island)

23. Årlig møte med Malta (Valletta)

25. Signering MoU for Romania og Bulgaria i Brussel

November 
7. – 9. Lansering av Samarbeidsprogrammene med  

Bulgaria og Romania i Oslo, Bergen og Trondheim.

12. Årlig møte med Kypros (Nicosia)

13. Seminar om kommunesamarbeid Litauen – Norge 
(Kaunas)

13. Lanseringsseminar for Samarbeidsprogrammet  
med Romania (Bucuresti)

15. Lanseringsseminar for Samarbeidsprogrammet  
med Bulgaria (Sofia)

15. Utlysning av midler fra ekspertfondet i Estland 

19. Andre utlysning av prosjektmidler i Slovakia

22. Utlysning av midler fra NGO-fondene i Slovakia

22. Lansering av NGO-fondet i Estland (Tallinn),  
samt utlysning av midler

22. Årlig møte med Estland (Tallinn)

26. Likestillingskonferanse i Ungarn (Budapest)

26. Tredje utlysning av prosjektmidler i Tsjekkia

27. Workshop for arbeidslivets parter med fokus  
på partnerskap i Slovakia (Bratislava)

28. Møte i FMC (Brussel)

29. Høynivåmøte med Polen (Brussel)

Desember 
3. Workshop for Focal Points/FMO (Brussel) 

3. – 4. Kulturdepartementet og Focal Point i Polen i Oslo for 
møter med MD, KKD og Riksantikvaren 

4. Utlysning av midler fra NGO-fondet for miljø i 
Ungarn

11. Presentasjon av forskningsfondet i Tsjekkia (Praha)

14. Utlysning av stipendfondet i Slovakia

17. Andre utlysning av midler fra NGO-fondet  
i Tsjekkia

20. Lansering av stipendfondet i Slovakia

2008
Januar 

8. Seminar om 3. utlysning av prosjektmidler  
i Tsjekkia (Praha)

11. Utlysning av prosjektmidler i Hellas

11. Andre utlysning av prosjektmidler fra NGO-fondet 
for likestilling i Polen 

14. Møte i uformelt partnerskapsnettverk (Oslo) 

16. Møte i FMC (Brussel) 

21. Møte i Konsultativ komité for Samarbeids-
programmet med Romania (Ålesund)

23. KS temadag om europeisk samarbeid (Trondheim)

23. Utlysning av prosjektmidler under EØS-ordningen 
i Bulgaria

24. Møte i Interdepartemental referansegruppe (Oslo)

24. Årlig møte med FMO (Oslo)

29. KS temadag om europeisk samarbeid (Drammen) 

29. Møte i Konsultativ komité for Samarbeids-
programmet med Bulgaria (Tromsø)

30. KS temadag om europeisk samarbeid (Bergen)

30. Lansering av NGO-fondet i Slovenia (Ljubljana), 
samt utlysning av midler

31. KS temadag om europeisk samarbeid (Bodø)

Februar 
1. Tredje og siste utlysning av prosjektmidler i Polen

7. Lansering av kulturutvekslingsfondet i Polen 
(Warszawa) 

8. Partnerskapsseminar om det polske kulturutveks-
lingsfondet (Warszawa)

11. Regional lansering i Pamporova, Bulgaria (begge 
ordninger)

14. Møte i FMC (Brussel)

15. Høynivåmøte med Ungarn (Brussel)

18. Lansering av stipendfondet i Latvia 

22. Andre utlysning av midler fra NGO-fondet i Estland

25. Utlysning av midler fra ekspertfondet i Tsjekkia

25. Utlysning av midler fra NGO-fondet for sosiale 
spørsmål i Portugal

26. Norsk-polsk partnerskapsforum (Warszawa)

28. – 29. NGO-seminar for fondsforvaltere og norske NGOer 
(Oslo)

29. Fjerde utlysning av midler fra stipendfondet i Tsjekkia

29. Tredje utlysning av midler fra NGO-fondet for 
demokrati og sivilt samfunn i Polen

Mars 
4. Lansering av forskningsfondet i Tsjekkia (Praha)

5. Halvårlig møte med Bulgaria (Sofia)

6. Halvårlig møte med Romania (Bucuresti)

10./17. Utlysning av midler fra forskningsfondet i Tsjekkia

10. – 11. Årlig møte med Slovakia  
(Bratislava), samt prosjektbesøk

11. Utlysning av midler fra NGO-fondet i Litauen

13. Workshop om EØS-midlene i Hellas (Kreta)

13. Dagskonferanse om EØS-midlene: Partnerskaps-
konferansen 2008 (Oslo)

13. Møte i FMC (Brussel)

18. Regional lansering Cluj, Romania (begge ordningene)

26. Regional lansering i Varna, Bulgaria (begge 
ordninger)

25. Utlysning av prosjektmidler under EØS-ordningen 
i Romania 

28. Utlysning av midler fra det regionale utviklings-
fondet i Tsjekkia

28. Utlysning av midler fra stipendfondet i Latvia

28. Estisk-norsk seminar om kommunesamarbeid (Tallin)

April 
2. – 3. Årlig møte med Portugal (Lisboa), samt prosjektbesøk

3. Seminar om det portugisiske NGO-fondet for 
sosiale spørsmål (Lisboa)

7. Erfaringsseminar om det tsjekkiske  
stipendfondet (Praha)

8. Regional lansering i Constanta, Romania (begge 
ordninger)

8. Lansering av Latvias ekspertfond (Riga), samt 
utlysning av midler

8. Utlysning av midler fra forskningsfondet i Slovakia

10. Lansering av NGO-fondet i Ungarn (Budapest), 
samt utlysning av midler

11. Tredje utlysning av prosjektmidler i Latvia 

15. Utlysning av midler fra kulturutvekslingsfondet i Polen

15. Lansering av NGO-fondet for miljø i Portugal 
(Lisboa)

16. Møte i FMC (Brussel)

22. – 23. Årlig møte med Tsjekkia (Praha), samt prosjektbesøk

29. Møte i Interdepartemental referansegruppe (Oslo)

30. Andre utlysning av prosjektmidler Litauen 

30. Utlysning av midler fra stipendfondet i Polen

vedlegg 3

Begivenheter mai 2007 – april 2008
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