UNGARN

Sammen om et grønt, konkurransedyktig
og inkluderende Europa
214,6 millioner euro er satt av til en rekke samarbeidsprogrammer
med Ungarn gjennom EØS-midlene (2014-2021). Målet med
programmene er å styrke norsk-ungarsk samarbeid og bidra til sosial
og økonomisk utvikling i Ungarn.
Støtten til sivilt samfunn blir fortsatt solid. Energi og klima blir viktige satsingsområder,
med vekt på reduksjon av klimautslipp, tilpasning til klimaendringer og geotermisk energi. I
tillegg satses det på næringsutvikling med hovedfokus på grønn industriell innovasjon. Lokal
utvikling i regionene og sosial inkludering av rom blir også sentrale prioriteringer.
Seks norske fagetater er involvert som partnere i gjennomføringen av programmene og
bistår med rekruttering av norske partnere til prosjekter.
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Avtale om EØSmidlene 2014-21
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Avslutning av EØSmidlene 2014-2021

2016

2020

2024

Statistikk

i millioner euro

Befolkning

5,3 9,8

millioner

Konkurransekraft

49,5

Areal

Sosial inkludering

62,543

BNP

50

Arbeidsledighet

Klima og energi
Kultur
Sivilt samfunn
Anstendig arbeidsliv

385 170 93 012

km2

per innbygger i euro

88 693 14 720

i prosent

17

Samhandel

i mill euro
(eksport + import)

10,89

3,9 3,4
409

1,057

OVERSIKT OVER PROGRAMMER
Tildeling

Program

Norsk/internasjonal partner

Næringsutvikling og grønn innovasjon

Innovasjon Norge

45

Utdanning

Direktoratet for internasjonalisering og
kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU)

4,5

Lokal utvikling

Kommunesektorens organisasjon (KS)

31,013

Inkludering av rom

EU Fundamental Rights Agency (FRA)

31,530

Klima/fornybar energi

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

50

Kulturarv og kulturutveksling

Riksantikvaren
Kulturrådet

17

(mill euro)

Sivilt samfunn

10,89

Sosial dialog og anstendig arbeid

Innovasjon Norge

1,057

10,89 millioner euro
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OM EØS-MIDLENE

Sivilt samfunn

EØS-midlene er knyttet til EØS-avtalen. Gjennom denne avtalen er Island, Liechtenstein og
Norge en del av EUs indre marked. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere
sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom giverland og
mottakerland. Island, Liechtenstein og Norges stiller 2,8 milliarder euro til disposisjon for
15 EU-land i over syv år for dette formålet. Norges andel utgjør i underkant av 98 prosent.
For norske myndigheter er støtten et viktig virkemiddel i regjeringens aktive europapolitikk
for å bidra til å skape et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.

EØS-MIDLER TIL UNGARN
Ungarn har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU i 2004.
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