KYPROS

Sammen om et grønt, konkurransedyktig
og inkluderende Europa
11,5 millioner euro er satt av til samarbeidsprogrammer med Kypros
gjennom EØS-midlene. Målet med programmene er å styrke norskkypriotisk samarbeid og bidra til sosial og økonomisk utvikling på
Kypros.
Hovedprogrammet er viet lokalutvikling og bekjempelse av fattigdom. Det er et omfattende
program som inkluderer støtte til flere felt som helse, sosial inkludering, anstendig arbeidsliv,
miljø og klima, migrasjon og asyl. Støtte til tiltak som fremmer dialog mellom nord og sør blir
viktig.
Sivilt samfunn, sosial inkludering og brobygging mellom folkegruppene vil fortsatt være
kjerneområder. Det inkluderer støtte til den tverrkulturelle møteplassen Home for
Cooperation in Nicosia’s buffersone og Centre for Visual Arts and Research, som fokuserer
på kypriotenes felles historie og kulturarv.
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OVERSIKT OVER PROGRAMMER
Program og prosjekter

Tildeling

Norsk partner

(mill euro)

Lokalutvikling og fattigdomsbekjempelse

7,14

Home for Cooperation
Centre for Visual Art and Research

1,2

Åpen utlysning

1,5

Anstendig arbeid

Innovasjon Norge

5,2 1,19 *

69 100 ** 22 700 ***
3,8 **** 8,8 ****
77 *****

*Befolkningstall for hele øya, kilde:
Verdensbanken (2017)
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*** Eurostat (2017)
**** Eurostat, desember (2017)
***** Nærings- og fiskeridepartementet (2017)

0,05

Bilateralt fond

0,23

Reserve

0,35

OM EØS-MIDLENE
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.

0,051 millioner euro
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Anstendig arbeid

EØS-MIDLER TIL KYPROS
Kypros har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU i 2004.
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