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Sammen for et grønt,
konkurransedyktig og
inkluderende Europa
Norge samarbeider tett med EU. EØS-avtalen er bunnplanken i 
dette samarbeidet. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å
arbeide sammen for å redusere sosiale og økonomiske ulikheter
i Europa. EØS-midlene er Norges bidrag til dette.

For perioden 2014-2021 skal Norge bidra med om lag 2,8 milliarder
euro til 15 av EUs mindre velstående medlemsland. Europa deler felles
verdigrunnlag og trenger felles løsninger på felles utfordringer. Derforverdigrunnlag og trenger felles løsninger på felles utfordringer. Derfor
gjennomføres EØS-midlene i nært samarbeid med norske aktører. De
fem områdene innsatsen skal rettes mot, både supplerer og utfyller EUs
egne utjevningsfond:

Mottakerland (bidrag i millioner euro)

Regionale fond (størrelse i millioner euro)

Sysselsetting for ungdom 65,5 Regionalt samarbeid 34,5

1) Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft
2) Sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse
3) Miljø, energi, klimaendringer og lavkarbonøkonomi
4) Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter
5) Justis- og innenrikssaker 

Polen         808,3
Romania       502,5
Ungarn        214,6
Bulgaria       210,1
Tsjekkia        184,5
Litauen        117,6
HellasHellas         116,7
Slovakia       113,1

Kroatia   103,4
Portugal  102,7
Latvia    102,1
Estland    68,0
Slovenia   37,7
Kypros    11,5
MaltaMalta      8,0

..................................................................................
Norge 97,7% Island 1,6%

Liechtenstein 0,7%

www.regjeringen.no/eosmidlene

Giverland:
(Beregnet andel av bidrag)
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Sammen for et grønt,
konkurransedyktig og
inkluderende Europa

> Utjevne sosiale og økonomisk forskjeller
> Styrke forbindelsene og samarbeidet
  mellom Norge og mottakerlandene

www.regjeringen.no/eosmidlene

Målene for EØS-midlene

........................................

..................................................................................
Programområder

Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft
1. Næringsutvikling og innovasjon for små og mellomstore bedrifter
2. Forskning
3. Utdanning, stipend, lærlingordninger og ungt entreprenørskap
4. Balanse mellom jobb og fritid
5. Sosial dialog og anstendig arbeid (kun norsk ordning)

Sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelseSosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse
6. Europeiske helseutfordringer
7. Inkludering og myndiggjøring av romfolk
8. Barn og unge i faresonen
9. Ungdoms deltakelse i arbeidslivet
10. Lokal utvikling og fattigdomsbekjempelse

Miljø, energi, klimaendringer og lavkarbonøkonomi
11. Miljøvern og økosystemer11. Miljøvern og økosystemer
12. Fornybar energi, energieffektivisering og energisikkerhet
13. Tilpasning til klimaendringer

Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter
14. Kulturelt entreprenørskap, kulturarv og kultursamarbeid
15. Sivilt samarbeid
16. Godt styresett, ansvarlige offentlige institusjoner og åpenhet
17. Menneskerettigheter (nasjonal oppfølging i mottakerlandene)17. Menneskerettigheter (nasjonal oppfølging i mottakerlandene)

Justis- og innenrikssaker
18. Asyl og migrasjon
19. Kriminalomsorg
20. Internasjonalt politisamarbeid mot organisert kriminalitet
21. Effektive domstoler og styrket rettsstat
22. Vold i nære relasjoner
23. Forebygging og beredskap mot katastrofer23. Forebygging og beredskap mot katastrofer


