LATVIA

Sammen om et grønt, konkurransedyktig
og inkluderende Europa
102,1 millioner euro er satt av til en rekke samarbeidsprogrammer
med Latvia gjennom EØS-midlene. Målet med programmene er
å styrke norsk-latvisk samarbeid og bidra til sosial og økonomisk
utvikling i Latvia.
Justissamarbeidet videreføres, med vekt på kriminalomsorg og bekjempelse av økonomisk
kriminalitet. Innen forskning og utdanning etableres blant annet et tverr-baltisk samarbeid.
Andre sentrale områder er klima og miljø, lokalutvikling, kultur og sivilt samfunn.
Syv norske fagetater er involvert som partnere i utviklingen og gjennomføringen av
programmene. De bistår også med rekruttering av norske partnere til prosjekter.
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3. mai
Avtale om EØSmidlene 2014-21
mellom Norge og
EU undertegnet

2016

Juni 2016 til
desember 2017

14. desember

Fra januar 2018

Innen 2020

30. april 2024

Forhandlinger
mellom Norge og
Latvia

Undertegning av
avtale mellom Norge
og Latvia

Utvikling av
programmer og åpne
utlysninger

Fordeling av reserve

Avslutning av
EØS-midlene
2014-2021

2017

2018

2020

2024

Statistikk

STØTTE FORDELT PÅ SEKTOR 2014-2021
i millioner euro

Befolkning
millioner

Konkurransekraft
Sosial inkludering og kultur
Klima og energi
Kultur, godt styresett og
sivilt samfunn
Justis og innenriks

27,52

Areal

10

BNP

14

Arbeidsledighet

385 170 64 573

km2

per innbygger euro
i prosent

8,5

Samhandel
i mill euro

28

5,2 1,9

67 100 12 800
4,1 8,2
397

OVERSIKT OVER PROGRAMMER
Størrelse

Program

Norsk partner

Næringsutvikling og innovasjon

Innovasjon Norge

Forskning og utdanning

Forskningsrådet

Utdanning

Senter for internasjonalisering av utdanning

(mill euro)

12,5
7

Innovasjons- og læringssentra for
barn og unge

1,5
6

Anstendig arbeid

Innovasjon Norge

0,520

Lokal utvikling

KS

7

Kulturarv

Kulturrådet

3

Miljø og klimatiltak, samt biodiversitet

Miljødirektoratet

14

Sivilt samfunn

8,5

Kriminalomsorg

Kriminalomsorgsdirektoratet

13

Bekjempelse av økonomisk kriminalitet
og vold i nære relasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet
Direktoratet for samfunnsberedskap

15

Bilateralt fond

2,44

Reserve

2,45

10 millioner euro
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OM EØS-MIDLENE

Lokalutvikling og kultur

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 LATVIA
Latvia har mottatt EØS-midler siden landet ble medlem av EU i 2004.
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