
Norge har avsatt om lag 500 millioner euro til en rekke samarbeids
programmer med Romania i årene fremover gjennom EØSmidlene. 
Programmene er innrettet for å bistå Romania med å håndtere 
sentrale sosiale og økonomiske utfordringer og for å legge til rette 
for tettere norskrumensk samarbeid på en rekke områder.

16 norske fagetater vil være involvert i gjennomføringen av programmene og rekrutteringen 
av norske partnere til prosjekter.

Næringsutvikling, forskning, energi og justissamarbeid er viktige satsingsområder for 
samarbeidet mellom Norge og Romania. Dette inkluderer også felles innsats for å skape like 
muligheter og bedre romfolks levekår. 
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Sammen om et grønt, konkurransedyktig 
og inkluderende Europa

99 millioner euro til næringslivs- 
og forskningssamarbeid

70 millioner euro til å bedre 
romfolks levekår

69 millioner euro til politi- og 
justissamarbeid

10 millioner euro for å bekjempe 
multiresistent tuberkulose



Om EØS-midlene

EØS-midlene er et av de viktgste virkemidlene i regjeringens aktive europapolitikk. Norge 
og EU samarbeider tett. Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i 
Europa. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske 
ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag 
til dette. Det er i Norges interesse at forskjellene i Europa blir redusert. Det vil føre til et 
mer velfungerende Europa, både økonomisk og sosialt. 

Les mer:

regjeringen.no/romania

regjeringen.no/eosmidlene

facebook.no/eosmidlene

Befolkning
millioner 

Areal
km2

BNP
per innbygger euro

Arbeidsledighet
i prosent

Samhandel
i mill euro

5,2

385 170 

64 575

5,0

548

19,7

238 391 

19 630

6,5

Statistikk 

Støtte fordelt på sektor 2014-2021 
i millioner euro

Konkurransekraft Sosial inkludering Klima og energi Godt styresett 
og kultur

Justis

99,2
110,0

82,8
70,6 69,0

Program Norsk partner Tildeling 
(mill euro)

Næringsutvikling og innovasjon Innovasjon Norge 45,0

Forskning Norges forskningsråd 40,0

Utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning 12,0

Anstendig arbeid Innovasjon Norge 2,2

Helse Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet 40,0

Lokal utvikling og inkludering av romfolk Kommunesektorens organisasjon 70,0

Miljø og klima Miljødirektoratet 20,0

Fornybar energi Innovasjon Norge 
Norges vassdrags- og energidirektorat 62,8

Kultur Riksantikvaren og Kulturrådet 24,6

Sivilt samfunn 46,0

Justis og kriminalomsorg
Justisdepartementet
Domstolsadministrasjonen
Kriminalomsorgen

45,0

Politisamarbeid og beredskap

Justisdepartementet
Politidirektoratet
Direktoratet for sivil beredskap 
Utlendingsdirektoratet

24,0

Bilateralt fond 10,2

Reserve (5%) 20,0

Oversikt over programmer

Historisk oversikt 

Støtte til Romania i millioner euro. Norges andel utgjør i underkant av 98 prosent, mens 
Island og Liechtenstein står for resten.

98,5 306 502,5
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