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Sammen om et grønt, konkurransedyktig 
og inkluderende Europa

LITAUEN

117,6 millioner euro er satt av til en rekke samarbeidsprogrammer 
med Litauen gjennom EØS-midlene (2014-2021). Målet med 
programmene er å styrke norsk-litauisk samarbeid og bidra til sosial 
og økonomisk utvikling i Litauen.

Justissamarbeidet videreføres, med vekt på kriminalomsorg og bekjempelse av organisert 
kriminalitet. Innen forskning og innovasjon etableres et tverr-baltisk samarbeid. Andre 
satsingsområder er barn og unges helse, sivilt samfunn og miljø, herunder katastrofeberedskap.   
I tillegg prioriteres bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i et EU-perspektiv. 

10 norske fagetater er involvert som partnere i gjennomføringen av programmene, og bistår 
med rekruttering av norske partnere til prosjekter.

Juni 2016 til  
april 2018
Forhandlinger 
mellom Norge  
og Litauen

3. mai 2016
Avtale om EØS-
midlene 2014-21 
mellom Norge og
EU undertegnet

24. april 2018 
Undertegning av 
avtale mellom  
Norge og Litauen

Fra mai 2018
Utvikling av 
programmer og  
åpne utlysninger

7. april
Fordeling av  
reserven

30. april 2024
Avslutning av 
EØS-midlene  
2014-2021

34,37 millioner euro
Justissektoren, med vekt på fengsels-, 
domstol- og politisamarbeid 

25,16 millioner euro
Forskning, innovasjon og 
næringsutvikling  

15,26 millioner euro  
Helse

12 millioner euro
Miljø



2004 2009 2014 2021

Befolkning
millioner 

Areal
km2

BNP
per innbygger i euro

Arbeidsledighet
i prosent

Samhandel
i mill euro

5,2

385 170 

67 100

4,1

2,8   

65 300 

13 656

7,5

Statistikk 

84    117,6 mill euro
regjeringen.no/litauen

regjeringen.no/eosmidlene

facebook.no/eosmidlene

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.

EØS-MIDLER TIL LITAUEN

Litauen har mottatt EØS-midler siden landet ble med i EU i 2004.
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STØTTE FORDELT PÅ SEKTOR 2014-2021 
i millioner euro

Konkurransekraft

Sosial inkludering 

Klima og miljø

Kultur og sivilt samfunn

Program Norsk partner Størrelse
(mill euro)

Næringsutvikling og innovasjon Innovasjon Norge 14,40

Forskning og utdanning
Norsk forskningsråd 
Direktoratet for internasjonalisering og 
kvalitetsutvikling i høyere utvikling (Diku)

10,76

Anstendig arbeid, med fokus på arbeids-
livskriminalitet Innovasjon Norge 1,25

Helse, med fokus på psykisk helse og 
tiltak for barn og unge Folkehelseinstituttet 15,26

Klimatiltak og forebygging av katastrofer 12

Kulturarv og kultursamarbeid Kulturrådet
Riksantikvaren 7

Sivilt samfunn 9,62

Fengsels- og internasjonalt politisam-
arbeid, effektivisering av rettsvesenet, 
bekjempelse av vold i nære relasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet  
Domstolsadministrasjonen
Kriminalomsorgsdirektoratet
Politidirektoratet

34,37

Bilateralt fond 2,354

OVERSIKT OVER PROGRAMMER

Justis, innenriks og  
godt styresett

26,41

12

15,26

16,62

34,37

Oppdatert: august 2022 

9,6 millioner euro
Sivilt samfunn 

https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/eos-midlene/mottagere-eos-midler/litauen/id686854/
http://regjeringen.no/eosmidlene
http://facebook.no/eosmidlene
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