
Norvegia nu este membrã a Uniunii
Europene, dar este integratã în piaþa
internã europeanã prin Acordul pentru
S p a þ i u l E c o n o m i c E u r o p e a n
aºa-numitul Acord SEE. De asemenea,
Norvegia este membrã a spaþiului
Schengen.

Ca partener european integrat ,
Norvegia ca ºi celelalte state membre
din Asociaþia Europeanã a Liberului
Schimb (Islanda ºi Liechtenstein) s-a
a n g a j a t s ã j o a c e u n r o l a c t i v î n
dezvoltarea economicã ºi socialã a
Europei. Prin urmare, granturile SEE ºi
norvegiene au fost constituite când
Uniunea Europeanã s-a extins primind
zece noi membri în 2004. În perioada
2004 – 2009, circa 1,3 miliarde euro au
fost disponibile pentru co-finanþarea de
proiecte în cele 12 state beneficiare din
Europa Centralã ºi de Est, plus Spania,
Portugalia ºi Grecia. Când a intrat în
Uniunea Europeanã ºi prin urmare în
SEE, România a beneficiat de asemenea
de aproape 100 milioane de euro care
au finanþat proiecte în perioada 2009 –
2011.

Aceastã perioadã de finanþare s-a
încheiat, dar a început una nouã.
Norvegia ºi Uniunea Europeanã au
încheiat un acord pentru o contribuþie
financiarã de 1,79 miliarde euro pe
p e r i o a d a 2 0 0 9 – 2 0 1 4 , c e e a c e
reprezintã o creºtere cu 22% faþã de
valoarea granturilor SEE ºi norvegiene
din 2004 - 2009.

Pentru România creºterea este mult
mai mare, de la 100 milioane euro la
306 milioane euro.

Obiectivele generale ale granturilor
SEE ºi norvegiene vizeazã reducerea
disparitãþilor dintre þãrile SEE, dar ºi
întãrirea relaþiilor bilaterale dintre
România ºi statele donatoare.

Finanþãri pentru 23 de
programe

Grantur i le SEE ºi norvegiene vor

contribui la cofinanþarea de proiecte
în câteva sectoare cheie: protecþia
mediului înconjurãtor ºi schimbãrile
climatice, cercetarea ºi acordarea de
burse de studiu, societatea civilã,
inovaþii în industria verde, justiþie ºi
patrimoniu cultural etc. Per total
sunt 23 de programe pe domenii în
cadrul sectoarelor menþionate mai
sus.

Fiecare dintre domeniile agreate va fi
coordonat de un operator de program,
în cele mai multe dintre cazuri o
autoritate româneascã. Pentru o privire
de ansamblu asupra programelor vã
invitãm sã vizitaþi pagina de internet a
ambasadei: www.norvegia.ro.

Granturile SEE ºi norvegiene vor oferi
co-finanþare pentru proiecte care vor
contribui la dezvoltarea economicã ºi
socialã a României în sectoarele respec-
tive.

Regulile de bazã
pentru finanþare vor fi
aplicate ºi pentru noile
granturi

Toate cele 23 de programe sunt acum în
faza de dezvoltare, aºa încât este prea
devreme sã discutãm acum criteriile de
eligibilitate. Totuºi, câteva reguli de
bazã ale finanþãrii vor fi aplicate ºi
fondurilor noastre. Aplicanþii trebuie sã
fie entitãþi româneºti publice sau pri-
vate (instituþi i publice, autoritãþi
centrale sau locale, companii private,
ONG-uri etc). Nivelul de cofinanþare
aºteptat de la beneficiar poate varia în
funcþie de tipul aplicantului: public sau
privat. În mod uzual grantul acoperã
85% din valoarea totalã a proiectului,
c e e a c e î n s e a m n ã c ã p a r t e a d e
contribuþie a aplicantului va fi de 15%
în cazul instituþiilor publice. Pentru
sectorul privat contribuþia aplicantului
va fi mai mare iar grantul va fi acordat
în conformitate cu regulile pentru
ajutorul de stat.

Propunerile pentru proiecte
ar putea fi depuse începând
cu 2013

Cele mai multe dintre cele 23 de
programe sunt gestionate de o entitate
româneascã denumitã operator de pro-
gram. De obicei operatorul de program
es te mi ni s ter u l d e r es or t pentr u
programul respectiv, de exemplu
Ministerul român al Justiþiei va gestiona
programele relevante pentru sectorul
justiþiei. În prezent operatorii de pro-
gram elaboreazã regulile ºi procedurile
specifice fiecãrui program. Prin urmare,
este de asteptat ca cele mai multe linii

de finanþare sã fie deschise la începutul
anului 2013. Cele mai multe dintre
programe vor avea apeluri pentru
propuneri pentru a selecta cele mai
bune ºi viabile idei de proiecte.
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Finanþarea SEE ºi norvegianã pentru România creºte de la 100 la
306 milioane de euro
Declaraþiile E.S. domnului Oystein Hovdkinn, ambasadorul Norvegiei la Bucureºti

ç Informaþiile vor fi bineînþeles fãcute publice ºi

pe pagina de internet a ambasadei, precum ºi pe

alte douã site-uri importante www.eeagrants.org

ºi www.asistentasee.fonduri-ue.ro.

Oystein Hovdkinn, ambasadorul Norvegiei la Bucureºti
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