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Avtale mellom EU og giverne (Island, Liechtenstein og Norge) i mai 2016 om å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i og
styrke bilateralt samarbeid med 15 EU land i Sentral- og Sør-Europa samt Baltikum for €2.8 milliarder
Forhandlinger om bruk av pengene med mottakerlandene startet i juni 2016
Prioriterte sektorer og programområder ble endelig bestemt etter omfattende konsultasjon da “Blåboka” kom i september
2016
Per dags dato har Romania, Slovakia og Bulgaria sluttført sine forhandlinger og inngått avtaler
KS er programpartner for “local development, poverty reduction and enhanced Roma inclusion” programmer i Romania og
Bulgaria
Under ordningene er det etablert to fond
– Et regionalt fond mot ungdomsarbeidsledighet (€65.5 million) og fremme av regionalt samarbeid (€34.5 million) hvor
polske Ecorys Polska er fondsforvalter
– I den norske ordningen er 1 % av budsjettet i hvert land satt av til et fond for anstendig arbeidsliv og trepartssamarbeid
hvor Innovasjon Norge er fondsforvalter

Prosjektpartnere
•

•

Programmer skal implementeres gjennom
– Forhåndsdefinerte prosjekter
– Utlysning av prosjektmidler
– Utlysning av småskalatiltak
Prosjekter vil trenge norske partnere

EØS-midlene og kultur
«Kultur, sivilsamfunn, styresett samt grunnleggende rettigheter og frihet» er én av 5 prioriterte
sektorer
• Programområde 14 «Kulturelt entrepenørskap, kulturarv og kulturelt samarbeid» er et av de totalt 23
programområdene
• Støtte under programområde 14 kan gis til http://eeagrants.org/layout/set/bluebook#p=42
• Mulige tiltak omfatter http://eeagrants.org/layout/set/bluebook#p=42
•

•

Detaljert informasjon finnes på
– http://eeagrants.org/layout/set/bluebook
– http://eeagrants.org/

Mulighetsrom på kulturfeltet for norske aktører
•
•
•

EØS ordningene er ikke søkbare for norske aktører
Norske aktører kan kun delta som partnere
Medvirkning av norsk partner kan være et krav i utlysninger
– Da utløses partnersøkmekanismer

•
•
•

Elementer fra ulike programområder kan kombineres i et program
Kultur vil kunne være en komponent i et hvilket som helst program
Noen land vil velge programområde 14
– Det kan i tilfelle være norsk programpartner med ansvar for å styrke bilateralt samarbeid gjennom norsk prosjektdeltakelse

•

Prosjektdeltakelse vil først være mulig etter at
– Avtaler med mottakerlandene er inngått
– Programmer for støtte over EØS midlene er utviklet og godkjent
– Utlysninger for prosjekter og småskalatiltak er åpnet

