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EGT és Norvég Finanszírozási 
Mechanizmusok

• Az EEA-támogatásokat Izland, Liechtenstein és Norvégia

finanszírozza

• A támogatásoknak két célja van

• társadalmilag és gazdaságilag is hozzájárulni az egyenlőbb

Európához

• az Izland, Liechtenstein és Norvégia, valamint a Közép- és

Dél-Európa, valamint a Baltikum 15 kedvezményezett országa

közötti kapcsolatok megerősítése.

• 2009-2014: 1,8 milliárd euró, 16 ország

• 2014-2021: 2,8 milliárd euró, 15 ország



Hogyan történik a támogatások 

felállítása?



• Megállapodás az EU-val az országok közötti teljes finanszírozásról és

allokációról

• Megállapodás az egyes országokkal a területek közötti felosztásról

• Fejlesztett programok

• Projektekhez rendelt finanszírozás



Kiemelt ágazatok

• Innováció, kutatás, oktatás és versenyképesség

• Környezet, energia, éghajlatváltozás és alacsony szén-dioxid-kibocsátású

gazdaság

• Bel- és Igazságügy

• Társadalmi befogadás, a fiatalok foglalkoztatása és a szegénység

csökkentése

• Kultúra, civil társadalom, jó kormányzás és alapvető jogok



https://eeagrants.org/bluebook

https://eeagrants.org/bluebook


A program célja: A romák fokozottabb befogadása és társadalmi szerepvállalása

Programtámogatás: EEA-támogatások - 14 531 000 EUR;

Norvégia támogatások - 17 003 000 EUR

A program társfinanszírozása: EEA-támogatások - 2 564 294 euró;

Norvégia támogatások - 3 000 529 euró

Programlebonyolitó: Innovációs és Technológiai Minisztérium

Nemzetközi Partner Szervezet: EU Alapjogi Ügynökség (FRA)

Programterület: A romák befogadása és társadalmi szerepvállalása

MoU: Romák társadalmi 
befogadása és szerepvállalása



MoU: Romák társadalmi befogadása és szerepvállalása

Különleges aggodalmak:
A program a következő két szempontot célozza meg:
A romák társadalmi szerepánek a megerősitése
Az intézmények és politikai rendelkezések befogadóbbá tétele

Minden intézkedésnek a részvétel és az inkluzív megközelítés elvein kell alapulnia, és összhangban kell 
lennie a Romák Befogadásának 10 közös Alapelvével, amint azt a romák befogadásáról szóló, 2009. 
június 8-i Európa Tanácsi következtetések megfogalmazták; az EU Stratégiai Keretével a Romák 
Egyenlőségért, a Befogadásáért és a Részvételért a 2020–2030 közötti időszakra; valamint a Magyar 
Nemzeti Társadalmi Felzákóztatási Stratégiával.
A programnak tartalmaznia kell egy vagy több kis támogatási programot, amelyek támogatják a roma civil 
társadalmi szervezeteket és a romák társadalmi befogadásával foglalkozó civil társadalmi szervezeteket.
A romák befogadásáért és szerepének erősítéséért felelős magyarországi roma kapcsolattartó pontot 
(Roma Contact Point) aktívan be kell vonni a program előkészítésébe és végrehajtásába, ideértve, ha 
lehetséges, az Együttműködési Bizottság tagjaként.
A program összes támogatható kiadásának legfeljebb 60% -a áll rendelkezésre az infrastruktúra számára 
(kemény intézkedések).

Kétoldalú törekvések:
100 000 EUR a kétoldalú kapcsolatok alapjából
Legfeljebb 25% támogatható a Program Megállapodás jóváhagyása előtt
A JCBF további forrásokat fordíthat a programravállalása



Támogatási alapelvek

• A támogatások elveit be kell tartani, és a szabályzat 1.3. Cikke leirja:

• Az EGT 2014–2021 közötti pénzügyi mechanizmusa által finanszírozott programok és tevékenységek:

• az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok -

ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait - tiszteletben tartásának közös értékein kell alapulnia.

• kövesse a jó kormányzás elveit; részvételi és befogadó jellegűek, elszámoltathatóak, átláthatók, reagálók, 

eredményesek és eredményesek. A korrupcióval szemben zéró tolerancia érvényesül.

• összhangban kell állniuk a fenntartható fejlődéssel, a hosszú távú gazdasági növekedéssel, a társadalmi 

kohézióval és a környezetvédelemmel.

• kövesse az eredmények és a kockázatkezelés megközelítését.



Program Model
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Köszönjük szépen!

www.eeagrants.org 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram

YouTube: EEANorwayGrants

Mail: info-fmo@efta.int


