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V SLOVENIJI

OZADJE
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko
politiko
v
okviru
izvajanja
Norveškega
finančnega
mehanizma
in
Finančnega mehanizma EGP deluje kot
Nacionalna kontaktna točka in kot Nosilec
programov Blaženje podnebnih sprememb in
prilagajanje nanje ter Izobraževanje – krepitev
človeških virov in upravljavec Sklada za
bilateralne odnose.

Leto 2020 je bilo polno izzivov, ki so zahtevali
prilagoditev novim okoliščinam.
Kljub temu so bile izvedene številne aktivnosti v
okviru programov in skladov ter dosežen
pomemben napredek pri izvajanju Norveškega
finančnega
mehanizma
in
Finančnega
mehanizma EGP.

programmes. It was approved by the Donor states
at the Annual Meeting in May 2021.
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milijona EUR

program

Blaženje podnebnih sprememb in
prilagajanje nanje

Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov.
Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti.
Povečano uveljavljanje načel krožnega
gospodarstva.
Izboljšano upravljanje ekosistemov
pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.
Okrepljeno sodelovanje institucij iz Slovenije in
držav donatoric, vključenih v program.

program
Izobraževanje – krepitev človeških virov

Izboljšano institucionalno sodelovanje
na vseh ravneh formalnega in neformalnega
izobraževanja.
Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje
namenjeno podpori prikrajšanih skupin.
Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega
življenja.
Izboljšane spretnosti za dobro upravljanje in
sodelovanje pri zagotavljanju storitev žrtev otrok.
Okrepljeno sodelovanje institucij iz Slovenije in
držav donatoric, vključenih v program.

Ostali programi in skladi, ki se v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–
2021 izvajajo v Sloveniji
Sklad za bilateralne odnose upravlja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sklad za civilno družbo (Active Citizens Fund) upravlja CNVOS v konzorciju z Zavodom PIP in DRPD Novo mesto.
Program Socialni dialog– Dostojno delo upravlja Innovation Norway.

www.norwaygrants.si

www.eeagrants.si

#EEANorwayGrantsSlovenia

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

PREGLED leta 2020
Izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in
Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 v letu 2020

Nacionalna kontaktna točka
Uredba o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in
finančnega mehanizma EGP v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–
2021 je bila sprejeta novembra 2020.
Oktobra 2020 je bil organiziran letni sestanek z državami donatoricami,
na katerem je bil ocenjen napredek v izvajanju finančnih mehanizmov v
Sloveniji, še posebej v luči pandemije Covid-19.
Večina informacijskih in komunikacijskih aktivnosti v letu 2020 je bilo
treba prilagoditi razmeram pandemije Covid-19, nekatere dejavnosti so
bile prestavljene na leto 2021, druge pa so bile izvedene preko spleta.

Nosilec programa

Uredba o izvajanju
finančnih
mehanizmov v
Sloveniji

Letni
sestanek

Komunikacija
prek spleta

Večina izvedenih dejavnosti Nosilca obeh programov je bila namenjena
pripravi Javnega razpisa in objavi v letu 2021.
Odobren je bil projekt »Hiša za otroke/Barnahus«, ki ga v okviru
programa Izobraževanje – krepitev človeških virov izvaja Ministrstvo za
pravosodje. To je pilotni projekt, ki temelji na Zakonu o zaščiti otrok v
kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke, ki bo
na enem mestu, v otrokom prijaznem in varnem okolju, zagotovil
ustrezno obravnavo otrok žrtev s celovito podporo visoko usposobljenih
strokovnjakov.

Priprava
javnega razpisa

Projekt
Hiša za otroke
/Barnahus

Bilateralni odnosi
Sklad za bilateralne odnose je instrument namenjen krepitvi
sodelovanja, razširitvi znanja ter povečanju medsebojno razumevanja
med državami donatoricami in državami upravičenkami. Namen sklada je
finančno podpreti širok spekter dejavnosti, ki imajo jasno bilateralno
naravo in prispevajo h krepitvi bilateralnih odnosov.

Bilateralna iniciativa
»Raziskava na temo
enakih možnosti na
področju diplomacije«

Zaradi pandemije Covid-19 so bile nekatere načrtovane bilateralne
aktivnosti v okviru Sklada prestavljene ali izvedene na drugačen način.
Vse načrtovane aktivnosti v okviru bilateralne iniciative »Raziskava na
temo enakih možnosti na področju diplomacije« so bile izvedene do
konca leta 2020.
O Norveškem finančnem mehanizmu in Finančnem mehanizmu EGP
Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem predstavljata prispevek Islandije, Lihtenštajna in
Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Glavna cilja sta zmanjšanje gospodarskih in socialnih razlik
v Evropi in krepitev bilateralnih odnosov med državami donatoricami in 15 članicami EU v srednji in južni Evropi
ter ob Baltiku. Države donatorice tesno sodelujejo z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem
gospodarskem prostoru (EGP).
Kontakt
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Kotnikova ulica5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
E: gp.svrk@gov.si, nor_egp.svrk@gov.si
T: +386 1 400 36 82
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