Sodelujemo za zeleno, konkurenčno
in vključujočo Evropo
V okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega
gospodarskega prostora (EGP) je v obdobju 2014–2021 Sloveniji na voljo skupaj 37,7
milijona evrov. Finančna mehanizma sta namenjena krepitvi sodelovanja med
Slovenijo in državami donatoricami Islandijo, Lihtenštajnom ter Norveško in
prispevata h gospodarskemu ter družbenemu razvoju Slovenije.
S sredstvi držav donatoric Slovenija podpira program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje
nanje, s katerim se bo – poleg podnebnim spremembam – posvečala tudi trajnostni mobilnosti,
krožnemu gospodarstvu in manj uveljavljenim obnovljivim virom energije. Sredstva so namenjena
tudi za program Izobraževanje – krepitev človeških virov, ki je usmerjen v razvoj kompetenc za 21.
stoletje, boljšo povezanost izobraževanja in usposabljanja z realnim okoljem ter usklajevanje
poklicnega in zasebnega življenja. Pri izvajanju obeh programov kot programski partner sodelujejo
tudi institucije iz držav donatoric.
Sredstva obeh finančnih mehanizmov so sicer namenjena tudi krepitvi civilne družbe in
opolnomočenju ranljivih skupin (Sklad za civilno družbo), krepitvi tristranskega dialoga in
spodbujanju dostojnega dela (Socialni dialog – dostojno delo) ter krepitvi bilateralnih odnosov med
Slovenijo in državami donatoricami (Sklad za bilateralne odnose).
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SREDSTVA NORVEŠKEGA IN EGP FINANČNEGA MEHANIZMA 2014–2021
ZA SLOVENIJO PO PREDNOSTNIH PODROČJIH v milijonih evrov
Izobraževanje

13,5

Okolje

14,5

Civilna družba

3

Dostojno delo

0,178

SREDSTVA ZA IZVAJANJE NORVEŠKEGA IN EGP FINANČNEGA MEHANIZMA
2014–2021 V SLOVENIJI
Programi in skladi

Partnerji iz držav donatoric

Dodeljena
sredstva
(v mio. EUR)

Izobraževanje – krepitev
človeških virov

Norveški direktorat za visoko šolstvo in
veščine (Norveška)
Nacionalna agencija za mednarodne
zadeve v izobraževanju (Lihtenštajn)

13,5

Blaženje podnebnih sprememb
in prilagajanje nanje

Norveška agencija za okolje

14,5

Sklad za civilno družbo

/

Socialni dialog – dostojno delo

Innovation Norway

0,178

Sklad za bilateralne odnose

/

0,754

3

754 tisoč €
Bilateralno sodelovanje

Upravljanje in rezerva
Tehnična pomoč

1,131

Stroški držav donatoric

2,827

Rezerva

1,81

SKUPAJ

37,7

NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM IN FINANČNI MEHANIZEM EGP
Finančna mehanizma sta bila vzpostavljena na podlagi Sporazuma o Evropskem
gospodarskem prostoru (EGP), s katerim so Islandija, Lihtenštajn in Norveška kot
partnerice EU postale del notranjega trga EU. Sporazum EGP za skupni cilj določa
zmanjšanje socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter krepitev bilateralnih odnosov med
državami donatoricami in državami upravičenkami. S tem namenom so Islandija,
Lihtenštajn in Norveška vzpostavile Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni
mehanizem, s katerima 15 državam upravičenkam v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku v
obdobju 2014–2021 zagotavljajo nepovratna sredstva v višini 2,8 milijarde evrov.

FINANČNA MEHANIZMA V SLOVENIJI
Od priključitve Evropski uniji leta 2004 je Slovenija prejela oziroma je upravičena do 83,2
milijona evrov iz Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP
(prikaz po obdobjih v milijonih evrov):
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