Working together
for a green, competitive
and inclusive Europe
Συνεργαζόμαστε για μια Ευρώπη πράσινη,
ανταγωνιστική, χωρίς αποκλεισμούς
Μέσω των EEA Grants διατίθενται στην Ελλάδα € 116,7 εκ. για την υλοποίηση προγραμμάτων που
στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, στη μείωση των κοινωνικών
ανισοτήτων και στην προώθηση της συνεργασίας με τη Νορβηγία και τις άλλες δότριες χώρες.
Η στενή συνεργασία στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης συνεχίζεται, με έμφαση στην υποστήριξη των ασυνόδευτων
ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενισχύονται με ένα νέο πρόγραμμα που στηρίζει την πράσινη
βιομηχανία, τη γαλάζια ανάπτυξη και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Το περιβάλλον και η ενέργεια, η ενδυνάμωση
της κοινωνίας των πολιτών, η χρηστή διακυβέρνηση και η κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων παραμένουν βασικοί τομείς διοχέτευσης
της επιχορήγησης των EEA Grants.
Δυο σημαντικοί φορείς από τη Νορβηγία (Innovation Norway και Norwegian Directorate of Immigration) συμμετέχουν ως εταίροι σε
δυο από τα προγράμματα που υλοποιούνται στην Ελλάδα. Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Νορβηγίας και Ελλάδας και η
ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος αποτελούν, επίσης, αντικείμενο τόσο των προγραμμάτων όσο και του
Ταμείου Διμερών Σχέσεων σε εθνικό επίπεδο.

Χρηματοδοτική περίοδος

2014

2021

Βασικοί τομείς υποστήριξης:
€ 33 εκ.

Άσυλο & μετανάστευση

€ 21,5 εκ.

Καινοτομία & επιχειρηματική ανάπτυξη

€ 12 εκ.

Ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών

€ 11,5 εκ.

Περιβάλλον & ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

€ 11,5 εκ.

Μείωση της φτώχειας & κοινωνική ένταξη

€ 7 εκ.

Χρηστή διακυβέρνηση, λογοδοσία, διαφάνεια

Χρονοδιάγραμμα:
2016
3 ΜΑΐΟΥ 2016:
Υπογραφή συμφωνίας
για τα ΕΕΑ Grants μεταξύ
Νορβηγίας και ΕΕ

ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2016 –
ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2017:
Περίοδος διαπραγμάτευσης
μεταξύ Νορβηγίας και Ελλάδας

2017

2020

2024

31 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2017:

2020:

30 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2024:

Υπογραφή συμφωνίας για τα EEA Grants
μεταξύ Νορβηγίας και Ελλάδας. Έκτοτε,
είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη των προγραμμάτων
και οι ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος
για προτάσεις έργων προς χρηματοδότηση.

Ανακατανομή
αποθεματικού

Ολοκλήρωση
χρηματοδοτικής
περιόδου

η αποκατάσταση των υγροβιότοπων του Αμβρακικού Κόλπου
και του Δέλτα του Νέστου

Η Ελλάδα λαμβάνει
επιχορηγήσεις
μέσω των EEA Grants
από το 1994.
Συνολικά, έχουν διατεθεί
στην Ελλάδα περισσότερα
από € 180 εκ. για σημαντικά
έργα και παρεμβάσεις,
όπως:

η εγκατάσταση και διαχείριση του συστήματος Poseidon, ενός
συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής, σε πραγματικό χρόνο,
στοιχείων του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ανατολική Μεσόγειο
η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που επλήγησαν από τις μαζικές
δασικές πυρκαγιές της Ηλείας
η ανακαίνιση του μουσείου στη Στοά του Αττάλου και η ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς και του ιστορικού ρόλου της Αθηναϊκής Αγοράς
η λειτουργία της Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος
έργα αφαλάτωσης και βελτίωσης του πόσιμου νερού σε ελληνικά νησιά
έργα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών του αερίου
του θερμοκηπίου στην Ελλάδα
η στήριξη του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας
η ενδυνάμωση της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών

EEA Grants
Βάσει της συμφωνίας ΕΟΧ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία αποτελούν μέρος της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Η συμφωνία
ΕΟΧ, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1994, καθορίζει τον κοινό στόχο της συνεργασίας για τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δωρητριών και δικαιούχων χωρών. Μέσω των EEA Grants, η Ισλανδία,
το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία έχουν διαθέσει € 2,8 δισ. σε 15 χώρες της ΕΕ για το σκοπό αυτό. Η Νορβηγία παρέχει σχεδόν το 98%
αυτού του ποσού.
Τα EEA Grants αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην ενεργό ευρωπαϊκή πολιτική της Νορβηγίας, η οποία επιδιώκει την προώθηση
μιας Ευρώπης πράσινης, ανταγωνιστικής, χωρίς αποκλεισμούς.

#eeaGrantsGR #eeaGrantsCommunity
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