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Финансови
механизми
на ЕИП и Норвегия
2014 – 2021 г.
в България
3 държави донори
15 държави бенефициенти
България е 4-тият най-голям получател
на средства: 210,1 млн. евро
Финансов механизъм на ЕИП
115 млн. евро, предоставени от
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (96%)
Норвежки финансов механизъм
95,1 млн. евро, предоставени от
Норвегия

Работим заедно
Финансовият механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкият финансов механизъм (ФМ
на ЕИП и НФМ) представляват приносът на Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн за разширения Европейски
съюз. Целта е намаляване на икономическите и социални
различия и укрепване на двустранните отношения чрез
партньорски проекти, обмен на опит и добри практики.
Подходът е основан на разбирането, че устойчивото
развитие е възможно единствено чрез общите усилия и
напредък на съседни държави.
България стана държава бенефициент по механизмите
след присъединяването си към ЕС и ЕИП през 2007 г. От
тогава до сега, за период от 10 години страната ни получи
достъп до над 160 милиона евро, с които бяха подкрепени
близо 1000 проекта. Повече от 200 от тях имат партньор
от държавите - донори. Сериозни усилия са положени
за укрепване на гражданския сектор чрез заделянето на
специален фонд за подкрепа на НПО сектора.
За програмния период 2014 - 2021 г. (проектите ще
бъдат изпълнявани до 2024 г.), подкрепата за България е
увеличена до 210,1 милиона евро в приоритетни области,
като: правосъдие и вътрешни работи, култура, гражданско
общество, енергетика, бизнес развитие, достойни условия
на труд, околна среда и климатични промени.
В тази брошура сме се постарали да разкажем накратко
за всяка от покдрепените програми за настоящия период
на финансиране. Ще откриете контакти, на които можете
да получите допълнителна информация, както и на
съответните интернет страници и в социалните мрежи.
Там ще научавате за предстоящи събития, покани за
кандидатстване и интересни проекти.

Фото кредит: Офис на финансовия механизъм

Национално
координационно звено

Посолство на
Кралство Норвегия за България

Иван Иванов
office.nfp@government.bg
+359 2 940 20 59

(базирано в Букурещ)
emb.bucharest@mfa.no
+40 21 306 98 00

Оператор:
Министерство на образованието и
науката
Финансиране:

Местно развитие, намаляване
на бедността и подобрено
включване на уязвими групи

Енергия от възобновяеми
източници, енергийна
ефективност, енергийна сигурност

Оператор:
Министерство на енергетиката

Продължение на програма „Деца и младежи в риск“ от предишния
период, вече с разширен обхват, който най-общо включва следните
теми: образование, заетост и здравеопазване. Фокусът върху
уязвими групи продължава да бъде важна част от програмата и
нейните цели. Заложено е и надграждане на успешно реализирани
инициативи, като младежките центрове в градовете Враца, Добрич,
Пловдив и Стара Загора, както и изграждане на нови младежки
центрове.

Основна цел на програмата е насърчаване на енергийната
ефективност, повишаване на производството на възобновяема
енергия и намаляване на емисиите на парникови газове.

Партньори:

41 176 471 евро
Партньори:
Норвежка асоциация на местните и
регионални власти (KS), Съвет на
Европа (CoE)
Контакти:

32 941 176 евро

Норвежка дирекция за енергийни и
водни ресурси (NVE), Национален
енергиен орган (OS)
Контакти:
Христина Стоичкова
+359 2 9263 327
h.stoichkova@me.government.bg

Цветана Герджикова
+359 2 467 62 08
vep_info@mon.bg
tz.guerdjikova@mon.bg

Чрез предварително определени проекти и открити покани за
кандидатстване екипът по програмата поставя следните цели:
повишаване на капацитета за местно развитие в най-изостаналите
общини, продължаваща подкрепа за включващо образование,
политики и практики, насочени към децата и младежите в риск,
подкрепа за хронично болни възрастни хора, както и включване и
овластяване на уязвимите групи с фокус върху ромите.

Финансиране:

Подкрепят се мерки за намаляване на енергийните разходи на
общините и индустрията, намаляване на промените в климата и
подобряване на експертизата на публичните институции в сферата
на енергийната ефективност. Важно място заема прилагането на
иновативни добри практики в резултат от сътрудничеството със
страните - донори.
В основната си част планираните резултати ще имат потенциален
дългосрочен ефект, тъй като спестяванията на енергия оказват
многостранно въздействие върху начина ни на живот – създават
по-добри условия за живот, по-добра околна среда и освобождават
средства, които могат да бъдат инвестирани за развитие на други
сфери.

Оператор:
Министерство на околната среда и
водите

Опазване на околната среда и
изменение на климата

Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество

Основна цел на програмата е подобряване състоянието на екосистемите, намаляване на неблагоприятните последици от
замърсяването и други човешки дейности, както и смекчаване на
последиците, и намаляване на уязвимостта към климатичните
промени.

Опазването на културното наследство е основен приоритет на
Финансовия механизъм на ЕИП и през новия период, но с фокус
върху културното предприемачество и управлението на културното
наследство.

Финансиране:
15 294 118 евро
Партньори:
Норвежка агенция по околната среда
(NEA)
Контакти:
Силвия Рангелова
+359 2 940 62 44
rangelova@moew.government.bg

11 764 706 евро
Партньори:
Норвежки съвет по изкуствата
(ACN)

Татяна Цветанова
pa14culture@mc.government.bg

- създаване на система за остойностяване на екосистемни услуги;
- п
 одобряване на системата за
наблюдение и оценка на
състоянието и управлението на морските води, реализиране на
пилотни модели за пречистването им и на мерки за намаляване
на морските отпадъци;
- п
 одобрено използване на ресурсите на общинско ниво чрез
прилагане на принципите и механизмите на „кръговата икономика“
и популяризиране на значимостта на ресурсната ефективност;

Планирани са открити процедури и малки грантови схеми, насочени
към всяка от следните три сфери: морски води, кръгова икономика и
управление на ресурсите и климата.

Финансиране:

Контакти:

В рамките на програмата ще се финансират мерки, свързани със:

- п
 овишаване на способността на местните общности да намаляват
емисиите и да се адаптират към промените в климата.

Оператор:
Министерство на културата

В рамките на програмата ще се финансират мерки за подобряване
на управлението и условията за представяне на богатото културно
наследство, като част от фондовете на музеи, библиотеки, читалища
и др. културни институции. Залага се на прилагането на интерактивни
методи и технологии, насърчаване на предприемачество и
дигитализация на културно-историческото наследство.
Важно място заема подобряването на достъпа до изкуство и култура,
чрез организиране на различни събития, включително фестивали,
изложби и други инициативи. Целта е да бъде даден нов живот в помалки населени места и развитието на нови публики.
По програмата са предвидени 1 200 000 евро за малки проекти с цел
подобрена информираност за изкуството и културата на етническите
и културни малцинства чрез развитие на културни и образователни
събития, изложби и документиране на културната история, с фокус
върху ромската култура.

Оператор:
Министерство на правосъдието
Финансиране:
35 294 118 евро
Партньори:
Норвежко министерство на
правосъдието (NMOJ); Дирекция на
Норвежка корекционна служба (KDI);
Съвет на Европа (CoE)
Контакти:

Правосъдие

Вътрешни работи

Основен фокус на програмата ще бъде подобряване на качеството
на корекционните услуги, като е предвидено да бъдат създадени
сигурни и безопасни условия чрез ремонт на някои от найнатоварените места за лишаване от свобода и медицински
центрове към тях, изграждане на изцяло нов пилотен затвор
в пълно съответствие с Европейските стандарти с капацитет
400 лишени от свобода и учебен център към него, въвеждане на
програми за рехабилитация на лишените от свобода с фокус
върху уязвими групи и мерки за подобряване на прилагането на
алтернативите на лишаването от свобода.

В рамките на програмата са подкрепени мерки в няколко основни
области – повишаване на капацитета на държавните институции в
областта на убежището и миграцията, подобряване на капацитета
на правоохранителните органи за предотвратяване и борба с
престъпността и на българските власти за борба с корупцията и
икономическата престъпност. В рамките на два проекта ще бъде
подобрена експертно-криминалистическата дейност при работа
с веществени доказателства и капацитета за извършване на
експертизи.

Венета Стоилова
+359 2 923 74 19
V.Stoilova@justice.government.bg

В сътрудничество с Националната криминална служба на Норвегия
(KRIPOS) ще бъде подобрен капацитета за превенция и борба с
транснационалната и организирана престъпност. По програмата се
предвижда изграждането на временен център за настаняване на
непридружени деца – бежанци и предоставяне на здравни, социални
и образователни услуги.
Основен фокус на програмата ще бъде и подобряване на ситуацията
на ромското население, като ще се повиши капацитета на полицията
за работа в мултиетническа среда, диалога между полицията
и ромската общност и ще бъде изградена автоматизирана
информационна система в областта на домашното насилие и
насилието, основано на полов признак.

В допълнение ще бъдат подкрепени мерки за подобрено прилагане
на Европейската правна рамка в българската съдебна система,
повишаване на капацитета на българските институции в областта
на детското правосъдие, домашното насилие и насилието, основано
на полов признак.
Програмата ще се изпълнява чрез 9 предварително дефинирани
проекти с бенефициенти: Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“, Висш съдебен съвет, Национален институт на
правосъдието, Националното бюро за правна помощ, дирекция
„Процесуално представителство пред ЕСПЧ“ и МВР. Предвидена е и
малка грантова схема на обща стойност 1.5 млн. евро в областта на
детското правосъдие и домашното насилие и насилието, основано
на полов признак.

Оператор:
Министерство на
вътрешните работи
Финансиране:
25 294 118 евро
Партньори:
Норвежка дирекция Полиция
(POD); Норвежко министерство на
правосъдието (NMOJ); Норвежка
дирекция за имиграция (NDI); Съвет
на Европа (CoE)
Контакти:
Мая Петкова
+359 2 982 74 12
dmp@mvr.bg

Оператор:
Фондация „Институт Отворено
общество – София“ в партньорство
с Фондация „Работилница за
граждански инициативи“ и Фондация
„Тръст за социална алтернатива“
Финансиране:
15 500 000 евро
Контакти:
Елица Маркова
+359 2 930 66 12
emarkova@osi.bg
https://www.activecitizensfund.bg

Фонд Активни граждани България
Целта на Фонд Активни граждани България е предоставянето на
подкрепа с цел укрепване на гражданското общество, активиране на
гражданите и овластяване на уязвимите групи.
В рамките на Фонда се подкрепят проекти в следните 6 тематични
приоритети:
- Подобряване на демократичната култура и гражданската
осведоменост;
- Подкрепа за правата на човека;
- Овластяване на уязвими групи;
- Повишаване на приноса на гражданските организации за
равенството между половете и предотвратяване на насилието по
полов признак;
- Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на
околната среда и климатичните промени;
- Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския
сектор, в това число на гражданските организации.
Ще се организират 2 конкурса за стратегически проекти през
2018 и 2020 г.
По Схемата за малки инициативи ще се подкрепят проекти в същите
тематични направления. Предвиден е и Двустранен фонд, включващ:
1) мерки за разработване и изпълнение на проекти и инициативи с
организации от страните донори и
2) тематични работни срещи за установяване на контакти и обмен
на опит с организации от страните - донори. По програмата ще
се предоставят и стипендии за студенти от ромски произход в
медицински специалности.

Развитие на бизнеса,
иновации и МСП
Основната цел на програмата е да насърчи създаването на
ценности и устойчиво развитие на бизнес сектора в България.
На база развитието на бизнес иновациите програмата се стреми
да стимулира и развива дългосрочното сътрудничество между
Норвегия и България. Програмата е ориентирана към българския
частен сектор – малки, средни и големи предприятия (с до 25%
държавно участие).
Очакваният резултат от финансираните проекти е повишаване на
конкурентноспособността на българските предприятия в рамките на
фокусни области „Иновации за зелена индустрия” и „Технология на
благосъстоянието“.
Това включва: разработване и внедряване на иновативни зелени
технологии/процеси/решения; пускане на пазара на зелени продукти
или услуги; разработване на иновативни технологии и услуги, които
помагат на възрастните хора и хората с увреждания да станат понезависими и самостоятелни и др.

Социален диалог – достойни
условия на труд
Целта на Програмата е укрепване на тристранното сътрудничество
между работодатели, служители и публични органи и насърчаване
на достойните условия на труд. Програмата ще подкрепя социалния
диалог и ще допринесе за по-добрата подготовка на страните бенефициенти при посрещането на предизвикателствата, резултат
от високите нива на безработица, както и за установяването на
практики, подпомагащи достойните условия на труд, съвместно с
норвежките партньори.

Оператор:
Иновация Норвегия
РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА
Финансиране:
28 500 000 евро
СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ
Финансиране:
951 000 евро
Контакти:
Венцеслава Янчовска
+359 2 466 69 66
+359 2 466 69 69
Venceslava.Yanchovska@
innovationnorway.no
https://www.innovasjonnorge.no/en

Глобален фонд за
регионално
сътрудничество
За първи път през този програмен период, държавите
донори заделят 100 милиона евро за два фонда
насочени
към
подобряване
на
регионалното
сътрудничество и справяне с младежката безработица,
в рамките на т.нар. Глобален фонд за регионално
сътрудничество.
Целта е намиране на иновативни идеи за справяне с
общите предизвикателства на европейския континент
и подкрепа за европейските ценности. Всичко това
е възможно единствено чрез съвместна работа на
всички държави и за това партньорствата и обменът на
опит и успешни модели са стимулирани.
Фондът се управлява от компанията „Екорис“, която
координира процеса на кандидатстване и оценка на
проектните предложения. България е сред държавите
с най-много проекти по Фонда за младежка заетост
с 5 проекта с водеща българска организация и
14 участия като партньор.
Контакти:
eeagrants@ecorys.com
+48 22 339 45 40
http://www.ecorys.pl/eeagrants

