ПОДКРЕПА ЗА ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР И РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО ПЕРИОДИ:

2007-2009 г.
61 проекта

€ 2 000 000

2009-2014 г.

2014-2021 г.

454 проекта

€ 11 790 000 € 15 500 000

Над 500 проекта и повече от 700 организации бяха финансирани за последните 10 години по Програмата
за подкрепа на НПО в България. За гражданския сектор тази помощ е особено важна, защото позволява
развиване на по-добри и по-активни организации. По този начин дадохме зелена светлина на много каузи,
които докоснаха човешки съдби, преобърнаха нагласи и предизвикаха обществена реакция.
За периода 2007-2009 Програмата за подкрепа на НПО в България се управляваше от Фондация за реформа в
местното самоуправление, а за периодите 2009 – 2014 г. и 2014-2021 г. от Институт „Отворено общество“
и техните партньори.

Подкрепата за уязвими групи, включително принос за националните политики на ромска интеграция, също е
сред фокусите на финансовите механизми. Подкрепяме сфери, като образование, здравеопазване, правосъдие
и вътрешни работи и култура. Една четвърт от проектите по НПО фонда също са с такъв приоритет.
„Стипендията ми даде нужната увереност да бъда пълноценен
студент и да дам най-доброто от себе си. Системата се отнесе
с мен, като с равен на всеки друг.“, разказва 32-годишният
Емил, а неговият колега Марин (28) допълва: „Стипендиите ни
дадоха възможност да завършим образованието си. Ако за
да учиш медицинска специалност е нужно да вложиш 100%
от себе си, то като ром ти трябват 150%.“ Двамата са сред
бенефициентите на здравната програма, която даде шанс
на представители на уязвимите групи да получат подкрепа за
образование.

Официалните връзки между България и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн
имат своята дългогодишна история, като с Норвегия те датират още
от 1906 г. В духа на приятелство и споделяне на опит се изпълняват
и финансовите механизми. Над 200 са създадените партньорства и
стотици български студенти, преподаватели и учени имаха възможност
да общуват и работят съвместно с колегите си от страните донори.
Българският учен е уважаван партньор, а обмененият опит е безценен и
за двете страни. С голям интерес и любопитство България и Норвегия
гледат една към друга със своите богати исторически и културни
корени. Така, с подкрепата на програмите, от септември 2017 г. за три
месеца изложба на тракийските съкровища гостува на норвежкия град
Берген в една вълнуваща среща на хилядолетни цивилизации.
Отвъд получените средства и изпълнени проекти, за всички е важно,
изграденото доверие да доведе до надграждане или нови общи
инициативи. Особено полезна тук е помощта на Норвежкото посолство
за България, което съдейства за установяване на контакти и служи
като ценен посредник в първоначалния етап на опознаване.

Централно координационно
звено
office.nfp@government.bg
www.eeagrants.bg

Посолство на Кралство Норвегия
за България
emb.bucharest@mfa.no
https://www.norway.no/en/romania

10 ГОДИНИ ПРОМЕНЯМЕ БЪЛГАРИЯ
Финансови механизми на
Европейското икономическо
пространство и Норвегия
2007 – 2017 г.

2007-2009 г.
2007-2009 г.

2009-2014 г.

2014-2021 г.

€ 41.5

€ 126.6

€ 210.1

милиона

милиона

милиона

През 2017 г. отбелязваме първото десетилетие на партньорството между България, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн в
изпълнение на програми и проекти по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. За този период страната ни получи достъп до над 160 милиона евро, с които бяха подкрепени
повече от 800 проекта в различни области, включително образование, култура, правосъдие и вътрешни работи, околна
среда и гражданско общество.
Сътрудничеството в общността на ЕИП датира от 1994 г.,
когато се полагат основите на свободно движение на стоки, услуги и хора сред държавите-членки. Една от целите на
споразумението за свободна търговия е намаляване на икономическите и социални различия сред държавите. Това цели и
приносът на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, чрез Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия. Финансират се проекти
за развитие в общо 15 държави, като България е сред тези с
най-голямо финансиране.

66 подкрепени
проекта

34 от тях с партньори от
държавите донори

128 малки проекта

по Фонда за подкрепа
на неправителствени
организации и Фонда за
стипендии
Основни приоритети
Околна среда, човешки
ресурси, здравеопазване
и детски грижи, културно
наследство и др.
Резултати
Създаване на национална
система за наблюдение
на биоразнообразието,
противопожарна система
за наблюдение на Национален парк Пирин, телекомуникационна система
по Шенгенските граници,
изграждане на музей на
съвременното изкуство в
България и реконструкция
на Античен стадион в гр.
Пловдив, ремонт на болници и детски градини и др.

2009-2014 г.
Брой подкрепени проекти: 770
Брой подкрепени проекти с партньор от държавите донори: 181

Сектор „Околна среда, енергийна ефективност и иновации“
• 686 доброволци обучени да събират и въвеждат данни в Националната система за мониторинг на
биологичното разнообразие;
• 117 сгради с намалена консумация на енергия и разходи за отопление;
• Картирани са екосистемите на 100% от територията на страната извън НАТУРА 2000
• 32 иновативни проекта за по-зелен и конкурентноспособен бизнес

Сектор „Правосъдие и вътрешни работи“
• 10 ремонтирани места за лишаване от свобода в съответствие с международните стандарти, вкл. ново
затворническо общежитие за 450 души;
• Пилотен електронен мониторинг на 183 осъдени лица;
• 260 затворници, включени в алтернативни програми на лишаването от свобода;
• Над 1000 магистрати обучени по Европейската конвенция за правата на човека;
• 14 магистрати и правни експерти стажували в Европейския съд за правата на човека
• 9 656 души, на които е предоставена правна помощ;
• 1994 подкрепени жертви на домашно насилие;
• 2459 служители на реда, обучени по опазване правата на човека и умения за работа в мултикултурна среда.

Сектор „Културно наследство“
• Създаване на 11 дигитални центъра и дигитализиране на 50 000 дигитализирани обекта на културно
наследство;
• 40 нови експозиции на съвременно изкуство;
• Консервация и реставриране на 7 сгради и природни обекти с културна стойност,
вкл. Перперикон, Велико Търново, тракийски могили в Казанлък, старият мост в Свиленград, Античен
керамичен център в Павликени и др.;
• Създаване на нова градска галерия в гр. Поморие и на комплекс Музей-Библиотека в гр. Димитровград.

2014-2021 г.
ПРОГРАМА

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

ПРОГРАМЕН
ОПЕРАТОР

Норвежката асоциация на
местните и регионални власти
Министерство на
(KS)
образованието и науката
Съвет на Европа (CoE)

€ 41,176,471

Министерство на
енергетиката

Опазване на околната среда и
изменение на климата

Министерство на
околната среда и водите

Норвежката агенция по околна
среда (NEA)

€ 15,294,118

Предприемачество в
областта на културата,
културно наследство и
културно сътрудничество

Министерство на
културата

Норвежкия съвет по
изкуствата (ACN)

€ 11,764,706

Граждански общество

Институт „Отворено
общество“

€ 15,500,000

Развитие на бизнеса,
иновации и МСП

Иновация Норвегия

€ 28,500,000

Социален диалог – достойни
условия на труд

Иновация Норвегия

€ 951,000

Правосъдие

Министерството на
правосъдието

Сектор „Гражданско общество, стипендии и достойни условия на труд“
• 156 стипендии за студенти, преподаватели и научни работници в учебни заведения от държавите донори
• 91 статии и доклади реализирани в резултат на обмен на научни кадри между България и страните донори
• 454 проекта финансирани по Фонда за подкрепа на НПО, в рамките на който са проведени:
• над 1000 информационни събития;
• над 100 застъпнически кампании;
• 230 инициативи в полза на повишаване информираността на гражданите за техните права

Норвежката дирекция за
енергийни и водни ресурси
(NVE),
Националния енергиен орган
(OS)

БЮДЖЕТ С НАЦИОНАЛНО
СЪФИНАНСИРАНЕ

Енергия от възобновяеми
източници, енергийни
ефективност, енергийна
сигурност

Сектор „Човешко и социално развитие“
• Изградени и активно работещи 4 младежки центъра в градовете Пловдив, Стара Загора, Добрич и Враца;
• 68 ремонтирани детски градини;
• 7632 домашни посещения на бременни жени и семейства с деца до 3-годишна възраст;
• 135 стипендии за студенти учещи медицински специалности;
• 4667 младежи с направен тест за болести предавани по полов път.

ПАРТНЬОР

Вътрешни работи

Министерство на
вътрешни работи

Фонд за двустранни
отношения

МС, д-я „Централно
координационно звено“

Норвежкото министерство на
правосъдието (NMOJ);
Дирекция на Норвежката
корекционна служба (KDI);
Съвета на Европа (CoE)
Норвежката дирекция Полиция
(POD)
Норвежкото министерство на
правосъдието (NMOJ);
Норвежка дирекция за миграция
(UDI);
Съвета на Европа (CoE)

€ 32,941,176

€ 35,294,118

€ 25,294,118

€ 4,202,000

