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Az EGT és a Norvég 
Finanszírozási 
Mechanizmus támogatja az 
uniós kohéziós politikát 
Európa megszilárdításában 
Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus képviseli Izland, 
Liechtenstein és Norvégia európai szolidaritáshoz és kohézióhoz való 
pénzügyi hozzájárulását. A 2014–2021 közötti programozási időszak 
során 2,8 milliárd EUR értékű projektfinanszírozás vált elérhetővé, 
megerősítve a Közép- és Dél-Európát érintő uniós beruházásokat.

Izland, Liechtenstein és Norvégia szoros együttműködésben 
áll az EU-val, az Európai Gazdasági Térségről (EGT-ről) szóló 
megállapodás keretében pedig az egységes piac tagjai. Így 

az EGT-n belüli társadalmi és gazdasági különbözőségek csök-
kentésére irányuló közös célkitűzésben is osztoznak. 

Az országok e célkitűzéshez történő hozzájárulása az EGT és 
a Norvég Finanszírozási Mechanizmus formájában történik. 
A Finanszírozási Mechanizmusok – EU Kohéziós Alapjához 
hasonlóan – az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem uniós 
átlagának 90  %-a alatti uniós tagállamokat támogatják. Pri-
oritásaik az uniós prioritások tükrében a zöld, versenyképes 
és befogadó Európát célozzák.

A jelenlegi finanszírozási időszak uniós prioritásaival összhang-
ban az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok az ifjúsági 
munkanélküliség kezelésére és a határokon átnyúló együtt-
működés előmozdítására regionális alapokat hoztak létre.

A hatás maximalizálása

A programozási időszak kezdetén valamennyi kedvezménye-
zett ország egy, a donor országokkal kötött, kétoldalú egyet-
értési megállapodásban javaslatot tesz a beruházási prioritá-
sokra. A duplikáció elkerülése érdekében és a leghatékonyabban 
célzott finanszírozás biztosítása céljából az Európai Bizottság-
gal is folyik konzultáció a tárgyalások során. A Finanszírozási 

Mechanizmusok keretében végrehajtott programoknak meg 
kell felelniük az emberi jogokkal, a felelősségteljes kormány-
zással, a fenntartható fejlődéssel és a nemek közötti egyen-
lőséggel kapcsolatos uniós szabályoknak és normáknak.

Az uniós és az EGT-alapok kiegészítő jellegűek, általában azo-
nos nemzeti szintű irányító hatóság alá tartoznak. Egy kísérleti 
projekt előmozdításának támogatása vagy ugyanazon projekt 
valamely másik tényezőjének finanszírozása révén egészítheti 
ki például az egyik a másikat. A Finanszírozási Mechanizmusok 
olyan projekteket is támogatnak, amelyek esetében uniós vagy 
nemzeti finanszírozás aligha érhető el, elkerülve ily módon az 
esetleges duplikációt. Az uniós és EGT-alapok eredményesnek 
bizonyulnak egyéb állami vagy magánfinanszírozási források 
mozgósításában is. 

A Finanszírozási Mechanizmusok legfőbb célja Izland, Liechtens-
tein és Norvégia, valamint a kedvezményezett országok közötti 
kétoldalú kapcsolatok megerősítése. Prioritásaik közös európai 
kihívásokat kezelnek, amelynek során mind a donor, mind a ked-
vezményezett országok rendelkeznek az együttműködéshez 
szükséges szaktudással és érdekekkel. Külön alapok célozzák 
a közintézmények, magánvállalatok, nem kormányzati szerve-
zetek és kutatóintézetek közötti kétoldalú partnerségek előse-
gítését és támogatását valamennyi szinten. Többezer projekt 
támogatására kerül sor minden programozási időszakban, töb-
bek között a kutatási együttműködések, a kkv-k közös projektei 
vagy szakértői cserék és a személyzet képzésének területén. 
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A demokrácia támogatása

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus egyik megkülönböztető 
jegye, hogy a finanszírozás legalább 10  %-a közvetlenül civil 
szervezeteket támogat valamennyi kedvezményezett ország-
ban. Célja, hogy fejlessze a civil társadalmi szektor hosszú 
távú fenntarthatóságát és kapacitását a demokratikus rész-
vétel, az aktív polgári szerepvállalás és az emberi jogok 
előmozdításában. 

Az Európa Tanács, az OECD és az Európai Unió Alapjogi Ügy-
nöksége számos program és projekt partnerei, szaktudásukat 
nyújtva a megkülönböztetéssel, a társadalmi befogadással, 
a gazdasági fejlődéssel és a felelősségteljes kormányzással 
kapcsolatban. A Finanszírozási Mechanizmusok külön figyelmet 
fordítanak a roma lakossághoz hasonló veszélyeztetett csopor-
tok megerősítésére számos kedvezményezett országban.   

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://www.eeagrants.com
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donor 

ország

2,8 milliárd EUR 

értékű finanszírozás

1,5 milliárd EUR 
EGT-támogatás 

Támogató országok: Izland, 

Liechtenstein és Norvégia

1,3 milliárd EUR 
Norvég támogatás 

Kizárólagos támogató Norvégia
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kedvezményezett 

ország

Együttműködés egy zöld, versenyké-
pes és befogadó Európa érdekében
Kedvezményezett országok (millió EUR) 2014 
és 2021 között

Ország
EGT-támoga-

tások
Norvég 

támogatások
Összesen

Bulgária 115,0€ 95,1€ 210,1€
Horvátország 56,8€ 46,6€ 103,4€
Ciprus 6,4€ 5,1€ 11,5€
Cseh 
Köztársaság

95,5€ 89,0€ 184,5€

Észtország 32,3€ 35,7€ 68,0€
Görögország 116,7€ – 116,7€
Magyarország 108,9€ 105,7€ 214,6€
Lettország 50,2€ 51,9€ 102,1€
Litvánia 56,2€ 61,4€ 117,6€
Málta 4,4€ 3,6€ 8,0€
Lengyelország 397,8€ 411,5€ 809,3€
Portugália 102,7€ – 102,7€
Románia 275,2€ 227,3€ 502,5€
Szlovákia 54,9€ 58,2€ 113,1€
Szlovénia 19,9€ 17,8€ 37,7€
Regionális 
alapok

55,2€ 44,8€ 100,0€

Összesen 1548,1€ 1253,7€ 2801,8€

*  Az EGT-támogatásokat mindhárom támogató közösen finanszírozza, 
a hozzájárulásaikat pedig a GDP-jük alapján számítják ki. A hozzájárulá-
sok becsült aránya: Norvégia (96 %), Izland (3 %) és Liechtenstein (1 %).
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