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Helsingforskomiteen 

• Informasjonsarbeid 

• Organisere deltakelse av norske organisasjoner på 
lanseringsseminar i mottakerland  

• Bistå i å arrangere seminarer, arbeidsmøter etc.  

• Utvikling av webportalen www.ngonorway.org  

 

 

 

 

http://www.ngonorway.org/


Hva er EØS-midlene? 

• Norges bidrag til å redusere sosiale og 
økonomiske forskjeller i Europa 

• Styrke relasjonene og samarbeidet mellom Norge 
og mottakerlandene. 

 

 

 

 



EØS-midlene – 16 mottakerland 



EØS-midlene 

• Består av 32 ulike programmer, inkludert  
– Miljøvern 

– Klima og fornybar energi  

– Grønn innovasjon  

– Karbonfangst og lagring  

– Kulturarv og kulturutveksling  

– Kompetansebygging og sosial utvikling  

– Forskning og utdanningsstipend  

– Justis  

– Folkehelse 

– Sivilt samfunn  

 

 

 



Hva er EØS-midlene? 

• 2009-2014: 14 
milliarder kroner 

 

• 10 % av midlene satt 
av til NGO-
programmer 

 

 

 

 



NGO-programmene: 
Overordnede mål 

• Styrke utviklingen av det sivile samfunn 

• Bidra til sosial rettferdighet, demokrati og 
bærekraftig utvikling 

 



NGO-programmene: Hovedfokus 

• Sosial rettferdighet 

• Demokrati  

• Menneskerettigheter og anti-
diskriminering 

• Styrke utsatte grupper 

• Kapasitetsbygging 

• Påvirkningsarbeid 

• Bevisstgjøring 

• Påvirkning lokalt 

• Velferd og fattigdomsreduksjon 



NGO-programmene: Hovedfokus 

• Minst 10% av midlene går til barn og unge 

• Minst 10% av midlene går til rom 

 

 

 



NGO-programmene (i mill. euro) 

Bulgaria   11.8 
Croatia   1.3 
Cyprus   1.3 
Czech Republic  9.8 
Estonia   2.3 
Greece   7.3 
Hungary   13.5 
Latvia    10.4 
Lithuania   5.5 
Malta    0.5 

Poland   37 
Portugal   8.7 
Romania   36.3 
Slovakia (human rights) 3.7 
Slovakia (inclusion)  3.7 
Slovenia   1.9 
Spain    4.6 



NGO-programmene 

• Administreres av en fondsoperatør i hvert enkelt 
land 

• Organisasjoner i mottakerlandene søker om 
støtte innenfor rammen NGO-fondet i det enkelte 
land gir 

• Kun enheter i mottakerland kan søke  

• Små og store prosjekter  

 

 

 

 



NGO-programmene 

• Lagt til rette for samarbeid mellom frivillige 
organisasjoner i Norge og i mottakerlandene  

• Norske organisasjoner, kommuner, institusjoner 
etc kan være prosjektpartner 

• Bilateralt fond: 1.5% (såkornsmidler) 

 

 



Prosjektpartnerskap 

•Stor interesse for norske 
partnere, til tider stor pågang  

•Norske partnere: Opplæring, 
studiebesøk, erfaringsutveksling 

 

 

 



Fordeler med samarbeid  

• Dele kunnskap 

• Skape innovasjon 

• Kapasitetsbygging 

• Legitimitet  

• Felles europeiske utfordinger trenger felles 
innsats  

• Nye perspektiver    

• Nettverking og lokale kontakter  

 



Utfordringer 

• Språk 

• Avstander  

• Byråkrati 

• Organisatorisk kapastitet  

• Ulike arbeidsmetoder og filosofi 

• Prisnivå 

• 3 donorland og 16 mottakerland 

 

 

 



 
Nøkkel til suksess 

• Felles verdier  

• Bygge tillit  

• Felles forståelse av prosjektets innhold 

• Felles prosjektplanlegging og utvikling  

• Involvere partner i alle stadier av prosjekt  

• Enighet om budsjett  



Norwegian Romanian (NoRo) Center for Rare Diseases 

• Norsk partner (Frambu) ansvarlig for 
studiebesøk, veiledning og råd  

• Felles mål, bakgrunn og verdier 

• Norsk partner fikk nye kontakter og 
nye ideer  

• Prosjektansvarlig ble valgt til Woman 
of the Year 2011 

• Oppfølgingsprosjekter og videre 
samarbeid   



 
Andre samarbeidsprosjekter 

• Oslo Sanitetsforening Brusetkollen med SOS 
Children’s Villages Lithuania: From Institutional Care 
to Family-Based and Community-Based Alternatives". 

 

• Bergensklinikken: Vertskap for ungarsk praktikant om 
rusavvenning  

 

• Nordisk Handicapforbund med Estonian Chamber of 
Disabled People: "Let's follow the law!"  

 

• Prosentret med Pro Refugiu "Change and Challenge: 
Improving social services provided to victims of 
human trafficking" 



ngonorway.org 

 







Så – hva bør du gjøre? 

• Finn partner  

• Utform prosjektidé  

• Søk om bilaterale midler/ såkornsmidler    

• Finn det mest relevante programmet  

• Start i tide!  

 



Mer informasjon 

www.ngonorway.org 

www.eeagrants.org  

www.europaportalen.no 

solheim@nhc.no 

  

http://www.ngonorway.org/
http://www.eeagrants.org/
http://www.europaportalen.no/

