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MECANISME FINANCIARE ALE SPATIULUI
ECONOMIC EUROPEAN

Spațiul Economic European - Obiective

Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber
Schimb între Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a
Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte Statele Membre ale Uniunii
Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein),
într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor,
serviciilor şi capitalurilor.
28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Statele
Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), pentru Mecanismul Financiar
SEE 2009-2014 cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată
Valoarea totală de care beneficiază România - 190,75 milioane Euro.
Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014
contribuie la reducerea
disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la
consolidarea relaţiilor de cooperare între Statele Donatoare şi statele
beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Programul de finantare
Norvegian 2009 - 2014

SEE

si

Documente relevante:
Regulament SEE 2009-2014
Regulament Norvegian 2009-2014
Memorandum de Ințelegere privind implementarea Mecanismului
Financiar În România
Memorandum de Înțelegere privind implementarea Mecanismului
Financiar Norvegian în România
Acorduri de Program:
Ex. RO07 – Adaptarea la schimbările climatice; RO06 – Energie
regenerabilă; RO05 – Eficiență energetică; RO11 – Promovarea
egalității de gen; RO12 – Conservarea și revitalizarea patrimoniului
cultural și natural; RO19 – Inițiative în sănătatea publică; RO09
Fonduri pentru Organizaţiile Neguvernamentale - Societatea civilă

Programul de finantare
Norvegian 2014-2021

SEE

si

 3 State Donatoare: Islanda, Liechtenstein, Norvegia
 15 State Beneficiare
 Granturile SEE – 1,5 miliarde €, finanțate de către Islanda,
Liechtenstein, Norvegia
 Granturile Norvegiene – 1,3 miliarde € finanțate de Norvegia
 România va beneficia de 502,5 milioane €
 Fond Regional pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor
(€65.5 million) și de a promova cooperarea regională (€34.5
million).

Programul de finantare
Norvegian 2014 - 2021

SEE

si

Documente relevante:
Regulament SEE 2014 - 2021
Regulament Norvegian 2014 – 2021
România este prima țară care semnează memorandumurile pentru
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, în valoare totală de 502,5
milioane euro
Memorandum de Ințelegere privind implementarea Mecanismului
Financiar În România 2014-2021
Memorandum de Înțelegere privind implementarea Mecanismului
Financiar Norvegian în România
În acord cu prioritățile României și ale statelor donatoare, Granturile
SEE și Norvegiene 2014-2021 vor viza domenii precum dezvoltare locală
și combaterea sărăciei, îmbunătățirea situației romilor, sănătate publică,
inovare, mediu de afaceri și IMM-uri, sectorul ONG, cercetare și
educație, eficiență energetică, energie regenerabilă și mediu, patrimoniu
și schimb cultural, justiție, servicii corecționale și afaceri interne.

Regulament SEE 2014-2021

 Definiții: ex. autoritatea de audit, Biroul Mecanismului Financiar
(FMO), Punctul Național Focal, Program, Acord de Program, Operator
de Program, Proiect, Contractul proiectului, Parteneri de proiect,
Promotor de proiect
 Informații și comunicare – vizibilitatea programelor/proiectelor
 Relațiile bilaterale
 Sistemele de management și control
 Programe
 Selectia proiectelor
 Eligibilitatea cheltuielilor
 Managementul financiar
 Evaluarea
 Monitorizarea externă și audituri
 Nereguli
 Suspendarea plăților, corecții financiare și rambursarea
 9 anexe

Fonduri bilaterale

 Fondul Bilateral Național este un instrument menit să faciliteze
contactul și cooperarea între entități din România și cele din
statele donatoare, dimensiunea bilaterală fiind obligatorie în
orice inițiativă.
 Scopul Fondului Bilateral Național este de a sprijini diverse inițiative
de cooperare bilaterală între entități din Romania și entități din Islanda,
Principatul Liechtenstein și Norvegia (denumite în continuare state
donatoare).
 Fondul Bilateral Național este destinat finanțării inițiativelor
complementare cum ar fi conferințe, seminarii de lucru, vizite de
studiu, studii, servicii de consultanță, activități de informare, precum și
activități pregătitoare în faza de programare pentru a stabili viitoare
cooperări în cadrul programelor și proiectelor.

Fonduri bilaterale RO07 Adaptarea
la schimbari climatice

 Ministerul Mediului în calitate de Operator de Program pentru
Granturile SEE 2009-2014, a lansat din Fondul pentru Relații
Bilaterale trei apeluri de propuneri de proiecte, finanțate în
cadrul celor 3 programe: RO02 - Biodiversitate și servicii ale
ecosistemelor,RO04 - Reducerea substanțelor periculoase, RO
07 - Adaptarea la schimbări climatice.
 Inițiative menite să conducă la dezvoltarea relațiilor bilaterale
prin cooperare și transfer de cunoștințe între entități (autoritățile/
instituțiile publice/ ONG etc.) din statul beneficiar, statele
donatoare și organizații internaționale, respectiv prin sprijinirea
organizării de/ participării la seminarii, conferințe, workshop-uri,
vizite de lucru, cursuri, întâlniri de lucru etc.
 Bugetul total alocat celor trei apeluri - aprox. 448,5 mii euro
 Aplicatii - 21 noiembrie 2016 - 30 august 2017.
 http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-1111_CP_ghiduri_bilaterale.pdf
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