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Norra/EMP toetused 2009-2014
• Lepingud EL ja doonorriikide Islandi,
Liechtensteini ning Norra vahel sõlmiti
28. juulil 2010. a eesmärkidega:
– vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust
Euroopa Majanduspiirkonnas
– tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja
abisaajariikide vahel

• Vastastikuse mõistmise memorandumid Eesti
ja doonorriikide vahel allkirjastati 8. juunil ja
10. juunil 2011. a
– EMP toetuse netosumma € 21,275,000
– Norra toetuse netosumma € 23,680,000
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Norra/EMP toetused 2009-2014
• Toetus jaguneb: EMP 5 programmi, NO 7 programmi
• Programmi töötab välja nn Programmi Operaator, kes
omab tugevat seost valdkonnaga
• Programmide koostamiseks 8 kuud memorandumite
jõustumisest
• Programm peab olema suunatud tulemuste/mõju
saavutamisele
• Toetusperiood on 1. mai 2009 – 30. aprill 2014,
abikõlblikkuse periood kuni 30. aprill 2016
• Toetus projekti kohta soovituslikult € 1 000 000 või
rohkem, kindlasti mitte alla € 170 000
• Väiketoetusskeemi projektidele € 5 000 – 250 000
• Programmi mahust kohustuslik eraldada 1,5%
kahepoolsete suhete arendamisele
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EMP– integreeritud sise- ja mereveekogude korraldus
–
–
–
–

Keskkonnaministeerium
Toetusemaht 6 900 000 eurot
Eesmärk: mere- ja siseveekogude hea keskkonnaseisund
Oodatavad tulemused:
• Mere- ja siseveekogude keskkonnaeesmärkide ja korralduskavade
seadmine
• Mere- ja siseveekogude korralduse teadlikkuse ja teadmiste
suurendamine
• Keskkonnaalase teabe mõju, seisundi ja suundumuste parenemine
• Kliimamuutustega kohanemise strateegiate ja meetmete
väljaarendamine

– Eritingimus: Programm peab hindama ja pakkuma välja
meetmed Läänemere bioloogilise mitmekesisuse,
ökosüsteemi teenuste ja laevareostuse kohta, samuti
hindama LNG kui võimaliku alternatiivkütuse võimalikkust.
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EMP – vabaühenduste fond
– Finantsmehhanismide Kantselei (leiab
kohaliku fondioperaatori hankemenetluse
kaudu)
– Toetusemaht 2 300 000 eurot
– Eesmärk: kodanikuühiskonna arengu,
sotsiaalse õigluse, demokraatia ja säästva
arengu edendamine
– Eritingimus: toetada kultuuridevahelist
dialoogi ja vähemusrahvuste integratsiooni,
samuti lastele ja noortele suunatud tegevusi
ning vabaühenduste suutlikkuse suurendamist
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EMP – riskilapsed ja -noored
– Haridus- ja Teadusministeerium koostöös
Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga
– Toetusemaht 6 505 000 eurot
– Eesmärk: riskilaste ja –noorte paranenud heaolu
– Oodatavad tulemused:
• Efektiivsete ja tõhusate meetmete rakendamine riskigrupi lastele
ja noortele
• Alaealiste õigusrikkujate õiguste kaitsmiseks ja ühiskonda
reintegreerimiseks vajalike sekkumismeetmete väljatöötamine ja
rakendamine

– Fookus: tõenduspõhise peretoetamisprogrammi
rakendamine, probleemide ennetamine hariduse ja harituse
kaudu, kogukonnapõhine varane märkamine ja sekkumine,
alaealiste õigusrikkujate taasühiskonnastamine.
– Eritingimus: toetada omavalitsuste võimekuse tugevdamist.
Tähelepanu tuleb pöörata kõikidele arvuka
rahvusvähemusega omavalitsustele.
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EMP – kultuuripärandi kaitse
– Kultuuriministeerium
– Toetusemaht 4 510 000 eurot
– Eesmärk: kultuuripärandi tulevastele põlvedele
hoidmine, säilitamine ja sellele avaliku
juurdepääsu tagamine
– Oodatavad tulemused:
• Kultuuripärandi taastamine, värskendamine ja kaitsmine
• Kohalike kogukondade edasiarendamine ning
majanduslikult jätkusuutlike elatusallikate loomine
kultuuri- ja looduspärandi taaselustamise kaudu

– Programmi fookus: mõisakoolide säilitamine ja
taastamine
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Norra – roheline innovatsioon
– Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
– Toetusemaht 6 000 000 eurot
– Eesmärk: keskkonnasõbralike ettevõtete
suurenenud konkurentsivõime, sealhulgas
olemasolevate ettevõtete keskkonnasõbralikuks
muutmine, keskkonnasõbralikud uuendused ja
–ettevõtlus
– Oodatavad tulemused:
• Ärivõimaluste teostamine Euroopa majanduse
rohelisemaks muutmise valdkonnas
• Keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasvav
kasutamine
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Norra – inimväärne töö
– Innovation Norway
– Toetusemaht 256 000 eurot
– Eesmärk: inimväärse töö tagamine ja
kolmepoolse dialoogi arendamine tööandja
organisatsioonide, ametiühingute ja
riigiasutuste vahel toetades õiglast ja
jätkusuutlikku majanduslikku ning sotsiaalset
arengut
– Taotlusvoor avatud, taotluste esitamise tähtaeg
22.aprill 2012
www.decentwork.no
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Norra – rahvatervis
– Sotsiaalministeerium
– Toetusemaht 8 912 000 eurot
– Eesmärk: paranenud rahvatervis ja ebavõrdsuse
vähendamine tervishoius
– Oodatavad tulemused:
• Paranenud raviteenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laste
terviseprobleemide ennetamine
• Elustiilist põhjustatud haiguste ennetamine või vähendamine
• Nakkushaiguste (sh HIV/AIDS ja TB) ennetamine ja ravi
• Vaimse tervise parandamine

– Programmi fookus: laste ja noorte vaimse tervise
parandamine, tervisliku elustiili ja keskkonna
edendamine, nakkushaiguste ennetamine, sh
kinnipidamisasutustes.
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Norra – sooline võrdõiguslikkus
– Sotsiaalministeerium
– Toetusemaht 2 000 000 eurot
– Eesmärk: soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja
pereelu tasakaalu toetamine
– Oodatavad tulemused:
• Soolise võrdõiguslikkuse ning töö-, era- ja pereelu
tasakaalu toetamise osas teadlikkuse tõstmine ja
uurimine
• Soolise võrdõiguslikkuse organisatsioonide ja võrgustike
teadlikkuse tõstmine

– Toetusskeem: kuni 20% programmivahenditest on
vabaühenduste suutlikkuse suurendamiseks ning
töö- ja pereelu tasakaalu toetamise rakendamiseks
tööandjate poolt.
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Norra–kodune ja sooline vägivald
– Sotsiaalministeerium
– Toetusemaht 2 000 000 eurot
– Eesmärk: soolise vägivalla ennetamine ja
vältimine
– Oodatavad tulemused:
• Soolise vägivalla vähendamine
• Inimkaubanduse ohvrite abistamine

– Toetusskeem: kuni 20% programmivahenditest
on vabaühenduste suutlikkuse
suurendamiseks, selleks et vähendada soolist
vägivalda ja abistada inimkaubanduse ohvreid.
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Norra – teaduskoostöö
– Haridus- ja Teadusministeerium
– Toetusemaht 3 000 000 eurot
– Eesmärk: teaduspõhiste arendustegevuste
suurenemine abisaajariikides Norra ja
abisaajariikide teaduskoostöö tulemusena
– Oodatavad tulemused:
• tihedam koostöö teadusuuringute valdkonnas Norra
ja Eesti vahel
• parem teadusuuringute alane suutlikkus Eestis ning
uuringutulemuste kasvav rakendamine
teadusuuringute alase koostöö kaudu Norra ja Eesti
vahel
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Norra/EMP – stipendiumifond
– Haridus- ja Teadusministeerium
– Toetusemaht 1 600 000 eurot
– Eesmärk: Inimkapitali teadmiste
suurendamine abisaajariigis
– Oodatavad tulemused:
• kõrgharidustudengite ja -töötajate suurem mobiilsus
Eesti ja Islandi, Liechtensteini ning Norra vahel
• lisandunud ja tugevnenud institutsionaalne koostöö
kõrgharidussektoris, Eesti ja Islandi, Liechtensteini
ning Norra vahel

14

Tänan tähelepanu eest!
eeagrants@fin.ee
www.eeagrants.fin.ee

