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Norsk institutt for by- og 

regionforskning (NIBR)

� Fem forskningsgrupper som avspeiler 
instituttets viktigste satsingsområder
� Miljø- og utviklingsforskning 
� Regionalforskning 
� Miljørettet planforskning 
� Forskning om demokrati og offentlig styring 
� Velferds- og levekårsforskning 

� Forskning innen flere tematiske områder med 
relevans for nye medlemsland
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Forskning i transisjonslandene

� Tre forskere har transisjonslandene i øst 
som spesialfelt; Polen, de baltiske land, 
Tsjekkia

� Kompetanse på transisjon, sosial 
utvikling/levekår, sivilsamfunn, 
miljøpolitikk, lokaldemokrati, 
grenseregionalt samarbeid, etnisitet, 
korrupsjon mv

� Diverse forskere med prosjekterfaring fra 
nye medlemsland på ulike tematiske 
områder
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Europeiske prosjekter med Øst-

dimensjon

� Evaluering, monitorering og analyse i 
forbindelse med Interreg-programmer

� ESPON: Research on the Spatial 
Development of an Enlarging EU

� Utvikling av territoriell statistikk og 
indikatorer for OECD
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Flere prosjekter

� Sustainable Mobility in Urban Planning and Urban 
Development (Norge, Danmark, Polen), 

� Evaluering av Nordisk Ministerråds handlingsplan for barn 
og unge i Nordens nærområder

� Uformelle nettverk og korrupsjon i Sentral- og Øst-Europa 
(NFR)

� Samarbeid med Fafo på prosjekt om fattigdom og 
sosialpolitikk i Estland, Latvia og Norge (NFR)

� Doktorgrad: Utvikling og implementering av nye 
miljøpolitiske instrumenter i Latvia og Russland 
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EØS finansieringsordningen

Regional utvikling i UngarnUngarn

Økologi og vannkvalitet i områder preget av intensi vt landbruk
(Institute for Hydrobiology / Institute for Landscape Ecology, Ac Sc, Ceske
Budejovice

Tsjekkia

Climate Change – Re-examination of questions raised in a UNEP-studyEstland

Utvikle nettverk for regionalforskning (Social Scien ce Research Institute, 
University of Latvia)

Latvia

Korrupsjon og kondisjonalitetPolen

The challenge of sustainable mobility in urban planning and urban 
development: A comparative study

(Institute of Urban Development, Krakow)

Polen

Cooperation between local governments and NGOs in P oland
Utviklingsprosjekt for polsk kommunesektor (Universite tet I Warszawa; 

Association of Polish Cities, Kommunenes Sentralforb und)

Polen

Samarbeid om innovative byer i polske og norske regioner ( Poznan University of 
Technology)

Polen

Impacts of the EU enlargement on local and regional  government policies in 
Eastern Poland (University of Warzsaw, (Dept. Geogr / Reg. stud)

Polen
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Til slutt

� Tverrvitenskapelig, anvendt, 
tematiske problemstillinger, 
arbeid på tvers av 
faggrupper

� Nyttig med dialog og 
samarbeid med andre 
norske miljøer

� Les mer: NIBR in a 
changing Europe

� www.nibr.no


