
  

  

 

Polen – EØS-midlene 

Nyhetsbrev Desember 2008/Februar 2009 
 

Kulturutvekslingsfond 
Fondet på ca. 35 mill. NOK har fire hovedområder: 

 Musikk og scenekunst  

 Kulturarv  

 Visuell kunst  

 Litteratur og arkiv  

 

Andre utlysningsrunde har søknadsfrist 6.mars. Mer informasjon finner du på 

http://www.fwk.mkidn.gov.pl  Der finner du også en oversikt over institusjoner som er 

interesserte i å finne samarbeidspartnere.  Norske institusjoner kan også legge inn informasjon 

i denne oversikten. Polske institusjoner, organisasjoner og kulturaktører kan søke om midler 

fra fondet. Alle søkere må samarbeide med minst én partner fra et av giverlandene Norge, 

Island eller Liechtenstein for å komme i betraktning. Prosjektene kan gjerne initieres av 

norske aktører.  Kultur- og kirkedepartementet koordinerer arbeidet med fondet i Norge. Du 

kan kontakte departementet på e-post kulturutvekslingsfondet@kkd.dep.no og mer 

informasjon finnes på http://www.regjeringen.no/kkd-kulturutvekslingsfondet  Du kan også 

henvende deg til departementet for å få informasjonsbrosjyre på norsk eller engelsk. 

 

Du kan også finne oversikt over prosjekter og planlaget aktiviteter fra første utlysningsrunde 

på fondets nettside http://www.fwk.mkidn.gov.pl   

 

Stipend- og opplæringsfond 
Du kan søke støtte til bl.a. individuelle studie-/forskeropphold og institusjonssamarbeid i form 

av for eksempel seminarer, studier, utvikling av læremidler, elevutveksling.  Tredje 

utlysningsrunde har søknadsfrist 31.mars.  Vi ser gjerne at det kommer flere søknader om 

støtte til individuell mobilitet (for doktorgradsstudenter/unge forskere/akademisk personell).  

Det er også mulig for norske forskere å søke disse stipendene.   Mer informasjon finnes på: 

http://www.fss.org.pl/en 

 

Først utlysningsrunde ble avsluttet 30.juni, og de første studentene er på plass i Norge.  

Søknadsbehandlingen fra andre utlysningsrunde er på det nærmeste sluttført. Det er bevilget 

støtte til tre språkkurs og 22 individuelle mobilitetsstipender. Søknader om støtte til 

samarbeidsprosjekter og prosjekter for styrking av polske høyere utdanningsinstitusjoner vil 

bli avgjort 13.februar.  Oversikt over godkjente søknader fra første og andre utlysningsrunde 

finnes på http://www.fss.org.pl (på polsk). 

 

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) koordinerer samarbeidet på norsk 

side. Kontakt Gro.Tjore@siu.no eller Margrethe.Sovik@siu.no for mer informasjon. 
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NGO-fond 
Tredje og siste utlysningsrunde for Environmental protection and sustainable development 

har søknadsfrist 6.mars. 

Tredje og siste utlysningsrunde for Equal opportunities and social integration har 

søknadsfrist 27.mars.  

Du kan finne mer informasjon om fondet, retningslinjer og søknadsskjema på NGO-fond  Her 

ligger også oversikt over godkjente prosjekter.  På ambassadens nettside kan du finne oversikt 

over prosjekter med norsk partner Ambassaden - partnerskap NGO 

 

Demokrati og sivilt samfunn 

Siste utlysning er planlagt lansert 28. februar, med søknadsfrist 29.april. 

 

Polsk-norsk forskningsfond 
Fondet på ca. 120 mill. NOK støtter samarbeidsprosjekter innen helse og miljø. Styret 

innvilget i desember støtte til 13 seminarer/konferanser.  Oversikt over godkjente prosjekter 

finner du på fondets nettside www.fbn.opi.org.pl.  Da interessen for støtte til konferanser og 

seminarer har vist seg å være begrenset, besluttet fondets styre i desember å prioritere støtte til 

ytterligere 3 forskningsprosjekter fra reservelista i stedet for seminarer/workshops. Norges 

Forskningsråd er norsk koordinator for fondet.  Kontaktpersoner er Birgitte Skilbrei 

bski@forskningsradet.no og Jesper Simonsen jws@forskningsradet.no 

 

Åpne utlysninger - enkeltprosjekter 
Alle midler er utlyst, og alle prioriterte prosjektforslagen er oversendt Financial Mechanisms 

Office (FMO) i Brussel for vurdering.  Siste frist for givernes godkjenning av enkeltprosjekter 

er 30.april 2009, og alle prosjekter må være gjennomført innen 30.april 2011.  Polen ligger 

godt an i forhold til mulighet for å bruke alle tildelte midler. Oversikt over godkjente 

prosjekter og ytterligere omtale av utvalgte prosjekter finner du på www.eeagrants.org.  

Oversikt over anbefalte prosjekter fra polsk side med norske partner finner du på ambassadens 

nettside. www.amb-norwegia.pl/norsk 

 

En studie av energiøkonomiseringsprosjektene (hovedskalig i skoler og sykehus) i Polen viser 

at de bidrar til en betydelig reduksjon i energibehov, gjennomsnittlig reduksjon er på 54 %.  

Gjennom dette bidrar de også til reduksjon i CO2 utslipp, estimert til 52.000 tonn i året, samt 

reduksjon i utslipp av SO2 og NOx.  Prosjektene gir også en betydelig økonomisk innsparing, 

og isolering og utskifting av fyringsanlegg bidrar til bedret inneklima.  Resultatene er gode 

sammenlignet med tilsvarende prosjekter i Polen.  Rapporten vil bli publisert på 

www.eeagrants.org 

 

Framtiden 
Forhandlingene i Brussel mellom EU og EØS/EFTA-landene om framtidige bidrag fortsetter.  

Norge har også denne gang foreslått en ordning med egne norske bidrag i tillegg til bidraget 

sammen med Island og Liechtenstein. En særskilt norsk ordning vil kunne gi gode muligheter 

for en ytterligere styrking av samarbeidet mellom Norge og de nye EU-landene. Vi har derfor 

foreslått at denne innsatsen fokuserer på områder der Norge har noe å bidra med som energi, 

miljø, innovasjon og entreprenørskap i tillegg til forskning og utvikling, samt justisområdet.  

Den norske EU-delegasjonen i Brussel publiserer jevnlig informasjon om EØS-midlene og 

om forhandlingene i sitt nyhetsbrev. Du kan lese informasjonen og abonnere på nyhetsbrevet 

gjennom delegasjonens hjemmeside http://www.eu-norge.org/ 
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