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Serviciul Promovare Proiecte de Dezvoltare  

Două programe noi prin care România va atrage granturi din Spaţiul Economic 
European  

 

Prin Acordul pentru Spaţiul Economic European, trei dintre ţările Asociaţiei 
Europene a Liberului Schimb (AELS) şi anume Norvegia, Islanda şi Liechtenstein fac 
parte din piaţa internă europeană, contribuind, prin intermediul granturilor din Spaţiul 
Economic European şi norvegiene, la dezvoltarea socială şi economică a 15 state 
membre din estul, centrul și sudul Uniunii Europene. Dintre cele 3 state, Norvegia este 
principalul donator, contribuind cu 97% din totalul finanţărilor. Obiectivele majore ale 
granturilor SEE şi norvegiene sunt reducerea disparităților sociale și economice în 
Spațiul Economic European, respectiv întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele 
donatoare şi cele beneficiare. 

În data de 22 octombrie a.c. ministrul Fondurilor Europene Eugen Teodorovici a semnat 
două noi programe prin care România va atrage granturi din Spaţiul Economic 
European (SEE). 

Cele două programe sunt: 

1. „Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” 
Obiectivul acţiunilor 
Prin acest program urmează să fie finanţate proiecte care vizează restaurarea, 
renovarea şi protejarea patrimoniului cultural, respectiv dezvoltarea comunităţilor locale 
şi asigurarea unor mijloace de trai sustenabile din punct de vedere economic prin 
revitalizarea patrimoniului natural şi cultural. 
Grant acordat:  
Prin acest program sunt alocate României granturi în valoare de peste 16,47 milioane 
de euro. 
 
      2. „Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața profesională și cea 
privată” 
Obiectivul acţiunilor 
Granturile alocate prin intermediul acestui program vor fi utilizate pentru finanțarea de 
proiecte care vor promova egalitatea de gen şi echilibrul între viaţa profesională şi cea 
privată. 
Grant acordat: 
Prin acest program sunt alocate României granturi în valoare de peste 5,3 milioane de 
euro. 
 
Pentru mai multe detalii referitoare la granturile SEE şi norvegiene, vă invităm să vizitaţi: 
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2081-granturi-see; sau site-urile 
www.norvegia.ro; www.eeagrants.org; www.eeagrants.ro; www.norwaygrants.ro 
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