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EGT Alap és Norvég Alap 
 

Az EGT Alap és a Norvég Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által 
létrehozott finanszírozási mechanizmus. A donor országok az Európai Gazdasági Térség (EGT) 
tagjai, azonban nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek következtében nem járulnak hozzá 
pénzügyileg az EU közös politikáihoz, viszont az Európai Gazdasági Térség országai közti 
különbségek kiegyenlítését a szolidaritás jegyében e külön támogatási alapokkal segítik. Az 
EGT és Norvég Alap átfogó céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és a kedvezményezett országok 
között. A Norvég Alap kedvezményezett országai az EU-hoz 2004 óta csatlakozott 13 tagállam, 
köztük Magyarország. Az EGT Alap keretében e 13 országon kívül továbbá támogatásban 
részesül Görögország, Spanyolország és Portugália is.   
  
A Norvég Alap Norvégia által, az EGT Alap Norvégia, Liechtenstein és Izland által létrehozott 
támogatási alap. Az EGT Alap keretében a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez a norvég, izlandi, 
liechtensteini szervezetekkel való együttműködés, tapasztalatcsere, tudástranszfer egyaránt 
hozzájárulhat. A Norvég Alap keretében a partnerség norvég intézményekkel, szervezetekkel 
való közös kezdeményezések révén valósulhat meg. Az EGT Alap által támogatott hét 
programterület a következő: Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja, Energiahatékonyság, 
Megújuló energia, Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, Civil szervezetek támogatása, 
Kulturális és természeti örökség megőrzése, Ösztöndíjak.  
 
A Norvég Alap által támogatott négy programterület a következő: Zöld ipari innováció, 
Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd, Kapacitásfejlesztés és intézményközi 
együttműködés, Népegészségügy.  
 
A lehetséges pályázók köre mindig az adott pályázati felhívásban kerül rögzítésre. Vannak 
olyan pályázatok, ahol kizárólag önkormányzatok, olyanok ahol non-profit társaságok, 
gazdasági társaságok, és némely esetben magánszemélyek is pályázhatnak. A pályázatok 
meghirdetését, kezelését, a pályázókkal való kapcsolattartást a hozzá tartozó kilenc 
programterületen egységesen a Végrehajtó Ügynökség feladatait ellátó NFFKÜ - Nemzetközi 
Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ) végzi. Egy adott programterület 
céljainak, a pályázati kiírások tartalmának meghatározását, a támogatói döntések meghozatalát, 
a szakmai megvalósulás nyomon követését az egyes programterületekre kijelölt ún. 'Program 
Operátor szervezet látja el.  
 
Végrehajtó Ügynökség  
NFFKÜ- Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 
1037 Budapest, Szépvölgyi út 39. 
http://www.norvegalap.hu 
http://www.egtalap.hu 
 
Forrás: http://www.norvegalap.hu/ 


