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Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των χωρών του ΕΟΧ/
Νορβηγίας, για τη χρηματοδότηση Προγραμμάτων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2021

Υπογράφτηκαν σήμερα 5 Μαρτίου 2019 τα Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και των τριών χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), της Ισλανδίας, του
Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας.
Οι χώρες του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν), μετά από συμφωνία με την Ε.Ε. θα
καταβάλουν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2021 συνολικό ποσό €2,8 δισεκατομμυρίων,
μέσω των δυο Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ και Νορβηγίας, ως αντιστάθμισμα για τα οφέλη από
τη συμμετοχή τους στην ενιαία αγορά. Το ποσό αυτό κατανεμήθηκε στις 15 χώρες Κράτη Μέλη της
Ε.Ε., με το χαμηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα.
Τα Μνημόνια Συνεργασίας προβλέπουν την παραχώρηση στην Κύπρο συνολικού ποσού €11,5 εκ., το
οποίο περιλαμβάνει την χρηματοδότηση 12 μεγάλων έργων που έχουν ήδη επιλεγεί, με συνολικό
ποσό ύψους €7,1 εκ καθώς και ποσό ύψους €2,7 εκ για τη χρηματοδότηση έργων για το Πρόγραμμα
για την Κοινωνία των Πολιτών, που περιλαμβάνει και το Ταμείο για τις Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις
(ΜΚΟ). Για τις χρηματοδοτήσεις μέσω του Ταμείου ΜΚΟ θα ανακοινωθεί αργότερα πρόσκληση για
υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση.
Μέσω των Χορηγιών, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν τομείς της κοινωνικής ένταξης, του
πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της προσαρμογής και του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, της
τοπικής ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας, της κοινωνίας των πολιτών, του ασύλου και της
μετανάστευσης, της έρευνας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της επιχειρηματικής ανάπτυξης, της
καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, της πολιτιστικής
κληρονομιάς και της δημόσιας υγείας.
Βασική επιδίωξη των Μηχανισμών είναι η προώθηση του διαλόγου μεταξύ όλων των κοινοτήτων στην
Κύπρο.
Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και των χωρών του ΕΟΧ θα ενδυναμωθούν περαιτέρω μέσω
της προώθησης ανταλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών, που θα οδηγήσουν στη ανταλλαγή γνώσεων
και εμπειριών. Οργανισμοί από τις χώρες του ΕΟΧ και της Κύπρου θα έχουν την ευκαιρία να
προωθήσουν κοινές δραστηριότητες που σκοπό έχουν την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας, της
δικτύωσης και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των οργανισμών τους, με αμοιβαία οφέλη.
Τα Μνημόνια Συνεργασίας, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε ο Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής της ΓΔ ΕΠΣΑ, κος Χρίστος Πατσαλίδης, και εκ μέρους των τριών κρατών δωρητών ο
κος Niels Engelschiøn, επικεφαλής της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού.

