
INVITAŢIE
Conferinţa Regională de Promovare a
Programului de Cooperare Norvegian

şi a Mecanismului Financiar SEE

Stimată Doamnă / Stimate Domn ,

Ambasada Regală a Norvegiei, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Innovation
Norway, în cooperare cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est şi Camera de
Comerţ şi Industrie Iaşi, vă invită la conferinţa regională de promovare a Programului de
Cooperare Norvegian şi a Mecanismului Financiar SEE în ziua de miercuri, 14 mai 2008,
începând cu ora 9:30, la Sala Vitraliilor, în incinta Camerei de Comerţ şi Industrie
Iaşi, Bvd. Carol I, nr.27.

În conformitate cu Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, în data 25 iulie 2007
România a devenit parte contractantă la Acordul privind Spaţiul Economic  European („Acordul
privind SEE”). Prin aplicarea acestui acord, ţara noastă va beneficia de asistenţă financiară
acordată de ţările AELS/SEE pentru promovarea creşterii economice şi asigurarea unei
dezvoltări sustenabile care să sprijine România în proces ul de apropiere de nivelul mediu al
pieţei interne a Uniunii Europene.

Asistenţa financiară este în valoare de 98,5 milioane Euro şi este acordată prin
intermediul a două mecanisme financiare , mecanismul financiar SEE (50,5 MEuro) şi Programul
de Cooperare Norvegian (48 MEuro), prin finanţarea de proiecte în sectoare le: mediu, energie,
producţie sustenabilă, sănătate, moştenire culturală şi dezvoltarea resurselor umane.

Pot depune proiecte în cadrul acestor programe instituţii româneşti publice sau private ,
companii şi organizaţii neguvernamentale . Informaţii privind cele două mecanisme de finanţare
se regăsesc pe paginile de internet : www.norwaygrants.org, www.eeagrants.org şi
www.fonduri-ue.ro/eeagrants.

Evenimentul, potrivit agendei preliminare anexate, vă va oferi o perspectivă practică
asupra modului în care operează cele două programe, precum şi informaţii privind criteriile de
eligibilitate, procedurile de depunere a proiectelor şi de acordare a finanţării.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră la eveniment  până pe data de
8 mai 2008, la tel: 021-3025379 sau prin e-mail: cristina.neacsu@mfinante.ro .

Sperăm să fiţi alături de noi la acest eveniment.

Cu deosebită consideraţie,

Răzvan COTOVELEA
Director General
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