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Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

„Иновации за зелена индустрия”
програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”,
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Период за прием
документи:

от май 2018 г. до 13.00 ч. на 11 октомври 2018 г.

Условия за прием
на документи:

Всички предложения и придружителни документи трябва да бъдат подадени чрез
електронния портал до Иновация Норвегия на английски език:
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/

Цел на
финансирането:

Програмата има за цел да насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на
бизнес сектора в България. Тя има за цел да стимулира и развива дългосрочното бизнес
сътрудничество между Норвегия и България, което се основава на развитие на бизнеса и
иновациите.

Териториален
обхват:

На територията на Република България и Норвегия,
съобразно съответната категория на помощ

Размер на
безвъзмездното
финансиране:

В рамките на настоящата програма съществуват две под-схеми за безвъзмездна помощ:
1. Схема за индивидуални проекти:
Минимален размер на безвъзмездно финансиране - 200,000 евро.
Максимален размер на безвъзмездно финансиране - 1,000,000 евро.
2. Схема за малки проекти за МСП:
Минимален размер на безвъзмездно финансиране - 50,000 евро.
Максимален размер на безвъзмездно финансиране - 200,000 евро.

Процент на
финансиране:

между 10% и 70%, в зависимост от вида разход и съответната категория на помощ, която
касае този разход

Бюджет на
процедурата:

Общ размер на средствата за двете схеми: 17.855.000 евро.
1. Схема за индивидуални проекти – 16.155.000 евро
2. Схема за малки проекти за МСП – 1.700.000 евро.

Допустимост на
кандидатите:

1. Схема за индивидуални проекти – МСП и големи предприятия с не повече от 25%
държавно участие, регистрирани като юридически лица в България, с най-малко 3 години
дейност. Също така основните икономически дейности на кандидата (съгласно КИД-2008)
трябва да са тясно свързани с дейностите, за които се кандидатства.
2. Схема за малки проекти за МСП – МСП, регистрирани като юридически лица в България, с
най-малко 3 години дейност. Също така основните икономически дейности на кандидата
(съгласно КИД-2008) трябва да са тясно свързани с дейностите, за които се
кандидатства.

Допустимост на
партньорите:

И за двете схеми е допустимо партньорство с всяко частно или публично юридическо
лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в
Норвегия или в България.

1/2

ОГРА ЕООД
София 1407,
бул. Н. Й. Вапцаров №53 А,
EAST PARK Trade Center
тел.: +359 2 465 3355
моб.: +359 895 523559
моб.: +359 895 523558
info@ogra.bg, www.ogra.bg

Области на
подкрепа:

И за двете схеми ще бъде предоставяна подкрепа на проекти, които ще развиват и
осъществяват дейности в предприятието, което кандидатства за финансиране, в
рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия” в следните направления:
1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологични технологии;
2. Разработване на „зелени” стоки и услуги;
3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”;
4. Обучение, повишаване на информираността и проверка като второстепенна дейност,
свързана с горепосочените дейности;
Проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране
на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:
(а) Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;
(б) Внедряване на зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за
предприятието);
(в) Пускане на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара);
(г) Създаване на зелени работни места (може да се избира само в съчетание с един
от другите показатели)
Бизнес показатели: Проектите трябва да допринесат за положителна промяна в
състоянието на кандидата по отношение на годишния оборот и нетната
оперативна печалба.

ü

Какви разходи са
допустими:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

Бележки:

ü
ü
ü

ü

Разходи за възнаграждения и командировки, както следва:
Разходи за персонал, т.е. заплати и вноски за социални осигуровки и други
регламентирани разходи;
Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) за тези лица и за лицата
пряко ангажирани с изпълнението на финансираните дейности (доброволци);
Разходи за закупуване на материали и консумативи;
Разходи за закупуване на ново или използвано оборудване;
Разходи свързани с други договори, възложени от водещата фирма за целите на
изпълнението на проекта;
Разходите за покупка на недвижими имоти и земя;
Непреки разходи по проектите.
Кандидатът и партньорът (партньорите) трябва да са организации, които не са в
затруднено положение и са със стабилни финансови показатели и капацитет;
Кандидатът и партньорът (партньорите), както и техните юридически
представители, трябва да са подписали декларация за чисто съдебно и данъчно
минало;
Ако кандидатът има един или повече партньори, трябва да се сключи проектоспоразумение, в което са посочени ролите и отговорностите на отделните
партньори, приложено към проектното предложение;
Въпроси или искания за разяснения се изпращат писмено на английски език на
електронния адрес на програмата: bg.business@innovationnorway.no
Допълнителна информация за финансовите механизми на ЕИП и Норвежкия финансов
механизъм можете да намерите на адрес: www.eeagrants.org
Електронните приложения и образци за задължителните приложения са достъпни на
уебсайта на Иновация Норвегия: www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants
Проектните заявления се подават чрез портала за приложения, който е достъпен
чрез горепосочения уебсайт.
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