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Програма/схема: 
Норвежки финансов механизъм 
 
 
Схема за безвъзмездна финансова помощ: 
Иновации за зелена индустрия- България 
 
 
Цел: 
Да допринесе за намаляването на икономическите и социалните различия в 
Европейското икономическо пространство, както и за укрепването на двустранните 
отношения между Норвегия и страните-бенефициенти 
 
 
Краени срокове: 
15.04.2013 год., 12.00 ч. норвежко  време за кандидатстване за индивидуални 
проекти. 
31.01.2013 год., 12.00 ч. норвежко време, за фонда за подготовка на проекти. 
15.03.2013 год., 12.00 ч. норвежко време, за фонда за подкрепа за 
пътувания. 
 
 
Какви проекти/дейности се финансират? 
 

1. Инвестиции в технологии и процеси, опазващи околната среда; обучения  
научноизследователска и развойна дейност свързани с опазване на околната среда. 

2. Изграждане  на  капацитет  относно  опазване  на  околната  среда  в  публичния, 
неправителствения и частния сектор.  

3. Дистанционен мониторинг на околната среда. 
 
 

Кой може да кандидатства? Изисквания? 
 

1. Инвестиции в технологии и процеси, опазващи околната среда; обучения  
научноизследователска и развойна дейност свързани с опазване на околната среда. 
‐ Предприятия регистрирани в България. 

2. Изграждане  на  капацитет  относно  опазване  на  околната  среда  в  публичния, 
неправителствения и частния сектор.  
‐ НПО и изследователски организации с основна дейност опазване на 

околната среда. 
3. Дистанционен мониторинг на околната среда. 

‐ Публични организации с доказан опит в областта на опазване на околната 
среда или насърчаващи развитието на бизнеса. 
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Кандидата трябва да има поне една приключила финансова година. 
Кандидата трябва да има поне една партньорска организация от Норвегия. 

 

 
Партньорство: 
 
Задължително е сключването на партньорско споразумение между българска и 
норвежка организация преди кандидатстване! 
 
 
Продължителност на проектите: 
 
До 30.04.2016. 
 
 
Бюджет: 
 

1. Инвестиции в технологии и процеси, опазващи околната среда; обучения  
научноизследователска  и  развойна дейност  свързани  с  опазване на околната  среда – 
9,078,100.00 евро. 

2. Изграждане  на  капацитет  относно  опазване  на  околната  среда  в  публичния, 
неправителствения и частния сектор ‐ 500,000.00 евро. 

3. Дистанционен мониторинг на околната среда – 2,000,000.00 евро. 
 
 
Безвъзмездно финансиране: 
 

• Минимален размер на безвъмездната финансова помощ: 200,000.00 евро.  
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1,000,000 евро. 

 
 
Интензитет на помощта 
 

- Предприятия – съгласно актуалното българско законодателство за 
държавна помощ. 

- Публични организации – до 85%. 
- НПО – до 90% 

 
 
Плащания: 
 
Дава се възможност за авансови и междинни плащания. 
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Източник на информация: 
 
http://www.eufunds.bg/bg/page/928  
http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/  

http://www.eufunds.bg/bg/page/928
http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/

