
ОТВОРЕНА Е ВТОРАТА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 

„ИНОВАЦИИ В ЗЕЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ“ НА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ НОРВЕГИЯ 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 4 ЮНИ 2020, 13:00! 

За да подготвите качествено и конкурентно проектно предложения, започнете подготовката си 

СЕГА!  

Кой може да кандидатства? 

Регистрирани в България микро, малки и средни предприятия (МСП), както и големи предприятия 

с не повече от 25% публична собственост, с най-малко 3 приключени финансови години, към датата 

на подаване на проекта. 

Допустими партньори 

Всяко частно или публично дружество, търговско или нетърговско, регистрирано като юридическо 

лице в Норвегия или България. 

Помнете, че по програмата се дава приоритет на проекти, които се осъществяват съвместно с 

партньор от Норвегия! Но не който и да е формален партньор! За да получи точки на етап оценка, 

партньорството ви трябва да бъде с организация/ фирма/ научно-изследователски институт, пр., 

които РАБОТЯТ И ИМАТ ОПИТ по същността на иновацията, предмет на проекта ви.  

Намерете най-добрия и полезен за вас партньор – посетете го на място или го поканете да дойде в 

България. Към момента можете да кандидатствате за подкрепа за пътуване в размер на 1000 евро. 

Може да кандидатствате тук:  https://bit.ly/2SeG3qu  

Какви дейности ще бъдат финансирани?  

- Разработване, внедряване и инвестиране в иновативни природосъобразни технологии; 

- Разработка на „зелени продукти и услуги“; 

- Разработване и прилагане на „по-зелени производствени процеси“. 

ВАЖНО!!!! ПРОЕКТЪТ ВИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДИРЕКТНО ДА ДОПРИНАСЯ ЗА ПОСТИГАНЕТО НА 

СЛЕДНИТЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ!!!  

Използвайте следната таблицата, за да прецените дали проектната ви идея е подходяща за 

финансиране: 

Индикатор  
 
Всеки проект трябва 
ДИРЕКТНО да допринася за 
постигането на следните 
индикатори 

Минимални изисквания Вашият проект 

Индикатори за резултат 
 

НАЙ-МАЛКО ЕДИН от 
следните индикатори 

 

 a) Разработени 
иновативни зелени 

 

https://bit.ly/2SeG3qu


технологии/ процеси/ 
решения 

 b) Приложени 
иновативни зелени 
технологии/ процеси/ 
решения (нови за 
предприятието) 

 

 c) Комерсиализирани 
зелени продукти или 
услуги (нови за 
пазара) 

 

Индикатори за въздействие  Проектът трябва да 
допринася за постигането и 
на ДВАТА индикатора  

 

 a) Очаквано годишно 
нарастване на 
оборота;  

 

 b) Очаквано годишно 
нарастване на 
оперативната 
печалба 

 

В допълнение, но не 
задължително, може да бъде 
селектиран и този индикатор 

c) Брой създадени 
работни места 

 

Индикатори, свързани с 
околната среда 

НАЙ-МАЛКО ЕДИН от 
следните индикатори 

 

 a) Очаквано годишно 
намаляване на 
емисиите/ 
еквивалентите на 
въглероден двуокис 

 

 b) Очаквано годишно 
намаляване на други 
емисии 

 

 c) Очаквано годишно 
количество събрани 
от производството и 
оперативните 
процеси отпадъци, 
които се използват 
отново или се 
рециклират 

 

 d) Очаквано годишно 
намаление на 
енергийното 
потребление 

 



 e) Очаквано годишно 
количество на 
преработените 
отпадъци, които се 
използват повторно 
за други оперативни 
процеси 

 

 f) Очаквано годишно 
намаление на 
употребата на горива 

 

 

 

Какъв е размерът на финансирането? 

- Минималната стойност на исканата помощ – 200,000 евро 

- Максимална стойност на исканата помощ – 1,000,000 евро 

- Процент на съфинансиране от програмата – от 10% до 70%, в зависимост от типа помощ, в 

която попадат дейностите ви. Среден % на съфинансиране – 50%.  

За да получите безвъзмездна помощ от 200,000 евро, подгответе проект на стойност 400,000 евро. 

Не забравяйте, че финансирането е под формата на възстановими средства, ето защо трябва добре 

да планирате паричните си потоци, за да успеете да изпълните проекта. Нашият екип е на 

разположение да ви помогне да направите оптималното планиране!  

Общият наличен бюджет за тази покана е в размер на is 10,061,000 евро.  

Как се кандидатства? 

Само електронно, в платформата на програмата, където трябва да се регистрирате –  достъпна е 

чрез следния линк: 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/. 

Проектът и всички документи, без изрично указаните такива, се представят на английски език!  

Освен формуляра за кандидатстване, който попълвате в системата, задължително прилагате 

следните документи: 

1) Очаквани резултати и продукти от проекта – по образец, все още не е публикуван на 

страницата на програмата. Ще ви информираме веднага, щом това е факт. 

2) План за изпълнение на проекта – по образец 

3) Детайлен бюджет по дейности и план за разпределение на средствата – по образец 

4) План за избор на изпълнители – по образец 

5) Бизнес план по образец – към него задължително се прилагат анализ разходи-ползи (по 

образец), маркетингово проучване, проучване за приложимост. Може да приложите и 

други документи, по ваша преценка. Бизнес планът трябва да бъде 12 стр., а кумулативно 

текстът на бизнес плана и приложенията не могат да надхвърлят 50 стр. Всяка информация, 

над 50 стр. няма да бъде взета под внимание в оценката 

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/


6) Партньорско споразумение (ако е приложимо – т.е. ако имате партньор, независимо дали 

български или от норвежки) – по образец 

7) Автобиографии на екипа за управление на проекта – по образец 

8) Комуникационен план – свободен текст, налични указания за съдържанието му 

9) Декларация, че кандидатът не е предприятие в затруднение  

10) Декларация за чисто данъчно и криминално досие – попълва се от кандидата и партньора 

(ако има такъв) – по образец 

11) Документи за регистрация и доказващи статута на кандидата и партньора/-ите (ако е 

приложимо) 

За кандидата:  

- Удостоверение за регистрация в Търговския регистър, вкл., че не е в процедура на 

несъстоятелност, банкрут и пр. – не е необходим превод на англ. език 

За партньора:  

Ако е българска организация: 

- Удостоверение от Търговския регистър – не е необходим превод на англ. език 

Ако е организация от донорска държава:  

- Регистрационни документи (сертификат), издадени от компетентните органи в съответната 

държава – не е необходим превод на англ. език 

- Последният одобрен устав (или сходен документ), доказващ, че основната дейност на 

партньора е тясно свързана с дейностите, в които ще участва – не е необходим превод на 

англ. език 

За кандидата: 

- ОПР и БАЛАНС за 2019 и 2018 – не е необходим превод на англ. език 

- ГФО за 2019 – не е необходим превод на англ. език 

 

Нашият екип отлично познава програмата и може да ви помогне да прецените доколко вашата идея 

попада в приоритетите и обхвата на програмата и какъв оптимален % финансиране може да 

получите. Заедно с вас ще подготвим проектно предложение с висок шанс за успех, благодарение 

на което ще осъществите мечтания печеливш бизнес, докато съхранявате най-ценното, с което 

човечеството разполага – Майката Природа. 

Свържете се с нас на office@idein.eu или на тел. 0887 227774.  

 

 

 

mailto:office@idein.eu

