INNOWACJE W ZAKRESIE ZIELONYCH TECHNOLOGII
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Norway Grants

Program ma na celu rozwój zielonych przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności na rynku, w tym
m.in. rozwój proekologicznych produktów i usług, opracowanie, wdrożenie i inwestycje
w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, rozwój i wdrożenie proekologicznych procesów
produkcyjnych czy też jako cel poboczny tworzenie „zielonych” miejsc pracy. Program ten to także
szansa dla polskich przedsiębiorców do nawiązania międzynarodowej współpracy z norweskimi
podmiotami i skorzystania z ich doświadczeń w dziedzinie pro-ekologicznych rozwiązań.
OPERATOR PROGRAMU
Innovation Norway – norweska agencja rządowa podlegająca norweskiemu Ministerstwu Handlu,
Przemysłu i Rybołówstwa oraz norweskim władzom samorządowym
ZAKRES PROGRAMU
Jeden nabór wniosków skierowany do polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerami
w projektach mogą być przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz klastry, zarówno z Polski, jak
i z Norwegii.
W ramach Programu dostępny będzie tzw. „Travel Support Facility”, czyli instrument finansowy
umożliwiający aplikowanie potencjalnym wnioskodawcom i ich partnerom o sfinansowanie kosztów
wizyty w Norwegii, której celem będzie nawiązanie polsko-norweskiego partnerstwa z zamiarem
przygotowania partnerskiego wniosku aplikacyjnego. Granty z ww. funduszu będą dostępne także dla
podmiotów Norweskich. Środki te będą dostępne w formie ryczałtu do wysokości 1200 EUR na jeden
podmiot.
NABÓR WNIOSKÓW:
28.02. – 28.05.2014
28.02. – 30.04.2014 (dla Travel Support)
Nabór prowadzony poprzez elektroniczny portal uruchomiony na stronie Operatora.

DZIAŁANIA KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO WSPARCIA
- Opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne technologie przyjazne dla środowiska
- Rozwój produktów i usług ekologicznych
- Opracowanie i wdrożenie "bardziej ekologicznych procesów produkcyjnych”
- Szkolenia, podnoszenie świadomości i weryfikacje (komplementarne do powyższych działań,
związane z tworzeniem „zielonych” stanowisk pracy)

BENEFICJENCI
- Małe i średnie przedsiębiorstwa
Projekty mogą być realizowane w partnerstwie z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami
badawczymi oraz klastrami, zarówno z Polski, jak i Norwegii. Projektom partnerskim będą
przyznawane dodatkowe punkty na etapie oceny wniosków.
POZIOM WSPARCIA
Minimalna kwota wsparcia – 170 000 EUR
Maksymalna kwota wsparcia – 1 500 000 EUR
Kwota wsparcia dla Travel Support – 1 200 EUR (na 1 podmiot)
Poziom dofinansowania będzie zgodny z następującymi kategoriami:
- Pomocy regionalnej , artykuł 13 - maksymalny poziom dofinansowania 50 % plus 20 % premii dla
małych przedsiębiorstw oraz 10 % premii dla średnich przedsiębiorstw
- Badań i Rozwoju , Sekcja 7 Innowacje - eksperymentalny rozwój – Maksymalny poziom
dofinansowana 25 % plus premie i bonusy dla MŚP, dodatkowe 15% za współpracę w określonych
warunkach
- Pomoc na ochronę środowiska - maksymalny poziom dofinansowania w wysokości 35% plus premie
dla MŚP
- Pomoc na szkolenia - 25 % szkolenia specjalistyczne , szkolenia ogólne 60 % plus premie dla MŚP
- Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP - maksymalnie 50 %
- W szczególnych przypadkach , wsparcie finansowe będzie przyznawane wsparcie de minimis (do
200.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych).
FORMA WSPARCIA
Refundacja poniesionych wydatków.

OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW
Od dnia przyznania dotacji (lub dnia określonego w umowie finansowej) do 30.04.2017

KOSZTY KWALIFIKOWANE
Koszty bezpośrednie
- wynagrodzenia pracowników realizujących projekt
- diety i delegacje

- zakup nowego sprzętu; zakup używanego sprzętu będzie kwalifikowany tylko, jeżeli zostanie
należycie uzasadniony we wniosku i wyraźnie określony w umowie finansowej
- zakup nieruchomości i gruntu (do 10% kosztów kwalifikowanych projektu)
-materiały eksploatacyjne i dostawy, pod warunkiem, że są możliwe do zidentyfikowania i przypisane
bezpośrednio do projektu
- koszty wynikające z innych umów zawartych przez beneficjenta w celu wdrożenia projektu, pod
warunkiem, że ich zawarcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień
publicznych oraz Regulacjami
- koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową w sprawie projektu dla każdego
projektu (np. rozpowszechnianie informacji, ewaluacja danego działania, audyty, tłumaczenia,
kopiowanie), w tym koszty wszelkich usług finansowych (zwłaszcza koszty gwarancji finansowych)
Koszty pośrednie
Ponoszone w związku z realizacją projektu, które nie mogą zostać zidentyfikowane jako bezpośrednio
przypisane do projektu.
Sposób wyliczania i maksymalne stawki kosztów pośrednich określone zostają w umowie finansowej.

