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Програми за безвъзмездно финансиране

Безвъзмездна финансова помощ за малко мащабни

високоиновативни проекти със значителен потенциал

за намаляване на емисиите на парникови газове

Размер на помощта: До 60% от относимите разходи по проекта. Общите

капиталови разходи по проекта следва да бъдат между 2,5 млн. евро и

7,5 млн. евро.

Изисквания към проектите: Проекти, демонстриращи високоиновативни

технологии, процеси или продукти, които притежават достатъчна степен на

зрялост и имат значителен потенциал за намаляване на емисиите на

парникови газове, като например:

• дейности, които подкрепят иновациите в нисковъглеродни

технологии и процеси, включително екологично безопасно улавяне и

съхранение на въглерод, което допринася значително за смекчаване на

изменението на климата, както и продукти, заместващи въглеродно

интензивните такива;

• дейности, които спомагат за стимулиране на изграждането и

експлоатацията на проекти, насочени към безопасно улавяне и

геоложко съхранение на въглероден диоксид;

• дейности, които спомагат за стимулиране на изграждането и

експлоатацията на иновативни възобновяеми енергийни източници

и технологии за съхранение на енергия.

Иновационен фонд към ЕК
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Консултантският ни екип притежава необходимия опит и познания да Ви 

съдейства при подготовката на изискуемите документи, кандидатстване и 

отчитане на помощта.

Контакти

Вижте как може да Ви съдействаме 

Заявете безплатна консултация
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компании, всяка от които е отделно юридическо лице. За допълнителна информация моля посетете www.pwc.com/structure.

Допустими кандидати: частни или публични организации,

самостоятелно или в консорциум.

Критерии за оценка на проектните предложения:

• Потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове;

• Степен на иновативност;

• Зрялост на проекта (технически, финансово, оперативно);

• Мащабност - потенциал за надграждане на секторно / отраслово

ниво;

• Разходна ефективност.

Срок за подаване на проектни предложения: Ежегоден прием.
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