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НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021  

ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ” 

Краен срок за прием на проекти: 04.06.2020 г. 

Цел на процедурата: Програмата ще финансира инициативи, предложени от български 

предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да 

се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии / продукти, 

процеси и решения.  

Размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

Интензитет на помощта за режим „регионална помощ”: 

Категория предпиятие София и Югозападния 

регион 

Интензитет в останалите 

5 региона. 

Големи предприятия 25% 50% 

Средни предприятия 35% 60% 

Малки предприятие 45% 70% 

Интензитет на помощта за режим „de minimis” - за всички категории предприятия – до 85%.  

Общият размер на помощта „de minimis”, предоставена на едно и също предприятие не 

надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (100 000 евро за предприятия в об-

ластта на автомобилен превоз на товари за чужда сметка) за период от три бюджет-

ни години. 

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен про-

ект: 

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 200 000 евро. 

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 1 000 000 евро. 

 

Допустими кандидати и партньори: 

Кандидати:  

Малки и средни предприятия, така както са определени в Препоръка 2003/361 на ЕС, и го-

леми предприятия, с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически 

лица в България.  

Кандидатът трябва да има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за пода-

ване на проектни предложения по настоящата покана.  

Партньори: 

Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, реги-

стрирано като юридическо лице в Норвегия или в България. 

mailto:office@euconsult.bg


ИЮ Консулт ООД, ул. Фредерик Жолио Кюри № 2А, София 1113 

Тел.: 0700 45 808,+359 2 439 8000, Факс: +359 2 439 8019 

E-mail: office@euconsult.bg 
  

Допустими дейности: 

1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии; 2. Раз-

работване на „зелени” стоки и услуги;  

3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.  

В допълнение, проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за 

реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резулта-

ти:    

▪ Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;    

▪ Внедряване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови 

за предприятието);  

▪ Реализация на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара).   

Всички проекти за иновации в зелената индустрия трябва пряко да допринесат за положи-

телна промяна на:  

▪ Прогнозен годишен ръст на оборота;  

▪ Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба. 

В допълнение, очаква се проектите, насочени към прилагане на иновативни зелени техно-

логии / процеси / решения, да допринесат за поне един от следните показатели за околна-

та среда:  

▪ Прогнозно годишно намаление на емисиите / еквивалентите на CO2;  

▪ Прогнозно годишно намаление на други емисии;  

▪ Прогнозно годишно събиране на отпадъци от производствени и експлоатационни проце-

си за повторна употреба или рециклиране;  

▪ Прогнозно годишно намаление на потреблението на енергия;  

▪ Прогнозна годишна повторна употреба на преработени отпадъци за други оперативни 

процеси;  

▪ Прогнозно годишно намаление на разхода на гориво. 

Допустими разходи: 

Преки разходи 

▪ Разходите за персонал- заплати и вноски за социални осигуровки и други регламентира-

ни разходи, включени във възнаграждението, при условие че отговарят на обичайната 

практика за възнаграждения на водещата фирма и партньора по проекта;  

▪ Като алтернативен вариант, единичните разходи (часовите ставки) могат да бъдат опре-

делени в съответствие с правилата за прилагане на съответната скала на единични раз-

ходи, прилагани по схеми за безвъзмездни средства, финансирани изцяло от България 

за кандидата и / или партньора, или Норвегия за партньорски проекти, за сходни тип 

проекти и участващите организации; 
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▪ Пътните и дневни разходи на персонала и доброволците, които участват в проекта, при 

условие че отговарят на обичайната практика за пътни разходи на водещата фирма и 

партньора по проекта; 

▪ Разходите, свързани с покупката на ново или използвано оборудване, при условие че то 

е амортизирано в съответствие с общоприетите счетоводни стандарти, приложими за 

водещата фирма, и че стандартите са общоприети за изделията от един и същ вид. Опе-

раторът на Фонда може да вземе под внимание само частта от амортизацията, съответс-

тваща на продължителността на проекта, и размера на действителното й използване за 

целите на проекта. В случай, че Операторът на Фонда установи, че оборудването е не-

разделна и необходима част, която се използва за крайната цел на проекта, то цялата 

покупна цена на оборудването може да представлява допустим разход;  

▪ Разходите за консумативи и материали, при условие, че те могат да бъдат идентифици-

рани и са пряко необходими за изпълнението на проекта;  

▪ Разходите, свързани с други договори, възложени от водещата фирма за целите на из-

пълнението на проекта, при условие че възлагането отговаря на приложимите правила 

за обществени поръчки;  

▪ Разходите, произтичащи пряко от изискванията, наложени от проектния договор за все-

ки проект.  

▪ Покупка на недвижими имоти и земя: Разходите за покупка на недвижимо имущество, 

т.е. сгради, които са построени или са в процес на застрояване, и съответните права 

върху земята, върху която са построени, както и земите, които не са застроени, могат 

да бъдат допустими при следните условия, без да се засяга прилагането на по-строги 

национални правила 

а) трябва да има пряка връзка между покупката и целите на проекта;  

б) покупката на недвижим имот и/или земя не може да представлява повече от 10% от 

общите допустими разходи по проекта, освен ако в настоящия договор не е изрично раз-

решен по-висок процент, който е определен в решението за отпускане на безвъзмездна-

та помощ (грант) по проекта; 

в) преди закупуването трябва да се вземе удостоверение от независим квалифициран 

оценител или от надлежно оправомощен официален субект, в уверение на това, че по-

купната цена не превишава пазарната стойност и че е освободена от всички задължения 

по отношение на ипотеки и други пасиви, и по-конкретно по отношение на щети, свър-

зани със замърсяването. В случай на закупуване на недвижим имот, удостоверението 

трябва или да потвърди, че въпросната сграда е в съответствие с националните разпо-

редби, или да уточни несъответствието с националните разпоредби, което обаче трябва 

да бъде коригирано от водещата фирма в рамките на проекта;  

г) недвижимите имоти и/или земята трябва да се използват за целта и за периода, посо-

чен в решението за предоставяне на безвъзмездната помощ (грант) по проекта. Собстве-

ността трябва да бъде прехвърлена на водещата фирма или на лицата, изрично посоче-

ни от водещата фирма в заявлението за проекта като получатели на недвижимите имоти 

и/или земя, преди завършването на проекта. Недвижимите имоти и/или земята не могат 
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да бъдат продадени, наети или ипотекирани в рамките на пет години след завършването 

на проекта или през по-дълъг период от време, ако това е предвидено в проектния до-

говор. Офисът на Финансовия Механизъм (FMO) може да отмени това ограничение, ако 

това би довело до непредвидима и неразумна тежест за инициатора на проекта.    

д) недвижимите имоти и/или земята могат да се използват само в съответствие с целите 

на проекта. По-конкретно, сградите могат да бъдат използвани за настаняване на служ-

би на публичната администрация, само когато такова използване е в съответствие с цел-

та на проекта. 

Непреки (режийни) разходи: 

а) въз основа на реалните непреки разходи, направени от онези водещи фирми и парт-

ньори по проекти, които използват аналитична счетоводна система за определяне на 

своите непреки разходи, както е пояснено по-горе;  

б) водещата фирма и партньорите по проекта могат да изберат фиксирана ставка до 25% 

от общите преки допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за по-

дизпълнение и разходите за ресурси, предоставени от трети страни, които не се използ-

ват в помещенията на водещата фирма или партньора по проекта, при условие че изчис-

ляването на ставката се прави въз основа на коректен, справедлив и проверим метод на 

изчисление или на метод, прилаган по схеми за безвъзмездни средства (грантове), фи-

нансирани изцяло от държавата-бенефициент при подобни видове проекти и водещи 

фирми;  

в) водещата фирма и партньорите по проекта могат да изберат фиксирана ставка до 15% 

от преките допустими разходи за персонала;    

г) в случай на проекти, включващи изследователски компонент, непреките допустими 

разходи могат да бъдат определени чрез прилагане на фиксирана ставка от 25% от об-

щите преки допустими разходи, с изключение на преките допустими разходи за подиз-

пълнение и разходите за ресурси, предоставени от трети страни, които не са използвани 

в помещенията на водещата фирма или партньора по проекта.  
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