идеите в действие

Програма/схема:
Програмата за конкурентоспособност и иновации

Цели:
Рециклиране на материали, строителни материали, отговарящи на изискванията за
устойчиво развитие, проекти в сектора на хранителните продукти и напитките, както
и за екологосъобразни бизнес практики.

Краен срок:
09.09.2010
Какви проекти/дейности се финансират?
Проекти:
Поканата за предложения за проекти е насочена най-вече към малките и средни
предприятия, които са разработили екологичен продукт, процес или услуга, успешно
доказали се от техническа гледна точка, но които все още не са намерили своето
място на пазара.
Дейности:
- Процеси и методи за сортиране на отпадъчни материали (строителни,
индустриални и др.); за рециклиране на ел. оборудване и превозни средства,
- Иновативни продукти: използващи рециклирани суровини; подпомагащи
рециклирането на суровини; отговарящи на международни продуктови
стандарти и др.,
- Бизнес иновации, подпомагащи повишаването на конкурентноспособността на
рециклиращата индустрия – нови пазарни структури за рециклирани
продукти, вериги за доставка или хармонизиране на производство и процеси
за рециклиране,
- Производство на строителни материали, при което се намалява консумацията
на ресурси, емисията на въглерод и производството на отпадъчни материали,
- Иновативни продукти – методи за пакетиране и производство на пакетиращи
материали, процеси и услуги подобряващи ефективнот използване на ресурси
и др.,
- Подобряване ефективното използване на водни ресурси; еко-ефективност при
управлението на водни ресурси,
- Иновативни продукти, процеси и услуги, намаляващи отрицателното
въздействие върху околоната среда от консумацията на хранителни продукти,
- Услуги, подобряващи връзката между търсене и предлагане на екоиновативни решения и промотиращи еко-иновации на пазара,
- Внедряване на материали/продукти с намалено отрицателно въздействие
върху околната среда и с по-висока ресурсна ефективност (био продукти),
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Юридически лица (частни и публични) регистрирани на териоторията на ЕС

Бюджет:
35 млн. Евро

Безвъзмездно финансиране:
до 50 % от общата стойност на съответния проект

Плащания:
авансово плащане – 30%, междинно – 30% и окончателно плащане – 40%

Източник на информация:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm
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