идеите в действие

Програма/схема:
Грантова схема за екоиновации 2007-2013
Цели:

Приложението на Плана за действие в сферата на технологиитe за опазване на
околната среда- Environmental Technologies Action Plan (ETAP)

Краен срок:
Не е стартирала за България, очаква се през април

Какво се финансира?
Въвеждане на екоиновации в следните области
1. Рециклиране
•

подобрен

процес

на

сортиране

на

отпадни

материали

–

от

монтаж,

строителство, електрически и електронни работи
•

Екологично съобразен дизайн и продукция на високочествена продукция,

висококачествени потребтелски стоки, иновативни процеси на рециклиране
•

Нови

рециклиращи

решения

за

специфични

сектори

като

земеделие,

риболов, извличане и др.

•

Бизнес иновации, които засилват конкурентнспособността на рециклиращата

индустрия
2 Строителство
•

Иновативни строителни процеси или продукти които намаляват

вредните

въздействия върху околната среда и/или поддържат рационално използване на
природните ресурси
•

“Зелени”

строителни

техники,

които

насърчават

използването

на

рециклирани материали и възобновими източници
•

Нови водоспестяващи системи като събиране на дъждовна вода, отпадни води

от домакинството и “зелен покрив”;
•

Екологично чисто строителство, поддръжка, ремонт, модернизация, както и

техники за разрушаване.
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идеите в действие

2. Хранително- вкусовата промишленост
•

Иновативни процеси,

по-специално в намаляването на влиянието върху

околната среда и насърчаване на използването на суровини в хранителната
промишленост
•

По- чист и ефективен процес на прпоизводство на хрини и напитки, както и

намаляване на органичните и неорганичните отпадъци и увеличаване дела на
рециклирането и преработката
•

Новаторско управление на водните процеси

3. “Зелен” бизнес
•

Високо преносими практики и техники, които повишават

ефективността и

подпомагат устойчивото развитие на малките и средни предприятия ·
•

Иновативни

формии

на

коопериране

и

ноу-хау,

споделени

между

предприятия, прилагащи Екологичен менджмънт
•

Иновативни

системи

за

гаранции

на

качеството,

които

насърчават

съобразяването с екологични стандарти и практики, следващи принципи
Интегрираната политика по отношение на продуктите
•

Въвеждане на екологични критерии в мениджмънта на предприятията

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Юридически лица, с предимство на малките и средните предприятия
(за целите на програмата се приема, че това са предприятия под 250 души и с
годишен оборот под 50 милиона)

Изисквания към проектите:
• да имат иновативен характер и позиштивно влияние върху околната среда
• да имат потенциал за широко приложение и да са с пазарен ефект
• да са релевантни и да гарантират занчителни ползи за постигането на
Европейката политика по околната среда

Бюджет:
200 милиона евро

Източник на информация:
http://ec.europa.eu/environment/etap/ecoinnovation/call_en.htm
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