
Creºterea competitivitãþii întreprinderilor
verzi ºi ecologizarea industriilor existente este scopul
noului program lansat pe 12 martie.

Sub titulatura „Inovare în Industria Verde din
România”, programul îºi propune dezvoltarea afacerilor
având ca obiect iv creºterea performanþelor
întreprinderilor verzi, inclusiv ecologizarea industriilor
existente, inovarea º i dezvoltarea spir i tu lu i
antreprenorial verde.

Viziunea Programului de Inovare este una care sã
asigure obþinerea de rezultate optime atât din punct
de vedere al profitabiliþãþii economice cât ºi din punct
de vedere al protejãrii mediului. Toate proiectele care
urmeazã sã fie finanþate prin acest Program trebuie sã
vizeze ca rezultat final îmbunãtãþirea performanþei
întreprinderilor în raport cu mediul înconjurãtor.

Rezultatul specif ic planif icat al Programului
reprezintã crearea de oportunitãþi de afaceri care sã
contribuie la “ecologizarea economiei europene”.

Operatorul Programului este Innovation Norway, o

entitate de stat subordonatã Ministerului Norvegian al
Comerþului ºi Industriei ºi Municipalitãþilor Regionale
Norvegiene. Innovation Norway susþine firmele din in-
dustria norvegianã în creºterea competitiviþãþii ca
urmare a procesului de inovare.

Aspectele esenþiale ale implementãrii Programului
Granturile Norvegiene includ printre altele ºi oferirea
celui mai înalt grad de transparenþã, responsabilitate
ºi eficienþã a costurilor, precum ºi a principiilor de
bunã guvernare, durabilitate a proiectelor, egalitatea
de gen ºi sansele egale.

Suma totalã disponibilã pentru pentru cofinanþarea
proiectelor prin acest program este de aproximativ
21,6 milioane de euro.

În cazul societãþilor comerciale, granturile nu
depãºesc 50% din valoarea totalã a cheltuielilor în
timp ce pentru ONG-uri granturile nu depãºesc 90%.

Cheltuielile cu terenul sau clãdirea sunt eligibile
într-un procent de 10% din valoarea proiectului.

Finanþarea va fi disponibilã prin intermediul a trei

scheme. Pentru IMM-uri ºi întreprinderi mari cu minim
un an fiscal vechime este disponibilã Schema de Proiecte
Individuale în valoare totalã de 19,4 milioane de euro.

IMM-urile ºi ONG-urile mai pot accesa ºi Schema de
Granturi Mici, în valoare de 2 milioane euro. Aceasta
este o schemã dedicatã exclusiv firmelor mici ºi
organizaþiilor neguvernamentale.

Pentru accesarea finanþãrilor din schemele mai sus
menþionate, termenul limitã pentru trimiterea
aplicaþiilor este 15 iulie 2013.

Cea de-a treia schemã, Fondul pentru Relaþii Bilaterale
dispune de finanþare în valoare de 215.000 de euro.

Termenele limitã pentru transmiterea propunerilor
de proiect în cadrul Fondului pentru Relaþii Bilaterale
sunt: 15 iunie 2013 pentru „Asistenþã financiarã
pentru deplasãri”, respectiv 15 mai 2013 pentru
„Fondul de Dezvoltare al Proiectelor” .
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