Fundusze Norweskie 2009‐2014
Program „Innowacje w zakresie zielonych technologii” PL‐18
Fundusz Współpracy Dwustronnej – Wytyczne
Nabór wniosków do instrumentu Dofinansowanie podróży (Travel Support)
Wprowadzenie
Niniejsze wytyczne przedstawiają krótki opis Funduszu Współpracy Dwustronnej oraz kryteria
obowiązujące w odniesieniu do obecnego NABORU WNIOSKÓW w ramach Programu „Innowacje w
zakresie zielonych technologii” w Polsce.
Cel Funduszu Współpracy Dwustronnej
Obecny NABÓR WNIOSKÓW pomoże Programowi osiągnąć cel dotyczący wzmacniania stosunków
dwustronnych między Polską a Norwegią.
Co oferujemy w ramach obecnego NABORU WNIOSKÓW
Dofinansowanie podróży w formie kwoty ryczałtowej w wysokości 1.200 EUR na każdy polski podmiot, w
celu pokrycia kosztów podróży służących spotkaniom z podmiotami norweskimi i przedyskutowaniu z
nimi innowacyjnych i zielonych dwustronnych projektów partnerskich oraz umożliwieniu przygotowania
wniosków do bieżących lub przyszłych naborów w ramach programów europejskich, takich jak m.in.:


Eureka/Eurostars w następujących obszarach tematycznych:
o Technologie środowiskowe
o Zmiany klimatu i efektywność energetyczna
o Energia odnawialna https://www.eurostars‐eureka.eu/



Horyzont 2020:
o Wyzwanie społeczne 3: Bezpieczna, czysta i efektywna energia
o Wyzwanie społeczne 5: Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka
zasobami i surowce
o Wyzwanie społeczne 4: Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
o PPP‐EeB – Budynki efektywne energetycznie
o PPP‐SPIRE – Zrównoważone procesy przemysłowe
o Instrument MŚP
o Szybka ścieżka do innowacji (Fast Track to Innovation)
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html



Inne stosowne programy europejskie.

Całkowity budżet obecnego NABORU WNIOSKÓW
Operator Programu, Innovation Norway, przeznaczył na potrzeby niniejszego instrumentu
dofinansowania podróży kwotę 50.000 EUR.
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Kto może się ubiegać o wsparcie?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach obecnego NABORU
WNIOSKÓW są polskie prywatne małe i średnie przedsiębiorstwa, ustanowione jako osoby prawne w
Polsce zgodnie z prawem polskim.
Działania i koszty kwalifikowalne
Aby uzyskać finansowanie w ramach obecnego NABORU WNIOSKÓW, koncepcje projektów muszą się
mieścić w zakresie Programu „Innowacje w zakresie zielonych technologii” PL‐18 (szczegółowe
informacje zawiera dokument „PL‐18 GII Call text”, http://www.norwaygrants‐
greeninnovation.no/Global/Icons/PL18%20Call%20text%20final%20220520141.pdf) i muszą dotyczyć
głównego rodzaju działalności wnioskującego podmiotu.
Zatwierdzeniu przez Innovation Norway podlegają koszty podróży wnioskodawcy i/lub partnerów
norweskich. Uprawnionymi partnerami w projektach mogą być przedsiębiorstwa, instytuty badawcze i
organizacje ustanowione jako osoby prawne w Norwegii.
Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się z dniem pisemnego zatwierdzenia dofinansowania
przez Innovation Norway. Końcową datą kwalifikowalności kosztów jest 31 sierpnia 2017 r.
Jak ubiegać się o wsparcie?
Wniosek należy złożyć w języku angielskim.
Wnioskodawcy powinni złożyć wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej do Innovation Norway,
poland@norwaygrants‐greeninnovation.no.
Nie jest wymagane korzystanie z konkretnego formularza, ale wniosek w postaci e‐maila musi zawierać
następujące informacje:
- nazwę firmy, dane osoby do kontaktu, numer telefonu, adres e‐mail, adres strony internetowej,
- numer rejestracji podmiotu,
- główny rodzaj działalności / sektor gospodarki,
- krótki opis koncepcji projektu,
- cel i spodziewany rezultat wizyty w Norwegii/Polsce oraz określenie roli partnera w projekcie,
- program spotkań w Norwegii/Polsce (proszę wymienić podmioty, z którymi planowane są
spotkania).
Do wniosku w postaci e‐maila należy załączyć następujące dokumenty:
- wyciąg z KRS‐u lub rejestru CEIDG oraz oświadczenie własne podmiotu wnioskującego dotyczące
jego statusu MŚP,
- wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez podmiot wnioskujący (ze strony
internetowej Programu „Innowacje w zakresie zielonych technologii”).
Innovation Norway poinformuje wnioskodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyjęciu lub
odrzuceniu wniosku.
Termin składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie podróży będą oceniane w trybie ciągłym począwszy od dnia ogłoszenia o
naborze wniosków do dnia 30 czerwca 2017 r. Instrument Dofinansowanie podróży ma ograniczony
budżet, stąd też wnioski będą obsługiwane do czasu wyczerpania środków.
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Kwoty dofinansowania
W przypadku dofinansowania podróży, przyznawana jest kwota ryczałtowa w wysokości 1.200 EUR na
każdy podmiot jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami EOG i Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_en.pdf
Wypłata środków i sprawozdawczość
Zasada refundacji (wnioskodawca najpierw ponosi koszty, a następnie po odbyciu podróży zwraca się do
Innovation Norway o refundację). Proszę użyć szablonu raportu (wraz z dowodem odbycia podróży)
dostępnego na stronie internetowej Programu „Innowacje w zakresie zielonych technologii”.
***
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