ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРВЕЖКАТА
ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ
Процедура за набиране на проектни предложения бе обявена по Норвежката програма
за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България. Програмата
предоставя финансова помощ на стойност 20 милиона евро за подкрепа на проекти в
следните приоритетни области:
– Намаляване на емисиите от парникови газове, включително проекти за съвместно
изпълнение по Протокола от Киото, както и на други емисии във въздуха и водата;
– Енергийна ефективност и възобновяема енергия;
– Подпомагане на устойчивото производство, включително сертифициране и проверка;
– Прилагане на достиженията на правото от Шенген, подкрепа за национални
шенгенски планове, както и укрепване на съдебната система.
Норвежката програма за сътрудничество се управлява от норвежката държавна фирма
„Иновация Норвегия” и има за цел да допринесе за икономическия растеж и устойчивото
развитие в България. Цялостната координация на програмата от българска страна се
извършва от Националното координационно звено – Дирекция „Управление на средствата от
ЕС” в Министерство на финансите.
Финансовата помощ по програмата ще се предоставя посредством: индивидуални
проекти, фонд за подготовка на проекти и фонд за подкрепа на пътувания за НПО и
социалните партньори.
Помощта за финансиране на индивидуални проекти следва да бъде от 250.000 до
5.000.000 евро.
Допълнителна информация относно приоритетните области, изисквания за
съфинансиране, партньорства и процедури за кандидатстване, както и за апликационната
форма за индивидуални проекти и фонда за подготовка на проекти може да бъде намерена на
Интернет страницата - www.norwaygrants.org.
Апликационните форми се подават на английски език, он-лайн, на горепосочената
Интернет страница.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 декември 2008 г.
За контакти:
Норвежка програма за сътрудничество
Посолство на Кралство норвегия в София,
Търговски отдел/Иновация Норвегия
тел.: (+359 2) 981 94 24; 981 94 34, факс: (+359 2) 980 22 67,
E-mail: sofia@innovationnorway.no.
Национално координационно звено
Министерства на финансите
Дирекция „Управление на средствата от ЕС”
Женя Динкова – началник отдел „Координация на проекти и програми”
факс: (+359 2) 9859 2929
E-mail: J.Dinkova@minfin.bg

