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Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” 
                           Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 

Schemat TECHNOLOGIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU 
 

 

Budżet schematu:  50 mln Euro1 

 
Termin naboru wniosków: od 7.01.2020 do 31.03.2020 
 

Schemat technologie przyjazne środowisku ma na celu zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku 
poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych 
procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do rozwoju działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia, a 
jednocześnie lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej. Działania 
prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie 
na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań  

 

WNIOSKODAWCY: 

Mikro-, małe lub średnie firmy , które: 
 zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy 
 przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat 

poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły 
przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro 
 

TYPY PROJEKTÓW: 

Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub 
wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub 
rozwiązań. Wydatki objęte wsparciem:  

 inwestycyjne: 
o maszyny i urządzenia 
o roboty budowlane 
o wartości niematerialne i prawne 
o dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska 

 eksperymentalne prace rozwojowe 
 usługi doradcze 

                                                           
1
 1 EURO=4,2928 PLN.  
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DOFINANSOWANIE : 
 

max poziom dofinansowania :  1 000 000 euro   

min. poziom dofinansowania  :   200 000 euro 
 

przy czym: 

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu 

 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA: premia +20% 

 ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA: premia +10% 

 Dofinansowanie w zależności od lokalizacji projektu: wg mapy pomocy regionalnej 

 
 

 Dofinansowanie zostanie wypłacone w formie zaliczki lub refundacji (płatności 
okresowych i płatności końcowej), na podstawie złożonych przez beneficjenta i 
zaakceptowanych przez PARP wniosków o płatność (wraz z raportem).  
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