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Финансиращ орган: Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и 

околната среда  

Цел на програмата: подкрепа за „чисти“, високоиновативни технологии с цел 

декарбонизация на Европа и прехода към климатична неутралност до 2050. 

Бюджет за 2022г: 3 млрд. евро, разпределени по 4 теми, както следва: 

1. „Иновативна електрификация в промишлеността и производството на водород“ 

(1 млрд. евро) - проекти в областта на методите за електрификация, които да 

заменят използването на изкопаеми горива в промишлеността; производство на 

водород от възобновяеми източници; навлизане на водород в промишлеността; 

2. „Производство на чисти технологии“ (0,7 млрд. евро) - проекти за производство 

на компоненти и крайно оборудване като електролизьори, горивни клетки, 

иновативни инсталации за възобновяема енергия, решения за съхранение на 

енергия;  термопомпи; 

3. „Пилотни проекти за валидиране, тестване и оптимизиране на изключително 

иновативни решения“ (0,3 млрд. евро) - проекти относно технологии за дълбока 

декарбонизация. Проектите следва да докажат иновацията в оперативна среда, 

но няма да се очаква те да са достигнали фаза на широкомащабна техническа 

демонстрация или търговско производство; 

4. „Обща декарбонизация“ (1 милиард евро) - за всички проекти, с изключение на 

тези, които попадат в горните три специални теми. Тук влизат всякакви 

иновативни проекти в областта на енергията от възобновяеми източници; 

нисковъглеродни технологии за енергоемките отрасли; съхранение на енергия; 

улавянето, използването и съхранението на въглерод и други; 

 

Иновационен Фонд 
 

Иновативни нисковъглеродни технологии 
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Допустими кандидати: Юридически лица (компании, публични органи, международни 

организации) от ЕС-27, Норвегия и Исландия, самостоятелно или в консорциум.  

Безвъзмездна финансова помощ: до 60 % oт разходите свързани с реализиране на 

инвестицията.  

Изисквания към проектите: 

 Да представляват иновация в една от 4-те горепосочени теми: 

 Да имат общи капиталови разходи над 7 500 000 евро; 

 Необходимо е предпроектно проучване и бизнес план. 

 

Оценката на проектите ще бъде извършвана по следните критерии:  

 Предотвратяване/намаляване на парникови емисии (абсолютна и относителна 

стойност); 

 Иновативност; 

 Зрялост (техническа, оперативна и финансова) на проекта; 

 Потенциал за надграждане на секторно / отраслово ниво;  

 Ефективност на разходите. 

Краен срок за кандидатстване: 16 март 2023 г.  

Одобрение на проектите: юли/август 2023г. 

 

 

 
Повече информация за нас и нашите услуги 

 Заявете безплатна консултация на: (00 359) 2 937 66 66 
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