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Izbor europskih strukturnih i
investicijskih fondova

Više informacija na portalu Europskih strukturnih i
investicijskih fondova (https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/) i
HAMAG-BICRO-a (www.hamagbicro.hr).

OTVORENI NATJEČAJI
“LIFE natječaj za 2020.”
Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2020. godinu.
Program LIFE financijski je instrument Europske unije kojim se potiče
razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski i projekti najbolje prakse iz područja zaštite okoliša,
učinkovitosti resursa, prirode i bioraznolikosti kroz potprogram Okoliš
te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba na njih kroz potprogram Klimatske aktivnosti.
Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije
faze – najprije se u srpnju dostavlja konceptni sažetak te ako prođe
prvu fazu evaluacije, prijavljuje se puna projektna prijava s rokom u
veljači. Za potprogram Klimatske aktivnosti odmah se prijavljuje puna
projektna prijava s rokom u listopadu.
Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske unije a prijava se provodi putem internetskog
alata eProposal.
S obzirom na situaciju s koronavirusom, ovogodišnji LIFE natječaj ima određene novosti s ciljem olakšavanja prijave u novim okolnostima:
⇒ privatni sektor više nije obvezatan raspisivati otvorene natječaje za ugovore veće od 135 000 €,
⇒ projekti mogu financijski podržati male, lokalne inicijative,
⇒ uvedene su određene mogućnosti za start-up poduzeća.
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Rokovi prijave projektnih prijedloga:
POTPROGRAM OKOLIŠ – NATJEČAJ OTVOREN 2. TRAVNJA 2020.
Okoliš i učinkovito korištenje resursa

Rok za konceptni sažetak: 14. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.

Priroda i bioraznolikost

Rok za konceptni sažetak : 16. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.

Upravljanje i informacije na području okoliša

Rok za konceptni sažetak : 16. srpnja 2020.
Rok za punu projektnu prijavu: veljača 2021.

POTPROGRAM KLIMATSKE AKTIVNOSTI – NATJEČAJ OTVOREN 2. TRAVNJA 2020.
Ublažavanje klimatskih promjena

Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.

Prilagodba na klimatske promjene

Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.

Upravljanje i informacije na području klime

Rok za punu projektnu prijavu: 6. listopad 2020.

Više o novostima koje su uvedene možete pročitati na poveznici:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

Natječaj za program Eurostars 2 – međunarodni suradnički projekti
Rok za podnošenje Rokovi za podnošenje pretprijava su 20. srpnja 2020. godine.
prijava
Rokovi za podnošenje punih prijava su 3. rujna 2020. godine.
Natječaj raspisao

HAMAG-BICRO

Vrsta projekta

Razvoj novog proizvoda, usluge ili procesa

Prijavitelji

Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo koje se bavi istraživanjem i razvojem
(R&D performing SME). Uloga razvojno istraživačkih poduzeća u projektu mora biti značajna.

Vrijednost
natječaja

Vrijednost financiranja: max. 200.000 EUR ili do 60 % za mikro i mala poduzeća
te 50 % za srednja poduzeća, ovisno što je manje.

Opravdani troškovi Plaće zaposlenih, amortizacija i sitni inventar, troškovi vanjskih usluga,
troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.
Vrijeme trajanja
projekta

Max. 36 mjeseci.

Svrha programa

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju s međunarodnim partnerima
u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dva partnera iz
dvije različite zemlje u projektu.

Ciljevi programa

Ciljevi programa
• Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja
te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet
• Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika
• Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Dodatni natječaj
u sklopu poziva

U sklopu poziva otvoren i natječaj “Voucher program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne
prijave u program Eurostars”. Voucheri u iznosu od 20.000,00 kuna dodjeljivat će se najbolje ocijenjenim
pretprijavama za sufinanciranje usluga stručnjaka za pomoć u pripremi projekata.
Dostava pretprijave nije obvezatna, no na taj način tvrtke imaju mogućnost:
• dobiti Voucher u iznosu od 20.000,00 kuna za usluge stručnjaka za pisanje projektne prijave,
• provjeriti koliko je projekt u skladu s propozicijama programa te
• dobiti konkretne povratne informacije kako poboljšati prijavu.

Više informacija

www.hamagbicro.hr

