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La convocatòria Eco-Innovation forma part del Programa Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) de la UE.

Programa ECO-INNOVATION 2011 (UE)

La convocatòria dóna suport a projectes:

• orientats a la primera aplicació o a aplicacions comercials de tècniques, productes, processos o pràctiques Eco-Innovadores, que

• ja s’hagin demostrat tècnicament, però

• degut als riscos que encara comporta necessiten incentius per a penetrar de manera significativa en el mercat.

CIP Eco-Innovation també donar suport a les activitats orientades al mercat relacionades amb l’adopció de tecnologies mediambientals i 

activitats d’Eco-Innovació per empreses i la implementació d’aproximacions noves o integrades cap a la Eco-Innovació.

Seran subvencionables totes les despeses relacionades amb el projecte d'innovació, incloent despeses de personal, materials, processos, 

tècniques i mètodes proposats, despeses de viatges i dietes i subcontractacions necessaries per a l'execució del projecte.

Tots els sol·licitants han de ser entitats legals, ja siguin públiques o privades, amb domicili en el territori dels Estats membres d'Europa.

Els projectes poden ser individuals o en cooperació.

Objectius: 

- Promoure l'adopció d'accions noves i integrades a l'eco-Innovació en camps com ara la gestió del medi ambient i productes, processos i serveis 

més respectuosos del medi ambient.

- Fomentar l'adopció de solucions ambientals mitjançant el seu augment en el mercat i la penetració en el mercat. Aquestes solucions han de 

ser mitjançant productes, processos, tecnologies o serveis d’elevat valor afegit.

- Augmentar les capacitats d'innovació de les PIME.

En general, la present convocatòria dóna suport a projectes que aborden els objectius esmentats anteriorment amb un una clara prioritat a les 

PIME.

Àrees prioritàries:

1. Reciclatge de materials

2. Productes de construcció sostenibles

3. Sector de l'alimentació i begudes

5. Economia verda

L'índex màxim de cofinançament per a projectes ECO_INNOVATION serà del 50% del total dels costos elegibles.  La durada màxima dels 

projectes és de 36 mesos.
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