Ключові міжнародні джерела фінансування інвестицій в Україну
Назва установи /
програми

Країна

Контактні дані
установи / програми

Короткий текстовий опис установи /
програми та його діяльності в Україні

Розмір загального інвестиційного
портфеля та наявного портфеля в
UA

Пропоновані фінансові
продукти (позики, акції,
гарантії)

Основні параметри інвестицій (за наявності даних)

Основні вимоги

Процес подання
заявки

Національні інститути фінансування розвитку (DFI), які можуть надавати фінансування нижче комерційних ринкових тарифів на проекти з енергоефективності та відновлюваної енергетики в Україні *

IFU

Данія

www.ifu.dk

DKK 500 + мільйони інвестицій в
Консультаційні послуги та ризиковий
активні проекти в Україні,
капітал для датських компаній, які бажають
Власний капітал,
включаючи недавні інвестиції в у
займатися бізнесом на ринках, що
позики, гарантії
вітроенергетику (2016 р.) на суму 78
розвиваються
млн DKK

FMO

Нідерланди

www.fmo.nl/about-fmo

Голландський банк розвитку
підприємництва

KfW - DEG

Німеччина

Фінансування, консультації та підтримка
www.deginvest.de/Inte підприємств приватного сектору, які
rnationalпрацюють на ринках, що розвиваються,
financing/DEG/
відновлювальні джерела енергії є зоною
уваги

Swedfund

Швеція

www.swedfund.se/en/

Finnfund

Фінляндія

Фінансова компанія розвитку.
www.finnfund.fi/en_G
Інвестиції включають виробництво в Власний капітал,
Відновлювана енергетика та
B/etusivu/
Україні
позики, гарантії
енергоефективність є зоною фокусування.

Інвестування в стійкий бізнес. Енергія є
пріоритетним сектором.

IFU може безпосередньо фінансувати проект, досягаючи
Дотримання екологічних,
100 млн. DKK, а через Інвестиційних партнерів IFU надають соціальних стандартів та
додатковий капітал для великих проектів
стандартів управління.

Недавні інвестиції в агробізнесі в
Україну 15 мільйонів доларів США
(2016)

Власний капітал,
позики, гарантії

Відповідність Голландському
кодексу корпоративного
управління

Інвестиції включають інвестиційну
компанію, що діє в Україні

Власний капітал,
позики, гарантії

Дотримання екологічних та
соціальних вимог

Інвестиції включають виробництво в Власний капітал,
Україні
позики

3-15 мільйонів доларів, 5-10 років

Дотримання екологічних,
соціальних стандартів та
стандартів управління

https://www.ifu.dk/en/ser
vices/the-investmentprocess/

https://www.fmo.nl/impa
ct/how-we-invest

https://www.swedfund.s
e/en/the-offer/

Відповідність вимогам КСВ

Експортні кредитні агентства (ЕКА) та інші механізми зменшення ризику, які можуть діяти в Україні **

EKF

Данія

www.ekf.dk

Датське агентство експортного
кредитування

Наразі охоплює лише ризики,
пов'язані з діловими операціями в
Україні, якщо покупці відповідають
ряду вимог, що обмежують ризик
відповідальності ЕКФ

ЕКФ оцінює свої операції за
Стандартами діяльності
Експортні кредитні та
Експортний кредит в Україну до 1 року, що підлягає МЛЦ.
Міжнародної фінансової
інвестиційні гарантії від Вартість 2,5-3,5% протягом 12 місяців. Гарантія інвестицій в корпорації та надає
політичних ризиків
акції в даний момент призупинена.
рекомендації щодо охорони
навколишнього середовища,
здоров'я та безпеки

EGAP

Чеська
Республіка

www.egap.cz

Чеська страхова корпорація

Страхування
кредитного ризику від
політичних та
комерційних ризиків, не
застрахованих від
комерційної страховки

CEB

Чеська
Республіка

www.ceb.cz

Чеський експортний банк

Експортний кредит

Euler Hermes Credit
Німеччина
Insurance

www.eulerhermes.co
Німецьке страхування торгових кредитів
m/Pages/default.aspx

Страхування кредитів
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http://www.ekf.dk/en/Ho
w-it-works/A-typicalsequence-ofevents/Pages/default.as
px

Огляд екологічного та
http://www.egap.cz/form
соціального впливу експорту та
ulare/index-en.php
інвестицій

https://www.ceb.cz/en/m
ainproducts/credits/buyer-

Hermes Cover

Багатостороннє
агентство з
гарантування
інвестицій (MIGA)

Німеччина

Глобальний

https://www.agaportal. Німецька схема просування зовнішньої
de/en
торгівлі та інвестицій

www.miga.org/

Просування прямих іноземних інвестицій
Групи Світового банку

https://www.agaportal.de
/en/mainnavigation/exporteexportkreditgarantien/ve
rfahrenexportkreditgarantien/an
tragexportkreditgarantien

Експортні кредитні та
інвестиційні гарантії

MIGA пропонує
охоплення п'ятьма
некомерційними
ризиками
Нещодавня (2016 р.) Гарантія MIGA (індивідуально або в
для харчової промисловості в
комбінації):
Україні покриває інвестиції на
неконвертованість
термін до 10 років проти ризиків
валюти та обмеження
експропріації, обмежень на
перерахування;
переміщення та війни та
експропріація; війна,
громадянських порушень
тероризм та цивільні
перешкоди; порушення
договору;
недотримання
фінансових зобов'язань

https://www.miga.org/Pa
Дотримання політики MIGA
ges/Investment%20Gua
щодо соціальної та екологічної
rantees/Overview/Under
стабільності
writingProcess.aspx

Приватні інвестиційні фонди та інвестори, які активно займаються комерційними інвестиціями в сектор відновлюваної енергетики та енергоефективності в Україні
Green for Growth
Fund

Південноwww.ggf.lu/projectІнвестиційний фонд для підвищення
Східна Європа portfolio/investments/ енергоефективності та сприяння розвитку
та MENA
ukraine/
відновлюваних джерел енергії

Інвестиції в енергоефективні
фінансові продукти у розмірі 10
млн. Євро в Україні (2012 р.)

EuroCape New
Energy

Франція,
Польща,
Україна

Інвестиції у вітрову енергетику в
Україні (2008 р.)

Інвестиції у поновлювані джерела енергії
www.eurocape.eu/en/
на узбережжі
eurocape-in-ukraine/

Виконання вимог E & S

http://www.ggf.lu/contactus/contact-points-forinvesteesclients/

Міжнародні та національні програми, фонди, агенції, які підтримують проекти у секторі енергоефективності та енергозбереження в Україні

Європейський банк
реконструкції та
Глобальний
розвитку (ЄБРР)

http://www.ebrd.com/c
s/Satellite?c=Content
&cid=1395238518149 Європейський банк реконструкції та
&d=&pagename=EBR розвитку (ЄБРР) - надання технічної
Dдопомоги та стимулів
RU%2FContent%2FC
ontentLayout

IQ Energy - 15 млн. євро
USELF - 140 млн. Євро
Консультації для малих підприємств
- до 10 000 євро на проект

Власний капітал,
позики, гарантії
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Щоб мати право на допомогу,
проекти ЄБРР повинні
відповідати наступним
критеріям:
Підтримка розвитку мікро-, малих та середніх підприємств
• розміщуватись в одній із
(МСП), які мають вирішальне значення для розвитку
країн, де здійснює свою
приватного сектора економіки.
діяльність ЄБРР
Програми: стартап або існуючий бізнес може отримати
• мати хороші шанси на
фінансування, якщо він відповідає всім показникам
прибутковість
програми.
• надати спонсору можливість
IQ energy - Позичальником програми IQ Energy може бути
зробити великий внесок у
будь-яка особа, яка має доступ до житла в Україні та бажає
статутний капітал готівкою чи в
підвищити енергоефективність цього житла.
натуральній формі
Будь-яка особа може отримати в цілому до 3 000 євро на
• задовольнити інтереси
один або декілька проектів.
вітчизняної економіки
• відповідати екологічним
вимогам ЄБРР та країни
перебування.

Uself http://www.uself.com.ua/
index.php?id=20&L=2
IQ-energy http://www.iqenergy.org.
ua/ru/how-to-apply
ADVICE FOR SMALL
BUSINESSES http://www.ebrd.com/wor
k-with-us/advice-forsmallbusinesses/ukraine.html

Європейський
інвестиційний банк Глобальний
(EIB)

Глобальний
екологічний фонд
(GEF)

Глобальний

Програма муніципальної
ЄІБ надає позики державам-членам ЄС та інфраструктури України
http://www.eib.org/info
іншим 140 країнам світу - так званим
- 400 000 000 євро
centre/contact/offices/
країнам-партнерам, а також приватним
Енергія - 160 000 000 євро
ukraine.htm
компаніям

Поєднує зусилля урядів 182 держав-членів
у партнерстві з міжнародними
https://www.thegef.org організаціями та приватним сектором для
/gef/gef_projects_fund вирішення глобальних екологічних
ing?sort=asc&order= проблем. На сьогодні ГЕФ виділяє
GEF_ID
найбільші кошти для фінансування
проектів глобального покращення
навколишнього середовища.

Данія,
Північна екологічна
Фінляндія,
фінансова
Ісландія,
корпорація
Норвегія та
(NEFCO)
Швеція

НЕФКО фінансує широкий спектр
екологічних проектів у країнах Центральної
та Східної Європи, включаючи Україну,
зосереджуючи увагу на проектах, що
https://www.nefco.org/ забезпечують економічно ефективне
o-nefko?language=ru покращення навколишнього середовища в
регіоні. Також пропонує Кредити для
енергозбереження (ESC) та більш чистий
виробничий фонд (CPC) через Північний
Фонд екологічного розвитку (NMF).

Міжнародний банк
реконструкції та
Глобальний
розвитку (IBRD)

Один з п'яти закладів Групи Світового
http://www.worldbank. банку. Проекти в Україні:
org/uk/country/ukraine Проект з енергоефективності в галузі
теплопостачання.

Кредити

Власний капітал,
позики, гарантії

Власний капітал,
позики та гранти

Власний капітал,
позики, гарантії

Page 3

ЄІБ підтримує проекти, які вносять значний внесок у стале
зростання та зайнятість у Європі та за її межами. Діяльність
зосереджена на чотирьох пріоритетних напрямах:
Інновації та навички
МСП
Інфраструктура
Клімат і довкілля

ЄІБ фінансує проекти у
більшості секторів. Прийнятні
проекти повинні сприяти цілям
http://www.eib.org/projec
економічної політики ЄС. Для
ts/cycle/applying_loan/in
отримання додаткової
dex.htm
інформації, будь ласка,
перегляньте сторінки
"Пріоритети".

Підтримка ГЕФ надається державним установам,
організаціям громадянського суспільства, компаніям
приватного сектору, дослідницьким установам, серед
широкого розмаїття потенційних партнерів, для реалізації
проектів та програм у країнах-реципієнтах.

ГЕФ надає фінансування в
рамках чотирьох умов:
повнорозмірні проекти, середні
проекти, сприятливі заходи та
https://www.thegef.org/d
програмні підходи. Вибрана
ocuments/policiesмодальність повинна бути
guidelines/guidelines
такою, яка найкраще підтримує
цілі проекту. Кожна
модальність вимагає
завершення іншого шаблону.

Всі проекти, що фінансуються
НЕФКО, повинні мати
можливість продемонструвати
свою користь для
навколишнього середовища /
клімату економічно
ефективним способом. Для
забезпечення того, щоб ці
НЕФКО надає фінансування малим та середнім пілотним
переваги фактично мали
проектам, які демонструють нові можливості. Багато з
місце, фінансування
фінансованих заходів вирізняються новаторським підходом
виділяється в траншах за
в освоєнні і надалі повномасштабному використанні
результатами моніторингових
передових технічних методів Північних країн.
етапів, а екологічні наслідки
Використовуючи накопичений досвід, корпорація бере
підлягають моніторингу
участь у створенні інноваційних фінансових інструментів,
щорічно, доки не буде задіяний
покликаних сприяти поліпшенню стану навколишнього
НЕФКО. Цей підхід ефективно
середовища і протидії зміні клімату.
пом'якшує ризик корупції та
підвищує вимоги щодо
розвитку потенціалу
позичальників, прозорості та
підзвітності. Це також
забезпечує покращену
передбачуваність та стійкість
проекту.

Запит на фінансування
НЕФКО можна
направити, вказавши в
ньому основну
інформацію про цілі
проекту, оцінку
інвестиційних витрат,
план фінансування та
дані фінансової
звітності заявника.
Рекомендовано при
підготовці проектної
пропозиції
використовувати
перелік контрольних
питань:
https://www.nefco.org/ra
botaem-vmeste/nashipredlozheniya/vypolneni
e-proektov/chastozadavaemyevoprosy?language=ru

http://projects.worldbank
.org/search?lang=en&se
archTerm=&countrycod
e_exact=UA

Проект повинен:

Міжнародна
фінансова
корпорація (IFC)

Представництво
Європейського
Союзу в Україні

Центральноєвропейська
ініціатива (CEI)

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) є
однією з організацій Групи Світового банку
та найбільшим інститутом глобального
5728 Проекти підтримані з 1994
розвитку, яка працює виключно з
року
приватним сектором у країнах, що
розвиваються.

Бути в країні, що розвивається,
яка є членом IFC;
Бути в приватному секторі;
Бути технічно справним;
Мати хороші перспективи та
бути прибутковими;
Скористатися місцевою
економікою;
Задовольняти екологічні та
соціальні стандарти IFC та
приймаючої країни.

Кредити на акції
Торгівля та постачання
ланцюгів фінансів
Синдикації
Казначейські рішення
клієнтів
Blended Finance
Венчурний капітал

IFC працює з приватним сектором для заохочення
підприємництва та побудови сталого бізнесу, надаючи їм
консультації з широкого кола питань, включаючи екологічні,
соціальні та стандарти управління, енергоефективність та
ресурсоємність, а також ланцюжки поставок. IFC допомагає
розширити доступ до критичних фінансів для фізичних та
мікро-, малих та середніх підприємств через роботу з
фінансовими посередниками.

Бюджетна підтримка,
грант, транскордонне
співробітництво та
позика

Підтримка ЄС здійснюється у формі бюджетної підтримки,
грантів, транскордонного співробітництва та кредитів, а
також у формі програм освіти та підтримки громади. В
даний час в Україні реалізується понад 250 різних проектів
ЄС.

https://www.google.com/
maps/d/u/0/viewer?mid=
16qrAJUWmZ7827eMKlH2IDZxYXo&ll=
49.12208283181804%2
C31.35618556562497&
z=6

Дії ЦЄІ у сфері енергоефективності та відновлюваної
енергетики тісно відповідають стратегії "Європа 2020".
Через свою діяльність ЦЄІ намагається сприяти сталому
розвитку та "зеленому" зростанню, ставлячи цю сферу
діяльності до порядку денного. Особлива увага
приділяється підтримці впровадження стратегій
інтелектуальної спеціалізації та принципам трикутника
знань, що застосовується до біологічних ланцюжків вартості
продукції.
Пріоритети:
• Об'єднати роль ЦЄІ в галузі біоенергетики та біоекономіки.
• Сприяьт розвитку біоенергетики та біоекономіки в
державах-членах ЦЄІ.
• Консолідувати заходів з енергозбереження в різних
секторах.

http://www.cei.int/conten
t/eu-projects-0

Глобальний

http://www.ifc.org/wps/
wcm/connect/corp_ext
_content/ifc_external_
corporate_site/about+i
fc_new

Глобальний

ЄС є найбільшим донором у світі, при
http://eeas.europa.eu/ цьому 20% допомоги ЄС - по боротьбі з
delegations/ukraine/in кліматичними змінами. Проекти ЄС:
dex_uk.htm
Проект Clima East;
Горизонт 2020

Глобальний

З моменту свого створення Італія
виділила Фонду 41,5 млн. Євро, в
основному для технічного
співробітництва, що пропонується
як допомога у вигляді грантів для
підтримки окремих компонентів
проектів ЄБРР. Технічне
співробітництво може
реалізовуватися в процесі
Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ) є виробництва інвестицій,
регіональною групою країн Центральної та попереднього інвестування,
Східної Європи, діяльність яких
впровадження або створення
http://www.cei.int/cont спрямована на встановлення
потенціалу. Наприклад, кошти ЦЄІ
ent/cei-launches-call- багатостороннього співробітництва у
можуть бути використані для
Власний капітал,
proposals-coполітичній, соціальній, економічній,
проведення техніко-економічних
гарантії
financing-cooperation- науковій та культурній сферах, і на цій
обґрунтувань, проведення
activities
основі сприяє зміцненню стабільності та
попередніх техніко-економічних
безпеки регіону. CEI програми:
обґрунтувань, аудиту перед
Програма обміну знаннями (KEP). Розвиток кредитами, програм підготовки
ЕСКО в бюджетному секторі.
управлінських кадрів, дослідження
сектору та навколишнього
середовища тощо. З моменту
заснування у 2004 році Програма
підтримала 80 проектів з сукупним
зобов'язанням ЦЄІ понад 2,2 млн
євро. Загальна вартість (включаючи
всі внески партнерів)
співфінансованих ЦЕІ коштів КЕП
складає близько 12 млн Євро.
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http://www.ifc.org/wps/w
cm/connect/corp_ext_co
ntent/ifc_external_corpo
rate_site/solutions/howto-apply-for-financing

Північний
інвестиційний банк Глобальний
(NIB)

Глобальний фонд
кліматичного
партнерства
(GCPF)

Агенство США з
міжнародного
розвитку (USAID)

https://www.nib.int/

Північний інвестиційний банк. Відповідно
до Рамкової угоди, Україна може залучити
фінансові ресурси від НІБ для реалізації
інвестиційних проектів у галузях
інфраструктури, енергетики та
навколишнього середовища.

Глобальний

Глобальний фонд кліматичного
партнерства (GCPF) забезпечує
фінансування проектів сталого розвитку
енергетики на ринках, що розвиваються та
розвиваються. Він може забезпечити
Загальні інвестиції доступні тут http://www.gcpf.lu/don
комерційне фінансування місцевим
https://www.gcpf.lu/quarterlyors.html
фінансовим установам або спільно
reporting.html
інвестувати безпосередньо в проекти з
енергоефективності або відновлюваної
енергетики у державному та приватному
секторах.

Сполучені
Штати

Надає економічну, гуманітарну допомогу та
допомогу розвитку у всьому світі в рамках
зовнішньополітичних цілей Сполучених
Штатів. Бенефіціарами є місцева влада та
9,5 мільйонів доларів
https://www.usaid.gov/ неурядові організації. Проекти USAID:
2015-2023рр
ukraine
Муніципальна енергетична реформа в
Україні (MERP)
Програма гарантування кредитного
портфеля кредитних установ з розвитку
(ProCredit Bank)

Власний капітал,
позики

Сильні сторони NIB - це:
• статус міжнародної фінансової установи, що сприяє
фінансуванню транскордонної діяльності;
• найвищий можливий кредитний рейтинг, що забезпечує
стабільну пропозицію довгострокового фінансування;
• досвід складних фінансових структур у співпраці з іншими
міжнародними фінансовими установами та кредиторами
державного та приватного секторів; і
• професійні та мотиваційні фахівці з кредитування.

Німецьке федеральне міністерство охорони навколишнього
середовища, охорони природи, будівництва та ядерної
безпеки (BMU) - за допомогою своєї Міжнародної ініціативи
з клімату BMU сприяє реалізації проектів з захисту клімату в
країнах, що розвиваються, нові індустріальні країни та
країни з перехідною економікою. Заходи підтримки
включають створення екологічно чистих економік країнпартнерів, розробка заходів щодо адаптації до кліматичних
змін та збереження та сталого використання природних
вуглецевих стоків, таких як ліси та водно-болотні угіддя.
Власний капітал

Власний капітал,
гарантії
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Департамент бізнесу, енергетики та промисловості
Великобританії (BEIS) - BEIS працює разом з іншими
урядовими структурами уряду Великобританії в рамках
Міжнародного фонду клімату - зобов'язання Великобританії
щодо країн, що розвиваються, щоб допомогти їм вирішувати
проблеми, пов'язані зі зміною клімату та використанням
можливостей. Міжнародний кліматичний фонд інвестує в
широкий спектр заходів, спрямованих на підтримку стійкого
економічного зростання, підвищення стійкості до впливу
зміни клімату та забезпечення сталого управління
природними ресурсами, такими як ліси.

Програма гарантування позик DCA з ПроКредит Банком
заохочує більше кредитного фінансування для сільського
господарства та чистої енергетики, демонструючи при
цьому життєздатність фінансування в обох секторах.
Програма надає 50% гарантії на кредитний портфель на
суму 9,5 млн. Дол США протягом восьми років.

Усі проекти, що розглядаються
як такі, що відповідають
критеріям прийнятності, тобто
підвищення
конкурентоспроможності та /
або навколишнього
середовища, підлягають
об'єктивному аналізу,
включаючи екологічний аналіз
(https://www.nib.int/index.php?id
=96), щоб забезпечити що
проект відповідає надійним
принципам банківської
діяльності.

Applications for loan
should be directed to
NIB's Lending
Department. There are
no standard forms for a
loan application.
https://www.nib.int/conta
ct_us?subjectId=2

https://www.gcpf.lu/impa
ct-investmentcriteria.html

https://www.usaid.gov/w
ork-usaid/get-grant-orcontract/grant-andcontract-process

Східноєвропейське
партнерство з
енергоефективності та
довкілля (E5P)

Європейська
Комісія Данія,
Естонія,
Фінляндія,
Ісландія,
Латвія, Литва,
Норвегія,
Польща,
Швеція, США
та Україна

Програма розвитку
Глобальний
ООН (UNDP).

Організація
Об'єднаних Націй з
Глобальний
промислового
розвитку (UNIDO)

Заявдений внесок (євро):
Європейський Союз 40 000 000,00
Данія 5 238 428,00
Естонія 160 000,00
Фінляндія 2 000 000,00
Німеччина 11 000 000,00
E5P розпочав свою діяльність у 2011 році Ісландія 56 842,00
(угода про E5P була ратифікована
Ірландія 20 532,00
українським парламентом у липні 2011
Латвія 85 000,00
http://ukraine.e5p.eu/
року). Фонд націлений на сприяння
Литва 28962.00
інвестиціям в енергоефективність в Україні Норвегія 5 897 917,00
та інших енергоємних країнах.
Польща 915106.00
Словацька Республіка 200 000,00
Швеція 27 383 419,00
Швейцарія 3 251 295,00
Україна 10 000 000,00
США 5,937,466.00
Всього112,174,967.00

http://www.ua.undp.or
g/content/ukraine/uk/h
ome/operations/projec
ts/environment_and_e
nergy

Основною метою ПРООН є підтримка
України на шляху до сталого розвитку
людини, спрямованої на досягнення
процвітаючої, демократичної та сильної
держави. ПРООН підтримує Україну у
посиленні свого потенціалу для вирішення
цих проблем на глобальному,
національному та місцевому рівнях,
поширення кращих природоохоронних
практик, надання інноваційних пропозицій
щодо державної політики з
енергозбереження та об'єднання партнерів
у пілотні проекти. Проекти ПРООН:
Екологія та енергетика
Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду
Розробка та комерціалізація
біоенергетичних технологій в
муніципальному секторі України

http://www.unido.org/

Організація Об'єднаних Націй з
промислового розвитку (ЮНІДО) була
створена в 1966 році у відповідності до
Резолюції РБ ООН 2152 (XXI) як
автономна організація в рамках Організації
Об'єднаних Націй. Тематичні пріоритети
організації: зменшення бідності через
продуктивну діяльність; розвиток торгових
можливостей; енергія та навколишнє
середовище. Проекти ЮНІДО:
Підвищення енергоефективності та
стимулювання використання
відновлюваної енергії в агропродовольчих
та інших малих та середніх підприємствах
України.

Власний капітал,
позики, гарантії

http://ukraine.e5p.eu/pro
jects/

Власний капітал,
гарантії

http://www.ua.undp.org/
content/ukraine/uk/hom
e/operations/projects/en
vironment_and_energy.
html

Власний капітал,
гарантії
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Вибір проектів ЮНІДО, що
відображають три аспекти
мандату Організації, що
зосереджується на сприянні
всебічному та стабільному
промисловому розвитку: •
створення спільного
процвітання;
• підвищення економічної
конкурентоспроможності; •
охорона навколишнього
середовища.

http://www.unido.org/eur
opeandcentralasia/selec
ted-projects.html

Шведське
Агентство з питань
міжнародної
Швеція
співпраці та
розвитку (SIDA)

Інноваційні
ваучери

Німецьке
товариство
міжнародного
співробітництва
(GIZ)

Глобальний

Глобальний

SIDA представляє Департамент
співробітництва в галузі розвитку в
http://www.sida.se/En посольстві Швеції в Україні. SIDA фінансує
Допомога SIDA для Україні в 2016
glish/where-weінвестиції в енергозбереження на
році склала 26,4 мілн доларів
work/Europe/Ukraine-/ місцевому рівні, а також підтримує
екологічні організації, що працюють над
підвищенням енергоефективності.

Інноваційні ваучери - це фінансовий
інструмент, який дозволяє українським
компаніям фінансувати впровадження
http://climate.biz/abou кліматичних інновацій. Проекти, що
tprog/
впроваджують інноваційні кліматичні
технології, вимагають обов'язкової участі
обох сторін - Заявника та Постачальника
Послуг.

http://www.giz.de/en/w Федеральне агентство, яке підтримується
orldwide/32413.html німецьким урядом.

Власний капітал,
гарантії

Загальний фонд Програми - EUR 1
000 000. Бенефіціари Програми
Інноваційних Ваучерів можуть
отримати фінансування у розмірі до
EUR 50 000 (на пілотній хвилі
максимальна сума - EUR 20 000).
Кошти надаються за договором між
ЄБРР та Бенефіціаром або ЄБРР і Власний капітал
Надавачем послуг у Євро.
Бенефіціари можуть отримати
ваучери двох типів – ваучери до
EUR 20 000 і “мега-ваучерів”
розміром до EUR 50 000.

Енергія - 5,0 млн євро до 2018 року

http://www.sida.se/Engli
sh/partners/ourpartners/Civil-societyorganisations/How-tocooperate/

Власний капітал,
гарантії
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Проекти можуть подаватися
компаніями, які розробляють
технології клімату та компанії,
Апліканти можуть подавати власні проекти на конкурс
які є користувачами
Інноваційних Ваучерів протягом усього терміну роботи
кліматичних технологій і хочуть
Програми (2017-2018 рр). Проектний Менеджер
впроваджувати такі технології у
здійснюватиме оцінку проектів та визначення Бенефіціарів
своїй діяльності. Користувачі
серед проектів, що були подані в рамках крайніх строків, що
кліматичних технологій можуть
визначаються нижче:
подати на конкурс проекти, які
http://climate.biz/howtoa
дозволять значно скоротити
Хвиля 1 (пілотна) (28 березня – 28 травня, 2017) –
ppply/
викиди парникових газів
відтестовуємо процеси, правила, тощо
внаслідок самої компанії.
просимо зауважити, що ваучери на суми більше ніж EUR 20
Скорочення може бути
000 не будуть надаватися на пілотній хвилі
досягнуто шляхом зменшення
Хвиля 2 (1 липня 2017 – 15 жовтня 2017)
енергоємності або обсягу
Хвиля 3 (15 листопада 2017 – 31 січня 2018)
виробництва, зниження витрат
Хвиля 4 (1 травень 2018 – 30 червня 2018)
на логістику, оптимізацію
різних типів алгоритмів або
бізнес-процесів тощо.

Загальна мета
Державні установи, малі та середні підприємства, а також
професійні об‘єднання кращим чином використовують
передові знання та нові інструменти задля розвитку зеленої
економіки.
Рівні втручання та цілі
Національний рівень - Міністерство економічного розвитку
та торгівлі посідає стратегічне місце в процесі модернізації
економіки порівняно з іншими міністерствами.
Регіональний рівень - державні установи, організації
недержавного сектору, окремі великі підприємства, малий
та середній бізнес, а також представники громадянського
суспільства ведуть діалог з тематики енергоефективного та
ресурсозберігаючого управління. Бізнес асоціації та торговопромислові палати підвищують рівень своїх послуг у сферах
енергоефективності та ресурсозбереження.
Рівень компаній - надавачі бізнес-послуг підвищують якість
консультацій і послуг щодо енергоефективних та
ресурсозберігаючих технологій.

https://www.giz.de/e
n/worldwide/32413.
html

Фонд "Східна
Європа" (EEF)

Україна, США

http://eef.org.ua/

Фонд "Східна Європа" - це благодійна
неприбуткова українська організація, яка
розпочала свою діяльність у 2008 році.
Програма "Екологія та довкілля" допомагає
впроваджувати енергозберігаючі технології
в українських громадах, встановлюючи
найсучасніше обладнання, поширюючи
інноваційні рішення та інформуючи про
екологічну ситуацію доброзичливі методи.
Проекти в рамках програми:
Муніципальне партнерство щодо
підвищення енергоефективності в Самбірі
та Жовкві
Розумна енергія для благополуччя
Львівської громади

EEF інвестував більше 44 млн
доларів США в гранти, позики та
технічну допомогу в Україні, понад 6
млн доларів США в Білорусі та
Власний капітал,
більше 4 млн доларів у Молдові для
гарантії
місцевих ініціатив з розвитку
приватного підприємництва,
державної політики та
громадянського суспільства

Енергоефективність та екологія
Програма "Екологія та довкілля" допомагає впроваджувати
енергоефективні технології в українських громадах,
встановлюючи сучасне обладнання, поширюючи інноваційні
рішення та інформуючи про екологічно чисті практики

Ефективне, надійне та стабільне енергозабезпечення - це, у
свою чергу, мета на стороні пропозиції. Це включає в себе
бізнес та промислові сектори, а також населення в цілому,
мають хороший доступ до державних схем, що підвищують
енергоефективність. Більш ефективне виробництво
витрачає менше ресурсів і допомагає поліпшити якість
життя серед місцевого населення.

http://eef.org.ua/en/
programi/energoefe
ktivnist-taekologiya/

Швейцарське бюро
співробітництва в
Швейцарія
Україні

Швейцарське бюро співробітництва в
Україні представляє Швейцарську агенцію
https://www.eda.admi розвитку та співробітництва (ШАРС).
n.ch/
Серед основних напрямків підтримки
малих проектів - стійке використання
енергії та водних ресурсів, екологія.

Торгівля та
інвестиції в
Нідерланди для
ділових людей з
України

https://www.netherlan
dsandyou.nl/doingГолландські компанії можуть працювати у
business/trade-andтаких сферах, як вода, продукти
investment-in-theхарчування, енергетика тощо.
netherlands/ukraine

Власний капітал

https://www.netherlands
andyou.nl/doingbusiness/trade-andinvestment-in-thenetherlands/ukraine

Фундація
українськоПольща,
польської співпраці Україна
ПАУСІ

Місія Фонду ПАУСІ полягає у розвитку
спроможності України інтегруватися в
європейські та євроатлантичні структури
шляхом впровадження європейського та,
зокрема, польського досвіду в Україні, а
http://www.pauci.org/p також інтенсивного транскордонного
rojects/energy
обміну знаннями та досвідом у ключових
сферах, що впливають на розвиток
людського капіталу та формування
громадянського суспільства. Серед
пріоритетів - енергоефективність,
енергозбереження.

Власний капітал,
гарантії

http://www.pauci.org/proj
ects/energy

Державний фонд
регіонального
розвитку

Створення ДФРР дозволяє Україні
розпочати фінансування проектів
http://dfrr.minregion.g регіонального розвитку на конкурентній
ov.ua/
основі та у відповідності до стратегій
регіонального розвитку та планів дій щодо
їх реалізації.

Затверджений перелік
інвестиційних проектів та проектів
регіонального розвитку, які будуть
фінансуватися у за рахунок коштів Власний капітал,
Державного фонду регіонального
гарантії
розвитку на загальну суму 2,6 млрд
грн. В даний час в рамках ДРРР є
767 проектів майже на 3,4 млрд грн.

https://www.oschadba
nk.ua/ua/private/loans Кредитна програма "Ощадний дім"
/oschad_home/

Сума кредиту - від 1 000 до 50 000
грн.
Початковий внесок - від 10% від
вартості товару.
Період - до 3 років.
Кредити
Відсоткова ставка становить 17,99%
річних.
Одноразова комісія - 4,3% від суми
кредиту

Ощадбанк

Нідерланди

Україна

Україна

Власний капітал,
гарантії
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Проекти державних заходів стратегії регіонального
розвитку, проекти співпраці територіальних громад, проекти
добровільних об'єднаних територіальних громад

https://www.eda.admin.c
h/eda/en/home/foreignpolicy/crossdepartmentalthemes/energy.html

http://dfrr.minregion.gov.
ua/register-project

https://www.oschadbank
.ua/ua/private/loans/osc
had_home/

Банк "Львів"

ОТП банк

Укргазбанк

Для здійснених кредитів у місті
Львові передбачено компенсацію
тіла кредиту на ізоляцію у розмірі
до 15 відсотків від максимальної
суми основної суми (тіла) кредиту,
але не більше 50 тисяч гривень.

Україна

http://www.banklviv.co
m/uk/individuals/credit
Кредит на енергозбереження
s/private-energyefficiency-loans/

Україна

http://www.otpcredit.c
om.ua/creditoffers/consumer_credi
t.php

Україна

14 серпня 2017
http://www.ukrgasban
Кредит отримало (людей): 40800,0
Енергоефективність Кредитний план Тепла
k.com/ukr/personal/cr
на загальну суму (грн): 785,2 млн
Будинок для ACMB і КВУ
edits/warmhouse/
державних компенсовано (грн):
307,7 млн

Споживчий кредит є простим і доступним
способом поліпшити якість вашого життя
зараз. ОТП Банк надає споживчі кредити
для довгострокових товарів.

Клієнти, які можуть оформити кредит на утеплення: Фізичні
особи
Термін енергозберігаючого кредиту:
- до 3-х років - м. Львів та область; м. Долина, ІваноФранківська область
- до 5-х років - м. Львів та область, у випадку отримання
кредиту на придбання приватної сонячної електростанції,
теплонасосної системи, системи сонячного
теплопостачання та/або гарячого водопостачання
- до 4-х років - інші області
- до 5 років – м. Львів та область, у випадку отримання
кредиту на придбання приватної сонячної електростанції,
теплонасосної системи, системи сонячного
теплопостачання та/або гарячого водопостачання;
Кредити, інвестиційне
фінансування

Сума кредиту на утеплення житла: - до 15 000,00 грн під
заставу товару, що купується, експрес кредит за спрощеною
процедурою;
- до 55 000,00 грн під заставу товару, що купується.
- більше 55 000,00 грн під іншу прийнятну для Банку
заставу.
Участь власними коштами:
стандарт:
від 10% - для кредитів на придбання твердопаливного
котла, або енергозберігаючого товару, вартість якого не
перевищує 15 000,00 грн від 30% - в інших випадках;
експрес-кредит:
від 20% - для кредитів на придбання твердопаливного
котла, або енергозберігаючого товару, вартість якого не
перевищує 15 000,00 грн від 30% - в інших випадках.

http://www.banklviv.com
/uk/individuals/credits/pri
vate-energy-efficiencyloans/

Кредит

Вигідні кредитні умови від OTP Bank
повернення 35% вартості обладнання / матеріалів і їх
установки завдяки гранту за програмою IQ energy

https://www.otpbank.co
m.ua/privateclients/credi
ting/iqenergy/

Кредит

Для отримання кредиту з енергоефективності Ви повинні
підготувати всі документи, зазначені банком

http://www.ukrgasbank.c
om/ukr/personal/credits/
warmhouse/

Примітки:
* Асоціація європейських фінансових інститутів розвитку (EDFI) включає в себе додаткові DFIS:

www.edfi.eu
** Більш повний огляд експортних кредитів Агентства надається за адресою:
www.oecd.org/tad/xcred/eca.htm

Цей звіт розроблений за підтримки Данського Енергетичного Агентства в рамках співпраці між Україно-Данським Енергетичним Центром та Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України
Відповідно до завдання “Діяльність щодо покращення умов залучення інвестицій в сектори відновлюваної енергетики та енергоефективності на базі UAMAP” (2017, Україна)
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