Інформація про Фінсько-український трастовий фонд
Ціль Трастового фонду - сприятиспівпраціміжФінляндією та Україною
та визначитиможливостінаданняконсультаційнихпослуг та інвестицій для
проектів у сферах енергоефективності, відновлюванихджереленергії,
виробництваенергії з відходів та створенняінтелектуальнихенергетичних
систем.
Трастовий фонд фінансується Міністерствомзакордонних справ
Фінляндії та управляється НЕФКО.
Місцевий координатор - Держенергоефективності.
ДіяльністьТрастового фонду буде зосереджена на наступних
сегментах:
1. Відновлюванаенергія та виробництвоенергії з відходів
 Інтеграціявідновлюванихджереленергії
та виробництваенергії з
відходіввенергосистеми
при
забезпеченністабільностінаціональноїсистеми
 Використанняцихджереленергії у виробництвіелектроенергії, а такожу
секторах опалення та охолодження
 Збільшеннячасткиелектроенергії, виробленої з відновлюванихджерел
та відходів
 Ефективнілогістичні
заходи
длябіоенергетики,
утилізаціявідпрацьованогопалива
 Створення
нового
національногоінструментуфінансування
для
залученняінвестиційувідновлювануенергетику
2. Виробництвоелектроенергії та тепла
3. Мережіцентралізованоготеплопостачання
 Енергоефективність у будівлях, промисловості
4. ІТ-рішення та розподільчімережі.
5.
Розвитокпартнерськихвідносинуконтекстіпрограмбагатосторонніхрозробок
та
проектівміжнароднихфінансовихустанов:
 Інтелектуальніенергетика
та
енергетичнісистеми,
використовуючинаявнічистіджерелаенергії






Обсяг та умовифінансування
Фінансуваннядемонстраційнихпроектівможенадаватися
як
грантовефінансуванняукраїнськимпідприємствам з наданнямпереваги
МСП (малим та середнімпідприємствам) для державних та
приватнихпроектів.
Як
правило,
потрібнийвласнийвнесоквласників
проекту,
протетехнічнадопомога,
наприклад,
консалтинг
та
програмнезабезпечення, може бути підтриманоізпокриттям до 100%
вартості.
Закупівліповинні бути прив'язані до фінськоїчастки, щоозначає,
щокожен проект повинен матиінтерес у Фінляндії у формі консалтингу,
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поставок
абоінвестицій.
Рівеньфінськоїчастки
становить
щонайменше30%
відзагальноївартості
проекту.
Вибраними
консультантами є,головним чином, компанії, зареєстровані у Фінляндії.
Закупівлі,
пов'язані
з
діяльністю,
щопідлягаєфінансуванню,
здійснюються у відповідності до Рекомендаційщодозакупівель
НЕФКО.
Є можливостіпоєднаннягрантів з іншимифінансовимиінструментами
НЕФКО
позики
в Investment
Fundloans, Facilities
forCleanerProduction, Energy SavingCredits.
Коштибудутьвикористанівиключно для фінансуваннядіяльності, яка
відповідаєкритеріям ОДР, встановленим КСР ОЕСР (OECD DAC).
Коштиплануєтьсявиплатитидокінця 2021 року.

Демонстративніпроекти
Грантовапідтримкаможе бути поширена на демонстраційніпроекти, якщо;
(і)
проекти
є
трансформаційними,
інноваційними
та
впроваджуютьновітехнології на місцевому ринку;
(іі) партнер зобов'язуєтьсяздійснити проект за допомогою грошового або
натурального внеску;
(ііі) проект, імовірно, не буде реалізовано без підтримкицього гранту.
Крім того, демонстративніпроектиповинні
 приноситикористь не тільки локально, а й на національномурівні;
 бути інноваційними;
 впроваджуватисянаосновівідомих і перевіренихтехнологій;
 бути економічноефективними;
 бути
доступними
і
не
мати
негативного
впливу
на
вразливігруписпоживачів;
 підвищуватиенергоефективність
на
рівнісистеми,
підсистемичикомпонентів;
 бути екологічностійкими;
 бути фінансовостійкимипіслягрантовоїпідтримки;
 бути
прикладами
найкращих
практик
та
найкращихдоступнихтехнологій;
 бути здатними до мультиплікації.
Технічнадопомога
Фінансування для Технічноїдопомоги (ТД), такожокреме, може бути
наданорізним видам проектів, включаючипослугипрограмногозабезпечення,
законодавчупідтримку та створенняінструментівфінансування, ноу-хау,
виробництвоенергії з відновлюванихджереленергіїтощо.
Фінансуваннятакожможенадаватисяекспертним
службам
для
підтримкиДерженергоефективності, спираючись на їхніпропозиції, а
такожнадаєтьсядовгостроковимимісцевимифахівцями та консультантами
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абокороткостроковимизовнішніми
консультантами.
Цірекомендаціїохоплюютьтакож ТД та консалтинговіпроекти.
Зокрема,
проекти,
якімають право
на
фінансування
ТД
та
консультаційнихпроектів, повинні:
 приноситикористь не тільки локально, а й на національномурівні
 бути прогресивними, демонстративними та інноваційними
 підвищуватидовіруінвесторів до енергетичного сектору
 підтримуватиратифікацію «чистої» енергетичноїполітики
 надаватиновіможливості для підтримкиполітики у сферах співпраці у
рамках цього фонду
 сприятизалученнюпрямихіноземнихінвестицій
 підтримуватинаціональнийінструментфінансування
Як подати заявку на фінансування з Програми?
Щоб подати заявку на фінансування з Трастового фонду,
заповніть Заявку для участі.
Ви можете запросити форму Заявки у форміWordвідконтактнихосібнижче.
Звернітьувагу,
щозаповненіформи
заявки
повиннібутиподані
в
електроннійформі за адресою: finland.trustfund.proposals@gmail.com.
Для отриманнядодатковоїінформації про Програму, будь ласка, зв'яжіться з
нами:
 Директор Проекту, ЯрккоОлкінуора (Фінляндія): +358 40 0805056
або jarkko.Olkinuora@fcg.fi
 Керівникгрупи,
АндрійЛевконюк (Україна): +380 97 6405390
або andrew.levkonyuk@fcg.fi
Доступнефінансування з Трастового фонду здійснюється за пропозицією,
отриманоювідзаявників, та їїподальшоїоцінки Комітетом з оцінки та
моніторингу Трастового фонду, затвердженнямІнвестиційнимкомітетом
НЕФКО та затвердженням без запереченьМіністерствомзакордонних справ
Фінляндії.
Джерело:https://saee.gov.ua/uk

