Ініціатива
з енергоефективності
Норвегія-Україна
Фінансування місцевих проектів з енергоефективності шляхом
посилення місцевої демократії та антикорупційних заходів

Ініціатива з енергоефективності Норвегія-Україна спрямована
на розширення використання зовнішнього місцевого
фінансування для досягнення енергоефективності в
громадських будівлях, зміцнення самоврядування та практики
стійких закупівель.
Основні акценти спрямовані на:
• Реконструкцію соціально значущих муніципальних
будівель, а саме – шкіл, дитячих садків та закладів
охорони здоров’я з високою видимістю для населення.
Метою є зниження споживання енергії та збільшення
терміну служби таких будівель.
• Демонстраційні проекти, які зможуть допомогти
вразливим групам, включаючи внутрішньо переміщених
осіб із зони конфлікту у Південно-Східній Україні.
• Скорочення споживання енергії, одержуваної з
викопного палива, зменшення викидів CO2 та сприяння
підвищення енергетичної безпеки.
• Створення можливостей для самоврядування шляхом
залучення зовнішнього фінансування та прийняття
місцевих інвестиційних рішень.
• Боротьбу з корупцією через кращі практики при закупівлі
та реалізації проектів.

Передумови
У жовтні 2014 року після анексії Криму та спалаху збройного
конфлікту на Сході України навесні, міністри закордонних справ
країн Північної Європи з ініціативи Норвегії вирішили створити
грантову програму для невідкладних інвестицій, необхідних
для досягнення швидких і видимих результатів. У цьому ж
році почала діяти Північна ініціатива з енергоефективності та
гуманітарної підтримки Україні (NIU). Спочатку акцент робився
на повністю грантових проектах у п’яти регіонах, найближчих
до зони конфлікту.
Наприкінці 2018 року було затверджено 35 таких проектів, і з
них завершено 19 в 25 муніципалітетах, з яких 15 перебувають
у контрольованих урядом районах Луганської та Донецької
областей.
Як наслідок, муніципалітети зменшили енерговитрати, а жителі
насолоджуються поліпшеним внутрішнім кліматом. Реалізовані
проекти зазвичай заощаджують від 30 до 50 відсотків від
споживання газу та електроенергії.
NEFCO була виконавчою агенцією програми NIU. Досвід
показав, що додавання кредитного фінансування від NEFCO до
грантової програми покращило результати проектів.

Модель фінансування
Програма передбачає змішане фінансування, що складається
з кредитів та грантів, а також технічної допомоги та підтримки
проекту.
Норвегія має намір внести 20 млн євро грантового фінансування в
Ініціативу з енергоефективності Норвегія-Україна.
NEFCO буде надавати кредитні кошти для кожного проекту.
Норвегія та NEFCO планують спрямувати половину фінансування
на менші демонстраційні проекти, приблизно від 10 до 12 на рік, за
пільговими кредитами до 500 000 Євро на кожен проект.
Інша половина призначена для 3–4 великих проектів, на які NEFCO
спрямує до 5 мільйонів Євро кредитів.
Очікується, що бенефіціари забезпечать принаймні 10 відсотків
вартості проекту за рахунок власних коштів.
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Боротьба зі змінами клімату
NEFCO – міжнародна фінансова організація (МФО), створена
в 1990 році п’ятьма північними країнами: Данією, Фінляндією,
Ісландією, Норвегією та Швецією з особливою метою −
сприянню сталому екологічному зростанню та пом’якшенню
кліматичних змін та адаптації до них.
Протягом багатьох років NEFCO фінансувала невеликі та середні
приватні та державні проекти в різних секторах більш ніж в 60
країнах, з особливим акцентом на Східну Європу та Балтійський,
Арктичний та Баренцевий регіони. NEFCO має розгалужену
мережу в зеленій спільноті та перевірену здатність залучати
зацікавлені сторони та різних фінансистів до відповідних
проектів. Як результат, NEFCO вдалося залучити значну кількість
двосторонніх та багатосторонніх доручень з управління фондами.
Штаб-квартира NEFCO знаходиться в Гельсінкі, Фінляндія.

NEFCO також мають офіс у Києві, Україна. Детальніше
читайте на www.nefco.org.

Внесок до Цілей сталого розвитку

Ця ініціатива сприяє досягненню наступних
Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР):
7. Доступна та чиста енергія
13. Пом’якшення наслідків зміни клімату
17. Партнерство заради стійкого розвитку

Зв’яжіться з нами!
Амунд Бейтнес
Старший менеджер
із інвестицій
+358 10 6180 658
amund.beitnes@nefco.fi
Юлія Шевчук
Головний радник
з інвестицій, Україна
+380 50 358 3518
j.shevchuk@nefco.org.ua

Адреса офісу НЕФКО
в Україні:
вул. Нижній Вал, 51
Бізнес-центр «Доміно»
8-й поверх
Київ, 04071
Tel: +380 44 287 01 06
info@nefco.org.ua
www.nefco.org
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