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Фінансова допомога Фінляндії для підтримки розвитку відновлюваної енергії в
Україні
Фінсько-український трастовий фонд, який надає фінансову підтримку в Україні як
приватним, так і державним енергетичним проектам, розпочав свою діяльність і викликає
великий інтерес в обох країнах. Нова програма спрямована на підвищення співпраці між
Фінляндією та Україною і впровадження фінських інноваційних рішень в сфері чистої
енергетики.
Зараз проводиться попередня оцінка різних проектних пропозицій. Малі та середні
підприємства можуть подавати заявки на фінансування як приватних, так і державних
проектів, пов’язаних із енергоефективністю, відновлювальними та альтернативними
джерелами енергії у виробництві електроенергії та тепла. Фінансування технічної допомоги
також може надаватися трастовим фондом.
Трастовий фонд сприятиме співпраці та визначенню можливостей підтримати проекти, як
шляхом надання консультаційних послуг, так і фінансування інвестицій. Загальний розмір
фонду 6 млн. євро, він фінансується урядом Фінляндії, яка збільшила свою допомогу
Україні.
«Україна має величезну енергетичну інфраструктуру і в ній є простір для підвищення
енергоефективності та впровадження джерел відновлюваної енергії. Існує як політична воля,
так і фінансові інструменти для масштабних інвестицій у відновлювану енергетику,
економіку замкненого циклу та енергоефективність, але для підвищення довіри інвесторів
потрібно звернути увагу на вузькі місця політики. Ми сподіваємося впровадити надійні
технології та більш інноваційні підходи, які можна поширити в національному контексті.
Результатом стане надання доступних за ціною та надійних енергетичних послуг мешканцям
України, не залишаючи нікого «за бортом». Фінансову та екологічну сталість забезпечить
також належний вибір технологій», відзначив пан Генрі Хорн, старший радник з
енергетичних питань Департаменту політики розвитку Міністерства закордонних справ
Фінляндії.
Фонд був представлений сьогодні в Києві на семінарі «Скандинавська Зелена Шкала»,
присвяченому обговоренню скандинавських рішень та нових фінансових можливостей в
сфері відновлюваної енергії та енергоефективності.
НЕФКО фінансує в Україні енергетичні проекти більше десяти років і буде здійснювати
керівництво Фінсько-українським трастовим фондом.
«Протягом років наша співпраця з Міністерством закордонних справ Фінляндії була дуже
плідною. Зокрема, кошти цього фонду будуть спрямовані на фінансування новаторських та
екологічно сталих проектів пов’язаних з відновлюваною енергією», сказав сьогодні в Києві
виконавчий директор НЕФКО пан Магнус Рістедт.

Головним координатором Фінсько-українського трастового фонду в Україні є Державне
агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Компанія Finnish Consulting
Group (FCG) була залучена НЕФКО для управління та координації практичної роботи,
пов’язаної з розробкою, оцінкою та впровадженням проектів.
Більше інформації про Фінсько-український трастовий фонд можна знайти за посиланням:
https://www.nefco.org/work-us/our-services/grants/finland-ukraine-trust-fund
Новий трастовий фонд є продовженням співпраці між НЕФКО та Міністерством
закордонних справ Фінляндії, яка розпочалася у 2014 році з Фінського трастового фонду
Північної ініціативи гуманітарної підтримки та енергоефективності для України (NIU).
Ініціатива NIU була підписана міністерствами закордонних справ всіх скандинавських країн
на засіданні Ради міністрів Північних країн у Стокгольмі у жовтні 2014р.
Більше інформації:
Хелена Лахтеенмаки, старший інвестиційний радник, НЕФКО
helena.lahteenmaki@nefco.fi, tel: +358 10 6180 633
Юхані Тойвонен, посол, радник з питань політики розвитку,
Міністерство закордонних справ Фінляндії
Juhani.Toivonen@formin.fi, tel. +358 295 350 898
Про уряд Фінляндії
Підтримка України урядом Фінляндії, яка включає фінансування проектів, участь у фондах
міжнародних організацій, гуманітарну допомогу, антикризове управління та залучення
експертів, склала, починаючи з 2014 року, 37.6 млн. євро. Крім цього, Фінляндія підтримує
Україну через Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд та Всесвітній банк.
Дізнайтеся більше на www.formin.fi
Про НЕФКО
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) це міжнародна фінансова організація
(МФО) заснована Скандинавськими країнами у 1990р. Вся діяльність НЕФКО зосереджена
на генерації позитивного екологічного впливу. НЕФКО фінансує та впроваджує проекти
пов’язані із запобіганням змінам клімату та збільшенням зелених інвестицій по всьому світу.
Упродовж років НЕФКО профінансувала більш за 1000 малих та середніх проектів у
приватному та державному секторах різних галузей економіки у 60 країнах. Велика увага
приділяється Східній Європі, Балтійському морю, а також регіонам Арктики та Баренцового
моря. Головний офіс НЕФКО знаходиться у Гельсінкі, Фінляндія, НЕФКО також має офіс у
Києві, Україна. Більше інформації наведено на www.nefco.org.

