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Цей проект отримав фінансування від програми досліджень та інновацій
Європейського Союзу «Горизонт 2020» відповідно до грантової угоди № 836819.
За зміст цього звіту відповідальність покладається лише на авторів. Це не
обов'язково відображає думку Європейського Союзу. Ні INEA, ні Європейська
комісія не несуть відповідальності за будь-яке використання інформації, що
міститься в них.
Сайт TRACER: www.tracer-h2020.eu
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1 Вугільний регіон в Україні - коротка інформація
про джерела державного фінансування
невугільних проектів

1.1

Європейський банк реконструкції та розвитку ЄБРР

ЄБРР пропонує набір інструментів фінансування, проілюстрованих у таблиці нижче. Це
найбільший фінансуюча організація проектів відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та
Східної Європи у 38 країнах, які віна обслуговує1. Основна увага приділяється наданню
фінансів приватному сектору2.

Рисунок 3: Підсумок пропозиції щодо інструментів фінансування ЄБРР. Можливі комбінації
інструментів. Слайд презентації від липня 2019 року для Робочої групи Вугільні регіони в процесі
переходу. Більш детальна інформація доступна тут: борг, власний капітал, гарантії

У 2020 році ЄС надав ЄБРР 50 млн. Євро як гарантію його фінансування на проекти з
відновлюваної енергетики, які внесли інвестори в Україні та країнах, які розташовані на
південному кордоні ЄС (зокрема Йорданії, Лівані та Тунісі). "Очікується, що гарантія
забезпечить 340 МВт додаткової встановленої потужності відновлюваної енергії"3.
Очікується, що в 2021 році інвестиції з бюджету ЄС забезпечать надання подальших
гарантій..
Це узгоджується з підходом ЄБРР до переходу на зелену економіку, завдяки якому
зелене фінансування (охоплює не тільки енергію, а також такі теми, як зменшення
забруднення та управління водними ресурсами) до кінця цього року становитиме 40%
від його річного обсягу бізнесу.
Підхід до фінансування може бути зроблений через форму на цій сторінці.
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Заява ЄБРР 11:24:50
11:26:25
3
Прес-реліз ЄБРР від 20 січня 2020 року
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1.2

Вугільна платформа для Західних Балкан та України

13 вересня 2019 року Секретаріат Енергетичного співтовариства, Світовий банк та
Європейська комісія оголосили про створення форуму, що відображає Робочу групу
Європейської Комісії Вугільні регіони в процесі переходу.

1.3
1.3.1

Фінансування від ЄС
Горизонт 2020 та Горизонт Європа

Україна бере участь у програмі досліджень та розробок Європейської комісії «Горизонт
2020» як «асоційована країна».
Наприкінці 2020 року «Горизонт 2020» закінчується. 2021-2027 буде епохою "Горизонт
Європи". Оскільки Україна не є ні членом ЄЕП, ні країною-приєднанням, ні країноюкандидатом чи потенційною країною-кандидатом, вона не може мати повного доступу
до "Горизонту Європи". Деякі можливості фінансування не можуть бути реалізовані.
Дискусія все ще ведеться в Європейському парламенті та Раді міністрів.
Проекти «Горизонт 2020» зазвичай становлять 1–20 млн. Євро. Більшість грошей на
технології екологічно чистої енергії - це частина програми, яка називається "Суспільний
виклик безпечної, чистої та ефективної енергетики", де проекти повинні здійснюватися
спільно, тобто щонайменше "трьома незалежними юридичними особами, кожна з яких
створена в іншій державі-члені або асоційованій країні і щонайменше одна з них
створена в державі-члені ЄС.
Європейська Комісія опублікує «Робочі програми», в яких буде визначено, які теми
мають право на фінансування. Зацікавлені консорціуми повинні подати заявку на
фінансування протягом декількох місяців. Оновлена робоча програма з чистої енергії
на 2020 рік очікується влітку.
Технічна допомога в підготовці пропозиції надається від людей, зайнятих у державахчленах (або асоційованих країнах), як «національні контактні точки», при цьому той, хто
в Україні відповідає за енергію, відображається на цій карті.
Українці мають право на програму COSME Еразмус для молодих підприємців.
1.3.2

Європейський інвестиційний банк

Суб'єкти, розташовані в Україні, можуть отримувати позики та фінансові інструменти
від ЄІБ. Державні органи влади, які потребують позики >25 млн. Євро, подають заявку
через місцевий офіс ЄІБ у Києві. Кредити <25 млн. Євро надаються посередниками4,
якщо проект прагне фінансування <25 млн. Євро.
Завдяки тому, що Україна є асоційованою країною в рамках програми «Горизонт 2020»,
українські суб'єкти також можуть отримувати фінансування за схемою ЄІБ Innovfin, яка
надається капіталом з бюджету «Горизонт 2020». Однак вони можуть не отримувати
фінансування, передбачене Європейським фондом стратегічних інвестицій (ЄФСІ),
оскільки це є частиною бюджету ЄС, який не охоплюється угодою про асоціацію
«Горизонт 2020».
Також може бути профінансовано різноманітні інвестиції, що сприяють клімату та
економічному зростанню.
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Список на веб-сайті ЄІБ та на веб-сайті COSME
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