
НЕ ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ 

1Н Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, Світовий банк / MultilateralInvestmentGuaranteeAgency 

(MIGA), WorldBankGroup 

Пріоритети Ті інвестиції, які дають ефект розвитку і відповідають високим соціальним та екологічним стандартам. 

Заявники  Приватні інвестиційні компанії, корпорації та фінансові установи; державні компанії та некомерційні організації, якщо 

інвестиції здійснюються на комерційній основі. 

Інше Першим кроком для отриманнягарантійногопокриттяMIGA є подача конфіденційноїпопередньої заявки у вільнійформі.   

2Н Горизонт Капітал / HorizonCapital 

Пріоритети HorizonCapital інвестує в компанії, які, на їхню думку, можуть скористатися можливостями швидкого зростання і 

консолідації в цільових галузях. Основні характеристики таких компанійвключають: значніможливості на цільового ринку, 

істотнийпотенціал для доходів і зростанняприбутку, досвідчену команду управління з перевіреноюуспішноюрепутацією і 

значнимдосвідом у галузі, фінансовупрозорість та дотриманняміжнародно-визнанихпринципів корпоративного 

врядування, потенціал для високихдоходів на вкладенийкапітал, чіткустратегіювиходу для отриманняприбутку. 

Заявники Приватнікомпанії 

Інше Пропозиції можуть подаватися українською або російською мовою, хоча бажаною є англійська. Пропозиції проходять 

процес подання та оцінки. При розробці бізнес-плану заявник повинен охопити наступні теми: резюме - заява про наміри, 

історія бізнесу, продукти/послуги , ринок/ клієнти, конкуренція, маркетинг, фінансові прогнози, підтверджуюча 

інформація/додатки. Післяподаннябізнес-плану первіснавідповідьдаєтьсяпротягом 4-6 тижнів. 

3Н Данськийінвестиційнийфонддлякраїн, щорозвиваються / Danish Investment Fund for Developing Countries (IFU) 

Пріоритети Не існуєсекторальнихабо будь-якихіншихпріоритетів. Тим не менш, Фонд не фінансуєпроекти у певнихгалузях. Список 

таких галузей: http://www.ifu.dk/dk/materiale/pdf/edfi-exclusion-list.pdf 

Заявники Всі данські підприємства, незалежно від їх розміру, є прийнятними, якщо вони відповідають чотирьом передумовам: 

• данське підприємство має вкладати власні інвестиції в обсязі, що щонайменше дорівнює внеску Фонду;  

• бізнес-операціїповинніматичітку перспективу комерційноїжиттєздатності;  

• проектиповиннімативплив на розвиток у цільовійкраїні;  

• цільовакраїнамає бути в спискукраїн, щорозвиваються, якімають право на інвестиції Фонду (Україна є у списку) 

http://www.ifu.dk/en/services/countries-where-ifu-can-invest 

Інше Зацікавлений учасник (данська юридична особа або українська через данського партнера) має зв'язатися з інвестиційною 

командою, що відповідає за Балкани, Україну та Кавказі. 

4Н Євровенчерс Україна ІІ / EuroventuresUkraineII 

Пріоритети Приватні компанії, що працюють у галузях зі швидким обігом - споживчі товари, дистрибуція, зв'язок, виробничі та 

сервісні підприємства. 

Заявники Приватні компанії з сильними, талановитими і цілеспрямованими управлінськими командами; прибуткові компанії з 

мінімумом приблизно 10 млн. дол. виручки, надійним грошовим потоком, що демонструють високу рентабельність і 

потенціал прибутку. 

Інше Команда EuroventuresУкраїнарозглянеможливостіінвестування у більшостігалузей,окрімспекулятивноїнерухомості, 

продукції з вмістом алкоголю більшим за15%, тютюновихвиробів, казино, протиправноїабоаморальноїдіяльності, 

озброєння, промисловості, що шкодить навколишньомусередовищу. Фонд інвестуватиметільки в компанії, які є 

приватнимиабоприватизованими на, принаймні, 75%. 

5Н Європейськеагентство з координаціїдосліджень / European Research Coordination Agency (EUREKA) 

Місія  Створення та підтримка умов для ефективного міжнародного інноваційного співробітництва та сприяння створенню мереж 

в галузі наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт з кінцевою метою комерціалізації їхніх результатів. 

Заявники Потенційний подавач відповідає критеріям EUREKA, якщо він подає хай-тек проект, орієнтований на ринок дослідження 

та розробок, включає в себе партнерів з щонайменше двох країн-членів EUREKA, спрямований на розвиток передових 

громадянське продуктів, процесів або послуг, фінансується самими партнерами, які отримують державне фінансування від 

своїх урядів. 

Інше Заявка повинна містити інформацію про організацію, назву проекту, короткий зміст проекту, зокрема відповідність 

критеріям EUREKA. Вона маєнадаватиінформацію про технологічний стан, показуватидосягнення і переваги в порівнянні 

з існуючоютехнологією: 

oможливостівиведення на ринку, оцінкамісткостіміжнародного ринку; oкількість часу, потрібна для розробки проекту, 

дата запуску; 

oнаявністьпартнерів, особливо в країнахEUREKA, їхня роль у проекті; oнаявністьукладенихконтрактів; 

oвартість проекту, внесокзаявника та партнерів; 

oзв'язки з іншимипрограмами ЄС абоіншими проектами EUREKA 

6Н Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

Пріоритети Проекти, розташовані в країнах, де працює ЄБРР, що мають хороші перспективи стати прибутковим, мають значний 

внесок у капітал у грошовій або в натуральній формі від спонсора проекту, сприятимуть місцевій економіці та 

задовольняють екологічним стандартам ЄБРР та стандартам приймаючої країни. 

Заявники Державніоргани, підприємства приватного сектора, мікро-, малі та середніпідприємства (через посередниківабонапряму). 

Інше ЄБРР фінансує до 35% від загальної вартості проекту грін-філд (з нуля) або 35% від довгострокової капіталізації усталеної 

компанії. Життєвий цикл проекту можеваріюватисявід 1 року для проектівпоповнення оборотного капіталуабо торгового 

фінансування до 15 років для довгостроковихсувереннихінфраструктурнихпроектів. 

7Н Європейськийінвестиційний банк 

Пріоритети • Малі та середніпідприємства, якістворюють 80% новихробочихмісць 

• Регіональнийрозвиток: зменшенняекономічних та соціальнихдиспропорцій 

• Екологічнасталість: заходи щодозміниклімату та інвестиції у міське та природнесередовище 

• Інновації: сприяннярозвиткунавичок та інновацій на всіхрівнях 

• Транс-європейськімережі: об'єднанняінфраструктуриЄвропи, особливо у сфері транспорту  

• Енергетика: будівництвоконкурентоспроможних та безпечнихджереленергії 

Заявники Малі та середніпідприємства, якістворюють 80% новихробочихмісць 

Інше Пряме фінансування: Індивідуальні кредити для проектів,що перевищують25мільйонів євро,можуть бути запитані 

безпосередньо від ЄІБ без особливих формальностей. 



Непряме фінансування: Заявки на фінансування малих проектів подаються безпосередньо дофінансових установ або 

комерційних банків, які отримують кредитні лінії ЄІБ. 

7.1Н Трастовий фонд технічної допомоги у Східному партнерстві / EasternPartnershipTechnicalAssistanceTrustFund 

(EPTATF) 

Пріоритети • Розвитокмісцевого приватного сектора, зокрема, підтримка малого і середньогобізнесу 

• Розвитоксоціальної та економічноїінфраструктури, у тому числі: транспорт, енергетика, вода, екологічнаінфраструктура, 

інформаційні та комунікаційнітехнології 

• Пом'якшеннянаслідківзміниклімату та адаптації до них  

Взаємодоповнюваність і координація 

Заявники Галузеві міністерства, місцеві органи влади, муніципалітети, інші юридичні особи. 

Інше Проектитехнічноїдопомогипідлягаютьпроцедурі тендеру. Залежновід того, хтозакуповуєконсультаційніпослуги, Банк 

слідуєабо правилам "Практичного посібника з контрактних процедур для зовнішньоїдіяльності ЄС", або Правилам 

закупівель ЄІБ. Надалі Банк здійснює контроль виконання проекту в тіснійспівпраці з промоутером у країні та 

іншимивідповідними партнерами. 

8Н Міжнароднаприватнаводнаасоціація / International Private Water Association (IPWA) 

Пріоритети Розробка проектів, розвиток мережі, організація. 

Заявники Члени IPWA, такі як спонсори, фінансові установи, місцеві водоканали, місцеві органи влади, муніципалітети, 

багатосторонні і двосторонні установи, що фінансують водопостачання та санітарію. 

Інше IPWA відкрита для членів, що представляють весь спектр сторін, які беруть участь у плануванні, інвестуванні, регулюванні 

та управлінні водними проектів, в т.ч. розробники проектів, будівельні та інженерні фірми, постачальники обладнання і 

професійних послуг, багатосторонні фінансові установи, комунальні установи та міністерства, асоціації, фінансові 

установи та інші сторони, зацікавлені у розвитку державно-приватного партнерства в рамках проектів щодо 

водопостачання/стічних вод. 

9Н Міжнароднафінансовакорпорація (МФК) 

Пріоритети КлючовісекториУкраїни: агропромисловий комплекс, інфраструктура, енергетичнаефективність/ чистевиробництво, 

фінансові ринки, щовпливають на довгостроковеекономічнезростанняУкраїни 

Заявники Прийнятними є переважновеликіприватнікомпанії. Компанії з 

часткоюдержавноївласностітакожможутьотриматифінансування. МФК не надаєпозикбезпосередньомікро-, малим і 

середнімпідприємствам та індивідуальнимпідприємцям, але чималоінвестиційнихклієнтів МФК є 

фінансовимипосередниками, якінадалікредитуютьдрібніпідприємства. Щоботримати право на фінансування МФК, проект 

повинен відповідати таким критеріям: 

 знаходитись у країні, щорозвивається, яка є членом МФК (http://go.worldbank.org/4FHBI7UF30);  

 належатидоприватногосектору;  

 бутитехнічносправним;  

 матихорошіперспективиприбутку та приноситикористьмісцевійекономіці;  

 бути справнимщододовкілля та суспільства, задовольнятиЕкологічним та соціальнимстандартам МФК,а 

такожкраїни,де вінреалізується. 

Інше Основою всіх фінансових рішень МФК є інвестиційні пропозиції. 

10Н Північна екологічна фінансова корпорація/ NordicEnvironmentFinanceCorporationNEFCO 

Пріорітети Енергозбереження, вода та очистка стічних вод, утилізація відходів, промислові проекти , спрямовані на поліпшення 

використання ресурсів і скорочення викидів у повітря, ґрунт і воду. 

Заявники Юридичні особи різних форм власності, муніципальні та інші державні органи. 

Інше Пропонований проект повинен матидоречнийвплив на навколишнєсередовище, бути заснованим на 

довгостроковихінвестиціях у підприємства, в першучергу через 

формуванняспільнихпідприємствабокорпоративніпридбання, матискандинавськукомпаніюабоустанову в якостіділового 

партнера, бути економічно, фінансово, організаційно і технічножиттєздатним і здійсненним. 

11Н Програмадержавно-приватногопартнерства в інфраструктурі / Public-Private Partnership in Infrastructure 

Programme (PPPI) 

Пріоритети Програма забезпечує розвиток потенціалу навчальних заходів з усіх аспектів циклу проекту державно-приватного 

партнерства: інституційне структурування, договірно-правова база, фінансування проектів, управління ризиками, 

економічне регулювання і конкуренція. На запит команда можепрацювати над підвищеннямпотенціалусвоїхклієнтів за 

допомогоюнавчальнихзаходів та технічноїдопомоги з конкретнихпитань, з якимистикаютьсякраїни в ходірозробки та 

реалізаціїпроектів державно-приватного партнерства. Вони можутьвключати в себе, середіншого: 

фіскальнеуправлінняризиками, соціальні та екологічнівиклики, а такождецентралізацію і централізованукоординацію 

державно-приватних партнерств та іншихпроектів. 

Заявники Агентства ДПП, політичнідіячі, регулятори, органи з питаньконкуренції, груписпоживачів 

Інше - 

12Н Управління з кредитуваннярозвитку / Development Credit Authority (DCA) 

Пріоритети Мікро- та малі підприємства, приватизація державних компаній, інфраструктура, ефективні та поновлювані джерела 

енергії, зміна клімату і т.д. 

Заявники ВідповідністьзаявниківкерівнимкритеріямDCAпереважновизначаєтьсянижчезазначенимизагальними принципам, 

якиммаютьслідуватипроектніпропозиції: 

• Фінансоважиттєздатність: Проектиповиннідемонструватипозитивніфінансовінормиприбутку, щовказують на 

можливістьпогашення боргу  

• Розподілризиків: USAIDберуть на себе 50% абоменшепотенційноїгрошовоївідповідальності, 

забезпечуючиреальнийрозподілризиків з місцевимифінансовимиінститутами.  

• Позиковікошти: кредитнадіяльністьUSAIDмає прямо мобілізуватифінансуваннямісцевихфінансовихустанов.  

• Відповідність валют: ГарантованіDCAкредитиповинні бути в тійсамійвалюті, що й доходи від проекту.  

• Вимоги до звітності: USAIDМісіїмають бути готові до роботи з фінансовимиустановами та/ абопозичальниками, 

щобзабезпечитирегулярнізвіти про стан проектівDCA.  

Інше Заявка подається через місцеві Місії USAID: процес ініціюють співробітники Місії. Часові рамки для затвердження 

проекту DCAваріюється в залежностівід проекту: цеможезайнятивідтрьох до дев'ятимісяців з розробки проекту до 

остаточного затвердження. 



13Н Фонд зеленого зростання. Південно-Східна Європа / GreenforGrowthFund (GGF). Southeast Europe 

Пріоритети Рефінансування фінансових установ (місцевих комерційних банків, небанківських кредитно-фінансових інститутів, таких 

як мікрофінансові організації, лізингові компанії та інші вибрані фінансові інститути), надання кредитів домашнім 

господарствам, підприємствам, муніципальним утворенням і державному сектору для впровадження заходів енергетичної 

ефективності та проектів з відновлюваної енергії. Інвестиції через фінансові установи становлять більшість інвестицій 

GGF. 

Надання прямого фінансування нефінансовим організаціям (енергосервісним компаніям, компаніям та проектам з 

поновлюваних джерел енергії, малим компаніям і постачальникам послуг з поновлюваної енергії ат енергетичної 

ефективності), які відповідають цілям економії енергії та/або цільовим показникам скорочення викидів, технічним 

критеріям GGF. 

Заявники Фінансові інституції: місцеві комерційні банки, небанківські кредитно-фінансові інститути. 

Нефінансові інституції: енергосервісні компанії, компанії та проекти з поновлюваних джерел енергії, малі компанії і 

постачальники послуг з поновлюваної енергії і енергетичної ефективності, які відповідають цілям економії енергії та/або 

цільовим показникам скорочення викидів, 

технічнимкритеріям GGF 

Інше Зацікавленіоб'єктиінвестицій/клієнтимаютьзвернутися до контактнихосіб. 

14Н Фондсприяннястартапам / SECO Start-up Fund (SSF) 

Пріоритети Не існуєпріоритетнихнапрямківабосекторів для наданнякредитів. КредитналініяSECOфінансує до 50% витрат, 

понесенихшвейцарськимикомпаніями на початковому етапіінвестиційного проекту в країні-партнеріSECO, у тому числі в 

України (наприклад, проект Золоті Луки, виробництвомолочнихпродуктів у Вінницькійобласті). Проектиповинні бути 

комерційножиттєздатними і відповідатиіснуючимекологічним і соціальним стандартам, тобто не 

матишкідливихекологічнихабонегативнихсоціальнихнаслідків. 

Заявники Інвестори, зареєстровані у Швейцарії; стартапи, компанії в окремих країнах з економікою, що розвивається, або 

перехідною економікою. Компаніїповинні бути комерційножиттєздатнимистартапами, щопрацюютьпротягом максимум 3-

х років. Інвестор/ позичальник повинен проживати в Швейцарії і матихорошурепутацію. В проектіможуть бути 

співпозичальники, якіпроживають за кордоном. Інвестори/ 

позичальникиповиннінадатидоказинаявностідостатніхфінансовихресурсів та управлінськогопотенціалу для реалізації 

проекту. 

Інше Максимальнийрозмір кредиту не повинен перевищувати 50% віднеобхіднихінвестиційнихвитрат, максимальнийобсяг 

кредиту становить 500 тис. швейц. франків на проект з терміномпогашення 5 років. 

15Н Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються / SwissInvestmentFundforEmergingMarkets 

(SIFEM) 

Пріоритети Просування життєздатного й динамічного місцевих малих, середніх і швидкозростаючих приватних компаній, створення 

тривалої і гідної праці, диверсифікація та зміцнення місцевих фінансових ринків/ фінансових посередників, поліпшення 

управління портфельними інвестиціями і доступу до зовнішнього фінансування. 

Заявники Компанії, які розробляють нові продукти та послуги, зменшують витрати за рахунок інновацій, ефективності і збільшення 

продуктивності в результаті активного впровадження норм щодо довкілля, соціальних питань та 

внутрішньокорпоративних відносин (ESG). Як відповідальний інвестор, SIFEM прагне інвестувати відповідно до 

найкращих міжнародних стандартів ESG з метою сприяння сталому розвитку на своїх цільових ринках. 

Інше Не існуєусталеноїпроцедуриподачі заявок. З усіхпитань, щопов'язані з інвестиційнимиможливостямиSIFEM, 

потенційнікандидатимаютьзв'язатисядовіреноюкомпанією – Obviam, www.obviam.ch/contact/ 

 


