Діяльність
НЕФКО
в Україні

НЕФКО
• Північна Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО є
міжнародною фінансовою організацією, утвореною у 1990 році
Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією і Швецією.
• НЕФКО фінансує широкий спектр екологічних проектів у
Центральній та Східній Європі, включаючи і Україну.
• НЕФКО управляє фондами у розмірі більше 400 мільйонів Євро,
а інвестиційний портфель Корпорації налічує близько 350 малих
та середніх проектів у різних галузях промисловості.
• Неприбутковий тип діяльності. Наша мета – зменшення
антропогенного впливу на довкілля.
• Спрямованість на малі та середні проекти.
• Рамкова угода з НЕФКО була ратифікована Верховною Радою
України в 2010 році.

НЕФКО

Кредити та пайова участь

Пропонуються наступні види кредитування та пайова участь в
акціонерному капіталі:
•
•
•

•
•

Інвестиційний фонд - кредитування і акціонерний капітал на
ринкових умовах в розмірі до 5 млн. євро на проект.
Інвестиційний фонд - купівельні кредити при інвестиціях і
постачання товарів і послуг, що мають природоохоронний
ефект.
Програма "Чисте виробництво" - кредитування на пільгових
умовах приватних і державних підприємств в розмірі до 500
тис. євро на проект.
Програма "Енергозбереження" - кредитування на пільгових
умовах муніципалітетів в Білорусі, Росії та в Україні в розмірі
до 400 тис. євро на проект.
Агроекономічна кредитна лінія для невеликих проектів з
переробки гною на агрофермах Білорусі, Росії та України.

Інвестиційний фонд НЕФКО
Позики та інвестиції у капітал
Головні передумови для участі НЕФКО у проекті:

1. Проект є життєздатним у технічному, фінансовому і
соціальному відношеннях.
2. Проект генерує екологічні вигоди, які є ефективними з
точки зору витрат.
3. Наявність Північного партнера, що розділяє проектний
ризик разом з НЕФКО та має відповідний досвід для
забезпечення успіху проекту.
4. Фінансування заявок з приватного або державного
сектора, що відповідають інтересам Північних країн.

Інвестиційний фонд НЕФКО
• Загальна сума фінансування становить до 5 000 000 євро.
• НЕФКО може інвестувати у капітал і/або давати позики.
• При участі НЕФКО у капіталі підприємства внесок
НЕФКО складає до 35% від загальної вартості капіталу
• Якщо НЕФКО бере участь у капіталі та надає позику, то
внесок може складати до 50%.
• Умови позик та ризикових позик обговорюються у
кожному разі окремо.
• НЕФКО виходить із проекту через 5-7 років.
• Умови виходу обговорюються до початку реалізації
проекту.

Типові проекти НЕФКО в
рамках Інвестиційного Фонду
• модернізація виробництва;
• будівництво промислових об'єктів, що використовують
передові технології;
• очищення стічних вод і поводження з відходами;
• виробництво очисного обладнання;
• підвищення енергоефективності;
• реконструкція систем теплопостачання;
• екологічний консалтинг;
• виробництво енергії з відновлюваних джерел - спалювання
біомаси, вітряні двигуни, геотермальні установки, малі ГЕС.

Інвестиційний фонд-купівельні
кредити
• Під гарантії Північного експортного кредитного агентства
корпорація НЕФКО надає купівельні кредити для інвестицій,
постачань товарів і послуг, що забезпечують екологічний ефект.
Фінансові кошти доступні для клієнтів переважно зі Східної Європи
при впровадженні чистих технологій країн Півночі на суму до 5 млн
євро.
• Метою даного фінансового інструменту є підтримка роботи малих і
середніх підприємств Північних країн при поставках обладнання на
зовнішні ринки (в країни Східної Європи – Вірменію, Білорусь,
Грузію, Польщу, Україну, Росію, Молдову).
• Спільно з Північними експортно-кредитними агентствами НЕФКО
може забезпечити оплату до 85% загальної вартості поставки з країн
Північної Європи.
• Кредитуються поставки для гірничодобувної промисловості,
водопостачання та каналізації, енергетики, сільського господарства,
а також харчової промисловості.

Програма «Чисте Виробництво»
• Позичальник – приватні і муніципальні підприємства.
• Вимоги до проектів – модернізація або реконструкція діючих
підприємств і виробництв; позитивно впливає на
навколишнє середовище, із впровадженням випробуваних
технологічних рішень.
• Максимальна сума позики – 500 000 євро.
• Валюта – євро.
• Максимальна сума позики – до 90% вартості проекту.
• Відсоткова ставка – 6% річних.
• Забезпечення застави – 125% від суми позики.
• Повернення позики – рівними щоквартальними внесками.
• Максимальний термін окупності – 4 роки.
• Можливість відстрочки погашення на період будівельних
робіт.
• Стандартна документація – Договір Позики.

Програма «Енергозбереження»
• Позичальник – муніципалітет або комунальне підприємство.
• Енергоефективні проекти у дитячих садках, школах,
спортивних закладах, освітлення вулиць.
• Максимальний розмір позики – 400 тис.євро в місцевій валюті
(грн).
• Позика надається у місцевій валюті і повертається у
місцевій валюті.
• Максимальна сума позики – до 90% від загальної вартості
Проекту.
• Термін окупності – до 5 років.
• Відсоток – 3% річних.
• Графік погашення позики – рівними щоквартальними внесками.
• Проведення закупівель – згідно відкритих конкурсних торгів.

Агроекономічна кредитна лінія
Оскільки стічні води фермерських господарств представляють собою один
з основних джерел забруднення Балтійського моря, НЕФКО фінансує
невеликі інвестиційних проекти для систем переробки гною і посліду на
сільськогосподарських фермах. Кредити надаються на пільгових умовах з
терміном погашення до 10 років.
Теми типових проектів
будівництво гноєсховищ;
використання гною на полях як добриво;
реконструкція корівників;
установка пилорам.
Які заявки можуть отримати фінансування?
Заявки індивідуальних фермерів або сільськогосподарських підприємств.
Вимоги до проектів
навчання за системою екологічного менеджменту;
істотне зниження вмісту фосфору й азоту в скидах, що потрапляють в
Балтійське море;
рентабельність інвестицій;
позичальником виступає фермерське господарство або
сільськогосподарське підприємство;
власна фінансова участь заявника.

Контакти НЕФКО в Україні
•
•
•
•
•
•
•
•

Юлія Шевчук
Головний Інвестиційний Радник НЕФКО в Україні
Північна Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО
01601, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, секція
Б, буд. 23 Б, офіс 212.
Офіс: +380 44 287 01 06
Моб. +380 50 358 35 18
E-mail: J.Shevchuk@nefco.org.ua
Веб-сайт: www.nefco.org

