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Про проект
Замовник:

Федеральне міністерство економічного
співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)

Політичний партнер: Міністерство економічного розвитку та
торгівлі України
Тривалість:

03/2017 – 02/2021

Бюджет:

5 млн. євро

Мета проекту:

Енергетична модернізація обраних українських
підприємств допомогла знизити обсяг викидів
парникових газів

Галузі:

Хлібопекарська промисловість
Молочна промисловість
Машинобудування
Виробництво неметалевих будівельних матеріалів
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Яких результатів ми очікуємо?

Консультаційні
послуги для
компаній

Пілотні проекти

19.06.2018

Навчання для
фахівців та
Фахівці та керівники
керівників підпр-в
пройшли навчання з
енергоефективності

Покращені
енергоефективні
послуги для
компіній

Механізми
стимулювання та
програми сприяння Створено діалогову
платформу

Компанії почали
реалізацію пілотних
проектів
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Запрошення взяти участь у проекті
 Детальний енергоаудит
(до 15 обраних заводів з кожного сектору)
Результат: перелік економічно та технічно доцільних
енергозберігаючих рішень, включаючи рекомендації щодо
потенційних інвестиційних заходів.
 Розробка рентабельних енергоефективних проектів
(до 5 заводів з кожного сектору, обраних за результатами участі
у 1 етапі)
Результат: документи для фактичного впровадження проекту з
розумним строком окупності за рахунок економії енергетичних витрат.
Компанії зможуть вільно використовувати документи для переговорів
з потенційними фінансовими партнерами.
 Підтримка впровадження проекту
(заводи, обрані у 2 етапі)
Результат: експерти GIZ надаватимуть технічну та іншу
консультаційну підтримку впровадження проектів, підготовлених на 2
етапі.
19.06.2018
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Умови участі у проекті
Зацікавлені компанії зобов‘язуються:
 співпрацювати з GIZ та його експертами;
 надавати доступ до своїх підприємств та об‘єктів, зокрема до даних,
пов'язаних із енергоспоживанням;
 співпрацювати при проведенні енергоаудитів на місці;
 використовувати отримані результати для підвищення енергоефективності
своїх підприємств;
 поширювати отриманий досвід через публічні тренінги та семінари,
організовані Мінекономрозвитку та GIZ.
Ці зобов'язання будуть закріплені у заявках про участь у Проекті, а
також у двосторонньому Листі про наміри, який буде підписано кожною
компанією з GIZ перед початком спільних пілотних проектів
19.06.2018
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Звертайтесь до нас:

Адреса офісу
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH
16б, вул. Антоновича
01004 Київ, Україна

19.06.2018

Рікардо Кюльхайм
Директор проекту
T +380 44 594 0763
F +380 44 594 0764
M + 38 066 435 79 28
E ricardo.kuelheim@giz.de
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