ЗАЯВКА
для участі у Проекті
“Фінсько-український трастовий фонд:
Енергоефективність, відновлювана
енергетика та альтернативні джерела
енергії”
Ця заявка на участь є першим кроком проектів, які будуть реалізовані в рамках
«Фінсько-український трастовий фонд: Енергоефективність, відновлювана
енергетика та альтернативні джерела енергії».
Якщо проект відповідає вимогам фінансування, наступним кроком може бути більш
детальний збір інформації, включаючи, але не обмежуючись, документи, які будуть
зазначені у заявці.
Чим повніше буде заявка, тим менше можлива помилкова інтерпретація інформації,
а також потреба запитувати додаткову інформацію під час вибору проектів.
Будь ласка, ознайомтеся з основними передумовами розгляду субпроектів, які
фінансуються у рамках програми перед заповненням заявки на участь:


Сектор: енергоефективність, відновлювана енергетика та альтернативні
джерела енергії у виробництві електроенергії та тепла, а також в мережах
централізованого теплопостачання



Тип контрактів: Роботи, товари та послуги (включаючи консультаційні
послуги)



Закупівля: всі кошти будуть виділятися через закупівлі відповідно до
Рекомендацій із закупівель НЕФКО



Кінцеві бенефіціари: допущені державні та приватні компанії



Фінська частка: кожен із запропонованих проектів має продемонструвати
значну фінську частку (загалом кажучи - принаймні 30%).



Співфінансування: переважно (але не вимагається, наприклад, консалтинг
та програмне забезпечення можуть підтримуватися грантом до 100%)

Заповнені заявки повинні бути подані в електронній формі (включаючи всі додатки
до них) на електрону адресу: finland.trustfund.propopsals@gmail.com.
Для зручності ви можете запросити форму Заявки у формі Word від контактних осіб
нижче.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з нами:
Консультант з координації та управління (Фінська консультаційна група)



Директор Проекту, Яркко Олкінуора (Фінляндія): +358 40 0805056 або
jarkko.Olkinuora@fcg.fi
Керівник групи, Андрій Левконюк (Україна): +380 97 6405390 або
andrew.levkonyuk@fcg.fi

Заявник:

назва органу, який подає заявку на фінансування проекту

Основна інформація про Заявника:

будь-ласка, розмістіть загальну інформацію про орган, який подає заявку
(приватна/державна, галузь бізнесу, основні види діяльності тощо)

Ім’я уповноваженого представника:

Дата: __________________

Контактні дані Заявника: {Контактні дані компетентної особи, яка може відповісти на додаткові запитання}
Телефон:

{включаючи код міста}

Адреса:
Моб. телефон:
Електрона адреса:

№

Питання

Відповідь

Резюме
1

Назва Проекту

{будь ласка, зазначте назву Проекту, яка буде використана для
згадування про проект }

2

Резюме/Вступ до запропонованого Проекту

{будь-ласка, надішліть сумарну інформацію про проект, що описує ідею
проекту}

Опис запропонованого Проекту
3

Опис історії

{будь-ласка, опишіть історію, яка є важливою для розуміння Проекту}

4

Короткий опис Проекту

{До 400 символів - завдання та цілі проекту, які доводять необхідність
його впровадження та аргументують необхідність грантового
фінансування)

5

Хронологія

{будь ласка, зазначте наступні кроки та часові рамки основних
запропонованих заходів}

6

Опис наявної проектної документації

{будь ласка, опишіть статус наявної проектної документації - проектні
документи, бізнес-плани, енергоаудит, комерційні пропозиції, власні
оцінки та ін.}

7

Кінцевий бенефіціар/одержувач

Хто буде кінцевим бенефіціаром/одержувачем Проекту (якщо він
відрізняється від Заявника)?

Фінансова інформація
8

Загальна вартість проекту

{в загальному і деталізованому вигляді (будь ласка, надайте основу
для розрахунку вартості - пояснення, як її розраховували)}

9

Основні компоненти інвестицій/бюджету (для
проектів технічної допомоги)

{деталізовані компоненти інвестицій та їхні значення (будь ласка,
надайте основу для розрахунку бюджету - пояснення, як його було
розраховано)}

10

Фінансовий план

{будь ласка, надайте короткий графік інвестицій}

11

Джерела фінансування

{Будь ласка, вкажіть джерела фінансування - власні кошти, позикові
кошти, грантові кошти за поточною Програмою}

12

Аргументація необхідності грантового
фінансування

{будь ласка, аргументуйте необхідність грантового фінансування
(наприклад, чому проект не може бути реалізований без поточного
грантового фінансування або чому він повинен бути пріоритетним для
такого фінансування)}

13

Фінансові показники

(фінансові показники проекту, розрахунки прибутковості та інші
фінансові показники)

Партнери
14

Місцеві партнери та їх фінансові звіти

{будь-ласка, вкажіть, чи беруть участь місцеві партнери в проектах
(фінансування чи реалізація). Будь ласка, включіть фінансову звітність
за останні 3 роки}

15

Фінський партнер / Фінська частка

Кожен проект повинен мати фінську зацікавленість у формі
консультування, постачання або інвестицій, які час від часу визначають
Finnvera як фінську частку для надання експортних кредитних гарантій.
Вибраними консультантами є, головним чином, фірми, зареєстровані в
Фінляндії

Соціальні та екологічні характеристики
16

Вплив на навколишнє середовище

17

Соціальні наслідки та гендерна оцінка

{ будь ласка, перелічіть екологічні переваги проекту}

Оцінка ризику
18

Ринкові ризики

19

Ризики провадження / Експлуатаційні ризики

20

Ринкові ризики

Додаткова інформація
21

Додаткова документація

22

Фотографії

23

Розташування

Будь ласка, додайте відповідну додаткову документацію (бізнес-план,
енергоаудит, технічні характеристики, глибший опис проекту та інше).
{Будь ласка, надайте фотографії достатньої якості, які дозволяють
оцінити статус об'єкта, його розмір, оточення тощо.}
{будь-ласка, вкажіть точне місце розташування проекту, якщо це
можливо, наприклад за координатами}

