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З 7 квітня 2016 року офіційно розпочато реалізацію програми

- це фінансовий інструмент сприяння
удосконаленню енергоефективності в житловому секторі
України, розроблений Європейським банком реконструкції
та розвитку (EBRD)
ЄБРР організував програму кредитного фінансування у розмірі 75 млн. євро та грантової
підтримки у розмірі 15 млн. євро для стимулювання ЕЕ інвестицій у житловий сектор України.
ДОНОРИ:
E5P фінансує гранти для населення за програмою
IQ energy у обсязі 15 млн. євро та технічну допомогу
для реалізації програми.

Технічна Швеція надає підтримку IQ energy через Шведське
допомогаАгентство з Міжнародного Співробітництва та
Розвитку (Sida) та співфінансує технічну допомогу
для реалізації програми.

Європейський Союз надає підтримку Програмі IQ
Energy за допомогою внесків у багатосторонній
донорський фонд E5P.

Федеральне міністерство фінансів Австрії надає
підтримку ЄБРР в розробці програмних інструментів з
реалізації програм сталого енергетичного розвитку

 Банки – учасники Програми

• Найближчим часом очікується більша кількість банків, що прийматимуть
участь у Програмі
• Банки також залучають свої існуючи канали продажів та мережі для
генерації ЕЕ кредитів

 ОСНОВНІ УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ТА ГРАНТІВ
Фінансування енергоефективних заходів за програмою
здійснюється через банки-партнери шляхом надання кредитів та грантів
Позичальник –
фізична особа
РОЗМІР КРЕДИТУ

РОЗМІР ГРАНТУ

до 15 000 євро

Позичальник –
ОСББ/ЖБК/ група
співвласників
Не обмежено

(у гривневому еквіваленті)
Від меншої з величин – суми
кредиту або
вартості
заходів
(включаючи монтажні роботи):

15% - за впровадження одного
енергоефективного заходу в одній
будівлі

20% - за впровадження більш ніж
одного енергоефективного заходу в
одній будівлі
Обмеження суми гранту(-ів) на одну
особу – до 3 000 євро!

Від меншої з величин – суми
кредиту або вартості заходів
(включаючи монтажні роботи):
25% - за впровадження одного
енергоефективного заходу в одній
будівлі

35% - за впровадження більш
ніж одного енергоефективного
заходу в одній будівлі
Не обмежено

 ПРОСТІ КРОКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНТУ

КРОК
1

• Обери
продукцію з
Каталогу
Технологій
(Сертифікат)
• Отримай
комерційну
пропозицію на
виконання ЕЕ
проекту (монтаж
може бути
включений)

КРОК
2

• Отримай кредит у
банку-партнері (до
15 000 євро)
• Реалізуй ЕЕ проект
в термін до 4
місяців з дати
кредитної угоди

КРОК
3

• Подай Заявку
через On-Line
систему IQenergy
• Отримай
компенсацію (грант
до 3 000 євро)
після перевірки
якості робот
Вашого
постачальника

та вимоги

 Каталог Технологій
Каталог Технологій
Відкрита база даних для
будь-якого продукту і
постачальника, який
відповідає критеріям
енергоефективності
ЄБРР

Зручна для користувача
Он-лайн платформа із
можливостями
порівняння продуктів

1 500 одиниць
продукції з технічною
специфікацією, оцінкою
величини річної
економії енергії та
ціною

Каталог
Постачальників
350 компаній

Каталог Технологій
підтримується та
оновлюється на
регулярній основі

Об'єктивний вибір
постачальників та
продуктів без ризику
зловживання

У розробці:
• Вхідні двері
• Теплові
лічильники

Сертифікат Відповідності,
який є обов'язковим
документом для подання заявки
на отримання гранту

www.iqenergy.org.ua/technologies

 Каталог Технологій: Каталог Постачальників
•

На сайті вже розміщено більш ніж 350 прийнятних
постачальників/монтажних організацій

•

Включені компанії які
виготовляють/продають/встановлюють продукцію
із Каталогу Технологій

•

Кожний постачальник закріплений за конкретним
продуктом в Каталозі Технологій та навпаки

•

Процедура як стати постачальником та вимоги
описані на нашому веб-сайті

http://www.iqenergy.org.ua/suppliers

 Маркетингова концепція – період освітньої кампанії

Youtube

TV

IQ energy
Programme «Вдалий проект»
7 відео

WEB

www.iqenergy.org.ua
landing page

FB

Press

 Маркетингова концепція – торгові мережі, банки

POSM

Ліфлети

Постери

Вебсайт банкупартнеру/
Банери/SMM

IQenergy
посилання
на сторінку
програми на
сайтах
банків

ТВ екрани у
філіалах банків

 Технічна допомога: команда IQenergy
•

•

•

ЄБРР організував роботу Команди Консультанта, яка надає технічну допомогу
•

Банкам

•

ОСББ

•

Виробникам, постачальникам та монтажникам

Обсяг Технічної Допомоги включає в себе:
•

Маркетингову підтримку

•

Передачу Ноу-хау щодо ЕЕ характеристик інвестицій

•

Підтримка розробки банківських продуктів

•

Забезпечення сучасної і всеосяжної онлайн бази даних Каталогу Технологій для EE продуктів

•

Комплексний веб-сайт Програми (www.iqenergy.org.ua)

Консультанти будуть перевіряти всі заявки на отримання гранту в рамках Програми IQ energy на місці та в
офісі. В процес перевірки залучені позичальники, банки і команда консультанта за допомогою
спеціалізованого програмного забезпечення для управління грантами

Детальна схема фінансування енергоефективних заходів шляхом надання
кредитів і грантів за програмою
(4) реєстрація в системі управління

IQ energy

грантами на веб сайті програми після
отримання кредиту (завершення робіт не
потрібне)

(8) Перерахування коштів для
виплати гранту позичальнику

(6) подання заявки на грант в системі управління
грантами після завершення робіт протягом 4
місяців після отримання кредиту
(7) перевірка проекту, розрахунок суми
гранту, повідомлення про висновок

Позичальник

(1) Вибір обладнання та
матеріалів через Каталог
технологій на веб сайті
програми: www.iqenergy.org.ua

(2) Звернення за кредитом для придбання
обладнання/матеріалів та робіт

Банк

(9) Виплата гранту
(10) Завершення розрахунків по кредиту
(3.2.) Надання кредиту позичальнику
(5) Впровадження енергоефективних
заходів, оформлення відповідних
документів

(3.2.1.) Оплата обладнання / матеріалів та робіт
за рахунок кредитних коштів

Підрядник

(3.1.) Надання кредиту шляхом
оплати обладнання /
матеріалів та робіт за
рахунок кредитних коштів

ДЯКУЮ за УВАГУ

Гаряча лінія:

0-800-50-57-17
ДЗВІНКИ ПО УКРАЇНІ БЕЗКОШТОВНІ

www.iqenergy.org.ua
e- mail: info@iqenergy.org.ua

