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Нова адреса кліматичних інновацій

www.climate.biz



Поєднання енергетичних талантів Просування зеленого підприємництва

Ми Greencubator

платформа для 

Listed among the TOP10 social initiatives-2013 by «Ukrainska Pravda» and «The Insider»



Що таке кліматичні технології?
будь-які технології, що сприяють зниженню викидів парникових 
газів і відтак - зменшенню впливу людини на клімат



$ 23 трлн.
оцінка інвестиційних можливостей 

після Паризької кліматичної угоди



$665 млрд.
Кліматичні інвестиційні можливості 

Східної Європи



Кліматичні інновації - де вони потрібні? 
Кліматичних інновацій потребують

агросектор
вразливий до 

зміни клімату

енергетика та металургія 
найбільші викиди парникових газів і 

вплив на клімат та довкілля

житло
найбільші 

соціальні виклики

… і не тільки



без чого важко стартувати лідерам на старті

Потреби інноваторів

R & D сервіси Тестування та 

випробування

Інноваційна експертиза



Що таке Інноваційні Ваучери?

Фінансова підтримка українських кліматично-дружніх бізнесів 

безповоротне фінансування для інноваційних проектів на 
впровадження або розробку кліматичних технологій



Який обсяг фінансування?

EUR 1 000 000 



Розподіл коштів

• Ваучери до EUR 20 000

• Ваучери до EUR 50 000 
(мегаваучери)

співфінансування - 25% суми ваучера



Як це працює? Куди бігти за грошима? 



Прибутково дбати про планету



Трішки про правила



Хто може брати участь у Програмі?

Розробники 

кліматичних 

технологій

Надавачі послуг

Апліканти (Бенефіціари)

Впроваджувачі

кліматичних 

технологій



Апліканти (майбутні Бенефіціари)

приватні українські компанії, які втілюють проекти, що 
скорочують шкідливий вплив на клімат або розробляють 
відповідні технології

• малий чи середній бізнес, стартап, чи корпорація

• зареєстровані щонайменше 1 рік тому

• знаходяться на території України 

• кінцевими бенефіціарами є громадяни України

• стабільне фінансове положення, надійність та 
респектабельність



Типи послуг, що можуть надаватись 
Надавачем Послуг

• Дослідження і розробки (R&D)

• Тестування

• Сертифікація

• Розробка і захист інтелектуальної власності (IP) на 
винаходи, корисні моделі, торговельні марки, знаки 
для товарів і послуг

• Розробка ІТ-компонентів

Поданий вище перелік послуг не є вичерпним



Апліканти - розробники технологій

Компанії, що самі розробляють і пропонують кліматичні інновації як 
власний продукт.

повинні мати технологічну розробку, яка:

• зменшує використання викопного палива і економить енергію

• збільшує використання відновлюваних джерел енергії

• знижує викиди парникових газів від сільськогосподарських 
процесів

• полегшує адаптацію до змін клімату

• інакшим чином зменшує викиди парникових газів



Апліканти – користувачі технологій

Компанії, що є користувачами кліматичних технологій:

Проекти для суттєвого скорочення викидів парникових газів в 
результаті діяльності самої компанії

• зменшення енергоємності чи ресурсоємності виробництва

• скорочення логістичних витрат

• оптимізація різного роду алгоритмів чи бізнес-процесів, тощо.



Майте на увазі:

• Компанія може бути або Бенефіціаром, або Надавачем 
послуг.

• Бенефіціар може отримати лише один ваучер. 

• Бенефіцар може працювати максимум з трьома 
Надавачами послуг.



Декілька хвиль відбору проектів

Відбір на пілотні 

проекти з 28го 

березня по 28 травня

Оголошення 

переможців пілотної 

хвилі у вересні

Три хвилі відбору 

у 2017-2018 рр

Проводитмо

консультації 



Критерії оцінювання проектів

потенціал скорочення 

викидів

масштабування та 

впровадження в інших 

секторах

рівень інновацій ринковий 

потенціал



Нові надавачі послуг



Моніторинг результатів проектів

Ключові Показники Ефективності:

• Зменшення використання енергії

• Скорочення використання ресурсів

• Скорочення викидів парникових газів

• Збільшення кількості захищених об’єктів інтелектуальної 
власності

• Ріст обсягу продажів

• Збільшення обсяг залучених інвестицій

• Ріст експорту і вихід на нові ринки



Задавайте ваші питання:

Електронно через FAQ сторінку на сайті

www.climate.biz
Надія Артем’єва Роман Зінченко

nadiia@greencubator.info roman@greencubator.info




