
 

Аб краіне 

Сталіца: Мінск 

Насельніцтва: 9 PUR млн. 

Мова: беларускаяI руская 

ВУП Eпарытэт пакупніцкай здольнасці F агульна / на душу насельніцтва: A N4NI SSO млрд/ A NR. TMM 

ВУП EнамінальныF агульна / на душу насельніцтва: A SSI RR9 млрд/ A T. M9N 

Валюта: беларускі рубель E_voF 

Крыніца інфармацыі: IMc-Міжнародны валютны фонд  (ацэнка 2M11 годаF 

Энергетычная стратэгія Беларусі OMNN-OMNR 

Паколькі Беларусь мае абмежаваныя ўнутраныя энергетычныя рэсурсыI былі вызначаны наступныя ключавыя 

аспекты ў якасці асноўных напрамкаў развіцця энергетычнага сектара як асновы нацыянальнай эканомікі: 

памяншэнне энергаёмістасці эканомікіI эканомія электраэнергііI пошук разнастайнасці імпарту энерганосьбітаў 

для забеспячэння стабільнай работы дзеючых прадпрыемстваў у сферы энергетыкі; развіццё і мадэрнізацыя 

існуючых электрастанцый на выкапнёвым паліве і аб'ектаў з дапамогай  энергазберагальных тэхналогій. Гэта 

павінна быць зроблена наступным шляхам: мадэрнізацыя энергетычнай сістэмы краіны на аснове сучасных 

энергаэфектыўных "ноў-хаў" і абсталявання; максімальнае выкарыстанне айчынных і аднаўляльных крыніц 

энергіі; эфектыўнае выкарыстанне энергіі і энергазберажэнне. Акрамя тагоI выкарыстанне аднаўляльных крыніц 

энергііI у першую чаргу біямасы I малых гідраэлектрастанцый і біяпаліва; энергаэфектыўнасць генерыруючых 

магутнасцей за кошт укаранення новых тэхналогійI абнаўленне існуючых і энергаэфектыўных ЦЭЦI а таксама 

эканомія энергіі пры канчатковым выкарыстанні  маюць высокі прыярытэт у беларускай энергетычнай палітыцы 

да OMNR года. 

Крыніца інфармацыі: http://www.eneca.by/en/247/259/262/ 

Пагадненне мэраў падпісалі: N  

Полацк 

Кароткая інфармацыя пра магчымыя фінансавыя інстытуты ў Беларусі 

N. Еўразійскі банк развіцця - ЕАБР Eba_F 
O. Глабальны экалагічны фонд EГЭФF Eу тым ліку ЕБРР Eb_oaFI ПРААН ErkamFI ЮНЭП ErkbmF I ЮНІДАErkfalFI 
    МБРР Ef_oaF 
P. Паўночная экалагічная фінансавая карпарацыя – НЕФКО EkbcClF 
4. Сусветны банк – fcC. Субнацыянальныя фінансы 
R. Сусветны банк 
S.  Агенцтва ЗША па міжнароднаму развіццю ErpAfaF 
T.  Карысныя спасылкі і Нацыянальныя фонды 
Падтрымліваюцца тэхналогіі:  

Энергаэфектыўнасць: цэнтралізаванае цеплазабеспячэнне; суб-цэнтральная рэканструкцыя  ацяплення; 

устаноўка тэрмастатычных клапанаў; ізаляцыя вокнаў і дзвярэй; рэканструкцыя кацельняў; кантроль вулічнага 

асвятлення; ізаляцыя вонкавых сцен; устаноўка лічыльнікаў электраэнергіі; электрычныя катлы; гарачая вада і 

катлы цэнтральнага ацяплення; рамонт труб у вадапровадзе; мадэрнізацыя прамысловых і энергетычных 

прадпрыемстваў. Аднаўляльныя крыніцы энергіі: размеркаванне прыроднага газу; біяпаліва; біягаз/газ з 

арганічных адходаў;  геатэрмальная энергія;  гідраэлектрычная і  сонечная энергія; цвёрдая біямаса; энергія 

ветру. Транспарт:  гарадскі грамадскі транспарт; экалагічна бяспечны  транспарт. Экалагічна чыстая 

вытворчасць: збор і апрацоўка сцёкавых вод; сістэма апрацоўкі цвёрдых адходаў; збор і апрацоўка цвёрдых 

адходаў; ачыстка сцёкавых вод; выкарыстанне альтэрнатыўных відаў паліва; энергія з адходаў і біямасы. 

  

  

  

  

  
 



N. Еўразійскі банк развіцця EЕАБРF 

Апісанне донара  

Еўразійскі банк развіцця EЕАБРF з'яўляецца міжнароднай фінансавай арганізацыяйI заснаванай у мэтах 

садзейнічання эканамічнаму развіццю і інтэграцыйным працэсам на еўразійскай прасторы. Банк быў заснаваны ў 

OMMS годзе Расійскай Федэрацыяй і Рэспублікай Казахстан. Беларусь стала паўнапраўным членам ў OMNM годзе. 

Сектары 

ТранспартI энергетыкаI камунальная гаспадаркаI энергазберажэннеI выкарыстанне прыродных рэсурсаўI ахова 

навакольнага асяроддзя і паляпшэнне экалагічнай сітуацыі. 

Тэхналогіі 

Тэхналогіі адносна  эфектыўнасці выкарыстання энергііI прыродных рэсурсаўI энергаэфектыўнай мадэрнізацыі 

энергетычнага сектара 

Інфармацыя аб фінансаванні 

Мінімальная сума 

крэдыту 

A PM млн. 

Максімальная 

сума крэдыту 

A NRM млн. 

Максімальная 

працэнтная   доля 

UMB 

Працэнтная 

стаўка 

У залежнасці ад праекта 

Пагашэнне 

крэдыту 

Максімум NR гадоў 

Усе праектныя транзакцыі ажыццяўляюцца праз абраны банк-агент на падставе падпісанага  пагаднення. 

ІнфармацыяI неабходная для заяўкі 

У цэлым гэтыя крытэрыі разглядаюцца як стандартныя крытэрыі адбору ў ходзе разгляду і фінансавання 

праектаў: N. ПраектыI што рэалізуюцца БанкамI павінны адпавядаць яго місіі і стратэгічным мэтам; O. Банк 

фінансуе інвестыцыйныя праектыI якія не могуць атрымаць фінансавання  з рынку на падыходных умовах; P. 

Праекты фінансуюцца ў адпаведнасці з асноўнымі прынцыпамі міжнароднай банкаўскай практыкі. 

Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі наведайце наступны сайт:  

http://www.eabr.org/eng/activities/investment/credit-politics/ 

Прыклады праектаў 

Паколькі Беларусь стала паўнапраўным членам толькі ў OMNM годзеI да гэтага часу не было зроблена інвестыцый 

у галіне энергаэфектыўнасціI аднаўляльных крыніц энергіі і г.д. 

Парадак падачы заяў  

Банк не адкрывае кліентскі рахунак і не займаецца прадастаўленнем разлікова-касавага абслугоўвання. Такім 

чынамI усе праектныя аперацыі ажыццяўляюцца праз абраны банк-агент на падставе падпісанай дамовы з 

агентам. Калі ласкаI звяртайцеся ў офіс у Мінске для атрымання больш канкрэтнай інфармацыі. 

Кантактная інфармацыя 

Офіс ЕАБР у Мінску 

Тэл:  HPTR NT PMS R4S4 

Факс: H PTR NTPMS R4 SR 

Сайт: www.eabr.org 

  

  

  

  

  

  

  



 

O. Глабальны экалагічны фонд EГЭФF 

Апісанне донара  

Дзейнасць глабальнага экалагічнага фонда EГЭФFI які аб'ядноўвае NUO дзяржавы-члена - у партнёрстве з 

міжнароднымі арганізацыямі і прыватным сектарамI напраўлена на вырашэнне глабальных экалагічных праблем. 

ГЭФ з'яўляецца сёння найбольшай крыніцай фінансавання праектаў па паляпшэнню навакольнага асяроддзя. 

Партнёрства ГЭФ складаецца з NM устаноўI уключаючы  ЕБРРI ПРААНI ЮНЭПI ЮНІДАI АБР і Сусветны банк. 

Тыпы праектаў 

Канцэпцыя праекта можа быць распрацавана ўрадаміI суполкаміI прыватным сектарам і іншымі арганізацыямі 

грамадзянскай супольнасці. Наступныя віды дзейнасці маюць права на фінансаванне: біяразнастайнасць; 

змяненне клімату Eзмякчэнне наступстваў і адаптацыяF; хімічныя рэчывы; міжнародныя водныя рэсурсы; 

дэградацыя зямельных рэсурсаў і ўстойлівае лесакарыстанне. 

Тэхналогіі 

Скарачэнне або пазбяганне выкідаў парніковых газаў у галіне аднаўляльных крыніц энергіі;  

энергаэфектыўнасць; экалагічна бяспечны  транспарт і кіраванне землекарыстаннемI змяненне характару  

землекарыстання і лясная гаспадарка. 

Інфармацыя аб фінансаванні  

ГЭФ прадастаўляе гранты для розных праектаўI пачынаючы ад некалькіх тысяч да некалькіх мільёнаў  долараў.  

Мінімальная сума 

крэдыту 

 Не вызначана спецыфічнага мінімума 

Максімальная сума 

крэдыту 

Не вызначана спецыфічнага  максімумаI найбольшая  сума грантаI выдзеленая  

ГЭФ ў Беларусі да гэтага часуI складала  ARIR мільёнаў. Найбуйнейшы аб'ём 

фінансаванняI уключаючы суфінансаванне ў Беларусі да гэтага часуI складаў

ANT млн. 

Максімальная 

працэнтная  доля 

Не вызначана 

Працэнтная стаўка Не вызначана 

Пагашэнне крэдыту  Не вызначана 

Крытэрыі заяўкі 

Каб быць прынятай пад увагуI праектнае прапанова павінна адказваць наступным крытэрыям: N. Яна павінна 

быць накіравана  на адну або некалькі асноўных напрамкаў дзейнасці ГЭФI на глабальнае  паляпшэнне стану 

навакольнага асяроддзя; O. Адпавядаць аперацыйнай стратэгіі ГЭФ P. Шукаць фінансаванне ГЭФ толькі для 

ўзгодненых  дадатковых выдаткаў для мер па дасягненню глабальных экалагічных  выгад; 4. Прыцягваць 

грамадскасць да распрацоўкі і рэалізацыі праекта; R. Павінна быць адобрана ўрадам EіF краіны / - нI у якіх яна 

будзе рэалізавана. Для атрымання больш падрабязнай інфармацыі аб фінансаванніI калі ласкаI звяжыцеся з 
беларускім каардынатарам Eгл. кантактную інфармацыюF. 

Прыклад праекта 

У OMNM годзе ГЭФ зацвердзіў грант у памеры A4IR млн. на праект па паляпшэнню энергаэфектыўнасці ў жылых 

будынках у Рэспубліцы Беларусь. З дапамогай гэтай ініцыятывыI спажыванне энергіі ў новых будынках павінна 

быць скарочанаI па меншай мерыI на TMB у параўнанні з будынкамі існуючага фондуI пабудаваных да N99P 

года. 

Парадак падачы заяў  

Перад распрацоўкай праектных прапаноўI заяўнік павінен звярнуцца да Нацыянальнага каардынатара па краіне 

і пераканаццаI што гэта прапанова адпавядае крытэрыямI азначаным вышэй. Калі праект  адпавядае крытэрыямI 

ініцыятар павінен распрацаваць формы ідэнтыфікацыі Праекту EmfcF. ПраектыI як правілаI апрацоўваюцца  ў 

парадку чарговасці. 

mfc можна знайсці па: http://www.thegef.org/gef/guidelines 

ГЭФ каардынатар па Беларусі 

Кантактная асоба: Віталь Кулік 



Тэл:   H PTR NT OMM SS9N/P9US 
Факс: H PTR NT OMM 9M4T 
Электронная пошта: climate.belarus@tut.byI icd@minpriroda.byI minproos@tut.by 
Сайт: www.thegef.org 

  

  

P. Паўночная экалагічная фінансавая карпарацыя -НЕФКО EkbcClF 

Апісанне донара  

Паўночная экалагічная фінансавая карпарацыя EkbcClF з'яўляецца міжнародным фінансавым інстытутамI 

створаным ў N99M годзе пяццю краінамі Паўночнай Еўропы: ДаніяйI ФінляндыяйI ІсландыяйI Нарвегіяй і 

Швецыяй. На сённяшні дзеньI kbcCl  фінансуе шырокі спектр экалагічных праектаў у краінах Цэнтральнай і 

Усходняй ЕўропыI уключаючы БеларусьI з акцэнтам на праектыI накіраваныя на дасягненне эканамічна 

эфектыўных экалагічных выгад у рэгіёне. kbcCl  фінансуе праекты на аснове шырокага спектру розных сродкаў 

для розных мэтаў. Праз kMcI kbcCl  таксама прапануе крэдыты на энергазберажэнне Eангл.bnergy paving 

CreditsI bpCF і чыстыя крэдыты вытворчасці Eангл.Cleaner mroduction CreditsI CmC F.  

Сектары 

Праграма bpC прапаноўвае невялікія меры эканоміі энергіі для бальніцI спартыўных аб'ектаў і ўрадавых 

будынкаў у беларускіх  муніцыпалітэтах. І муніцыпальныяI і прыватныя прадпрыемствы маюць права на ўдзел  у 
праграме CmC. Тыпы інвестыцыйных праектаў:  водазабеспячэнне і каналізацыя; прамысловасць / чыстыя 

тэхналогіі; энергаэфектаўнасць і аднаўляльныя крыніцы энергіі Ebb / obF; экалагічныя паслугі; энергетыка і 

кансультацыйныя паслугі.               

Тэхналогіі 

Суб-цэнтральная рэканструкцыя  цеплазабеспячэння; устаноўка тэрмастатычных клапанаў; ізаляцыя вокнаў і 

дзвярэй; рамонт кацельняў; цэнтралізаванае цеплазабеспячэнне; кантроль вулічнага асвятлення; ачыстка 

сцёкавых вод; мадэрнізацыя прамысловых і энергетычных прадпрыемстваў. Для вугляроднага фінансавання: 

аднаўляльныя крыніцы энергіі; выкарыстанне альтэрнатыўных відаў паліва; эфектыўнае выкарыстанне энергіі і 

кагенерацыя; эфектыўнасць  попыту  і  энергазберажэнне. 

Інфармацыя аб  фінансаванні 

Мінімальная сума 

крэдыту 

 Не вызначана спецыфічная мінімальная сума 

Максімальная 

сума крэдыту 

Да €P млн.I у залежнасці ад праекта. Для праектаў Cmc - максімальная сума 

складае € PRM MMM  

Максімальная 

працэнтная  доля 

49BI для праектаў Cmc гэта можа быць да 9MB ад кошту праекта 

Працэнтная 

стаўка 

У адпаведнасці з умовамі рынкуI  для  крэдытаў bpC  льготныя крэдыты на 

сацыяльныя праекты  

Пагашэнне 

крэдыту 

Да R гадоў. Для bpC і CmC праграм пагашэнне крэдыту напрамую звязана са 

зберажэннем інвестыцый 

kbcCl  патрабуе забеспячэнне ў памеры NORB ад сумы крэдыту. Прымаюцца: асноўныя сродкіI банкаўская або 

муніцыпальная гарантыя. ПраектыI якія скарачаюць выкіды кліматычных газаў або памяншаюць выкіды 

таксічных забруджвальных рэчываўI з'яўляюцца прыярытэтнымі. 

Прыклад праекта 

Беларусь мае права на атрыманне фінансавання kbcCl   толькі з OMNM годаI не існавала адпаведных праектаўI 

якія  былі рэалізаваны да гэтага часу. 

Крытэрыі заяўкі 

Для ацэнкі адпаведнасці  праектаI kbcCl  патрабуе пачатковых растлумачэнняў па некаторых аспектах для 

першапачатковага адбору праектаI у тым ліку: N. Агульную  інфармацыю па праекту і азначаныя мэты; O. 

Чаканыя экалагічныя выгады і / або паляпшэнне ў выніку рэалізацыі праекта; P. Прыблізныя інвестыцыйныя 



затраты; 4. Прыблізны план фінансавання; R. Разлік прыбытковасці і тэрмін акупнасці. Гэтыя патрабаванні 

можна знайсці па наступным вэб-адрасе: http://www.nefco.org/how_to_work 

Парадак падачы заявак 

kbcCl  рэкамендуе звязацца з імі па тэлефоне або праз кантактную формуI каб даведаццаI ці мае  ваш праект 

права на атрыманне фінансавання kbcCl. kbcCl  патрабуе не  толькі запаўнення анкетыI але  і   апісання 

праекта. Прадстаўленне  агульнай працэдуры падачы заяўкі можна знайсці  тут: 

http://www.nefco.org/how_to_work 

Кантактная інфармацыя 

Паўночная экалагічная фінансавая карпарацыя  kbcCl 

Тэл.    HPRU EMF NM SNU MMP   

Факс: H PRU 9 SPM 9TS 

Электронная пошта: info@nefco.fi  

Сайт: www.nefco.org 

  

4. Сусветны банк – IFC. Субнацыянальныя  фінансы 

Апісанне донара  

Субнацыянальны дэпартамент фінансаў - сумесная ініцыятыва Сусветнага банка і Міжнароднай фінансавай 

карпарацыі EfcCF. Ён прадастаўляе  фінансаванне краінамI правінцыямI муніцыпалітэтамI прадпрыемствам і 

доступ да рынкаў капіталуI без дзяржаўных гарантый.  

Сектары 

Энергаэфектыўнасць; магутнасць; газаразмеркаванне; цэнтралізаванае цеплазабеспячэнне; выкарыстанне 

водных рэсурсаў і кіраванне сцекавымі водамі; транспарт; цвёрдыя  адходы; іншыя важныя грамадскія  паслугі. 

Установы муніцыпальнагаI  абласнога I рэгіянальнага ці мясцовага самакіравання і іншыя ўстановы маюць права 

на фінансаванне. 

Тэхналогіі 

Не вызначана 

Інфармацыя аб фінансаванні 

Мінімальная сума крэдыту Не вызначана 

Максімальная сума крэдыту Не вызначана 

Максімальная працэнтная 

доля 

Не вызначана 

Працэнтная стаўка Не вызначана 

Пагашэнне крэдыту Не вызначана 

Субнацыянальны дэпартамент фінансаў ацэньвае рызыку ў адпаведнасці з наборам крытэраўI якія засноўваюцца 

на сваёй мадэлі ацэнкі. Яны ўключаюць у сябе: N. Фінансавыя Eпрадказальнасць грашовых патокаў для 

абслугоўвання доўгу без дзяржаўных гарантыйI аб'ём доўгуF; O Сацыяльна-эканамічныя Eнадзейная эканамічная 

базаF; P. Інстытуцыйныя Eэфектыўнасць экплуатацыіF; 4 Нарматыўныя Eрынак складанасціI ступені 

дэцэнтралізацыіF; 4. Развіццё ўздзеяння: Eістотнасьць інвестыцыйI моцныя эканамічныя выгады і дапамога па 

памяншэнню беднасціF 

ІнфармацыяI неабходная для запыту 

Пры падачы запыту на фінансаваннеI калі ласкаI не забудзьце ўключыць наступныя асноўныя звесткі аб 

праекце: N. Назва і месца знаходжання юрыдычнай асобыI якая прымае ўдзел; O. Пацвярджэнне тагоI што 

арганізацыя мае права браць крэдыт на камерцыйных умовахI без дзяржаўных гарантыйI P. Апісанне 

прапанаванага выкарыстання сродкаў / інвестыцый; 4. Агульны кошт інвестыцый; R. Аб'ём патрэбнага 

фінансавання; S. Тэрміны прыблізнага пачатка і завяршэння проекта; T. Назвы любых іншых старонI якія ўжо 

ўдзельнічаюцьI такіяI як фінансавыя інстытуты або будаўнічыя фірмы. 

 

 



Парадак падачы заяў  

Калі вы зацікаўлены ў фінансаванні субнацыянальных праектаўI вы можаце адправіць вашыя запыты па 

электроннай пошце ці па факсе.  Калі ласкаI  не забудзьце ўключыць словы "Заяўка на фінансаванне"  у радку 

тэмы паведамлення электроннай пошты або ў верхняй частцы факсаI і вызначыць сваю кантактную інфармацыю. 

Кантактная інфармацыя 

Факс: EOMOF 9T4-4PNM 

Электронная пошта: subnationalfinance@ifc.org 

Вэб-сайт: http://www.ifc.org/subnationalfinance 

  

R. Сусветны банк 

Апісанне донара  

Сусветны банк з'яўляецца адным з найважнейшых крыніц фінансавай і тэхнічнай дапамогі краінамI якія 

развіваюццаI  па ўсім свеце.   Банк складаецца з двух інстытутаў развіццяI  якія належаць да NUT краін-членаў:  

Міжнародны банк рэканструкцыі і развіцця -  МБРР Ef_oaF  і Міжнародная асацыяцыя развіцця -МАРEfaAF.  Мэта 

МБРР -  скарачэнне беднасці ў краінах з сярэднім узроўнем даходу і крэдытаздольнасці бедных краінI а МАР 

накіравана на найбяднейшыя краіны свету. 

Сектары 

Амаль усе  сектары маюць права на падтрымку 

Інфармацыя аб фінансаванні 

Міжнародны банк рэканструкцыі і развіцця EМБРРF і Міжнародная асацыяцыя развіцця EМАРF забяспечваюць  

сярэднегадавыя абавязацельствы крэдытавання інвестыцыйных праектаў. Гэтыя сродкі выкарыстоўваюцца 

краінамі-атрымальнікамі для набыцця тавараў і абсталяванняI будаўніцтваI і атрымання кансультацыйных 

паслугI неабходных для рэалізацыі гэтых праектаў. Кожны праект можа ўключаць у сябе мноства асобных 

кантрактаў  і бізнес-магчымасцей для пастаўшчыкоўI падрадчыкаў і кансультантаў па ўсім свеце. Пры 

ажыццяўленні дзелавых магчымасцяў у праектахI якія фінансуюцца Сусветным банкамI важна зразумецьI што 

ўстановы-выканаўцы ў краіне-атрымальніку нясуць адказнасць за забеспячэнне. Усе кантракты - паміж 

пазычальнікам Eзвычайна ўрадавае ведамстваI якое з'яўляецца ўстановай-выканаўцамF і пастаўшчыкомI 

падрадчыкам або кансультантам. Роля Банка ў тымI каб пераканаццаI што праца пазычальніка выканана 

правільнаI што ўзгодненыя працэдуры закупак прытрымліваюццаI і што ўвесь працэс праводзіцца эфектыўнаI 

справядліваI празрыста і  аб’ектыўна. 

Прыклад праекта 

У OMM9 годзе Сусветны банк прафінансаваў праект на AN9P млн. па павышэнню эфектыўнасці выкарыстання 

цеплавой і электрычнай энергіі ў адабраных гарадах Беларусі. Існуюць  тры кампанента праекта. Першым 

кампанентам з'яўляецца пераўтварэнне існуючых сістэм цеплазабеспячэння ў цеплаэлектрацэнтралі. У рамках 

праекта будуць пераўтварацца існуючыя прадпрыемствы на шасці ўчастках. 

Парадак падачы заяў 

Звяжыцеся з мясцовым аддзяленнем для ацэнкі вашага варыянту фінансавання. 

Кантактная інфармацыя 

Офіс Сусветнага банка ў Мінску        

Тэл:   EHPTR NTF OOS-RO-U4  

Факс: EHPTR NTF ONN-MP-N4  

Электронная пошта: binfo@worldbank.org   

  

S. Агенцтва ЗША па міжнароднаму развіццю EUpAIaF  

Апісанне донара  

Агенцтва ЗША па міжнароднаму развіццю ErpAfaF з'яўляецца незалежным органамI які забяспечвае эканамічную 

і гуманітарную дапамогу і дапамогу па развіццю па ўсім свеце ў падтрымку мэтаў знешняй палітыкі Злучаных 

Штатаў. 

 



Сектары 

Бенефіцыярамі з'яўляюцца муніцыпалітэты і недзяржаўныя арганізацыі EНДАF  

Тэхналогіі 

ТэхналогііI якія напраўлены на: энергаэфектыўнасцьI скарачэнне выкідаў ClOI муніцыпальнае 

цеплазабеспячэнне  

Інфармацыя аб фінансаванні 

rpAfa не паведамляе аб магчымасцях фінансавання на вэб-сайце rpAfa. Замест гэтагаI гэтыя апавяшчэнні 

будуць друкавацца на старонках www.grants.gov. Калі ласкаI наведайце вэб-сайт drants.gov  і падпішыцеся на 

атрыманне паведамленняў па электроннай пошце. 

Прыклад праекта 

Не існуе  адпаведных праектаўI якія былі прафінансаваны rpAfa ў Беларусі да гэтага часу. 

Парадак падачы заяў  

Для тагоI каб падаць заяўку на фінансаванне rpAfaI калі ласкаI праглядзіце даступныя аб'явы. Іх можна знайсці 

на: www.grants.gov 

Кантактная інфармацыя UpAIa / Беларусь 

Тэл:    HPTR NT ONM NOUP 

Факс: H PTR NT ONN PMPO 

Электронная пошта: kyvinfo@usaid.gov 

Сайт у Беларусі: http://belarus.usaid.gov 

Глабальны вэб-сайт: www.usaid.gov 

  

T. Карысныя спасылкі і Нацыянальныя фонды 

N. INOdATE  
Праграма fkldATb з'яўляецца міжнароднай энергетычнай праграмай супрацоўніцтва паміж Еўрапейскім Саюзам і 

краінамі-партнёраміI уключаючы Беларусь. Яны дамовіліся аб сумеснай працы па дасягненню наступных чатырох 

асноўных мэтаў: N. Канвергенцыя энергетычных рынкаў на аснове прынцыпаў ўнутранага энергетычнага рынку 

ЕС з улікам асаблівасцяў адпаведных краін; O.Умацаванне энергетычнай бяспекі шляхам вырашэння пытанняў 

энергетычнага экспарту/ імпарту энергарэсурсаўI дыверсіфікацыі паставакI транзіту энерганосьбітаў і попыту на 

энерганосьбіты; P. Падтрымка ўстойлівага энергетычнага развіццяI уключаючы развіццё энергаэфектыўнасціI 

аднаўляльных крыніц энергіі і кіраванне попытам 4. Прыцягненне інвестыцый у энергетычныя праекты агульнай 

і рэгіянальнай цікавасці. 

Сайт: www.inogate.org  
O. ENPI 

Еўрапейскі інструмент суседства і партнёрства EbkmfF з'яўляецца фінансавым інструментамI які падтрымлівае bkm   

(Еўрапейскую палітыку суседстваFI праз канкрэтныя дзеянні і дапамогу. Шырокая палітычная стратэгія bkmf 

ставіць мэтай умацаванне росквітуI стабільнасці і бяспекі ў ЕўропеI каб пазбегнуць якіх-небудзь раздзяляльных 

ліній паміж пашыраным ЕС і яго непасрэднымі суседзямі. 

Сайт: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm  

P. dTZ - dIZ 

dTw - dfwI які дзейнічае ад імя Федэральнага ўрада Германіі і іншых кліентаўI падтрымлівае краіны-партнёры ў 

рэалізацыі Рамачнай канвенцыі аб змяненні кліматуI якая накіравана на зніжэнне выкідаў парніковых газаў і 

адаптацыі да наступстваў змены клімату.  Акрамя тагоI  dTw  рэалізуе прынцыпы палітыкі ў галіне клімату з 

дапамогай шырокага кола практычных мер у краінах-партнёрах. 

Сайт: www.giz.de  
4. oEEEP 

Партнёрства па аднаўляльным крыніцам энергіі і энергаэфектыўнасці  EobbbmF з'яўляецца некамерцыйнымI  

агентам-спецыялістам па змяненнямI накіраваным на актывізацыю рынка  аднаўляльных крыніц энергіі і 

энергаэфектыўнасціI з асноўным упорам на рынкі і краіныI якія развіваюцца. 

Сайт: http://www.reeep.org/  

http://www.inogate.org/
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://www.giz.de/
http://www.reeep.org/


 

R. Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь 

Беларускае Міністэрства замежных спраў каардынуе супрацоўніцтва паміж мясцовымі і замежнымі дзяржаўнымі 

органаміI міжнароднымі арганізацыямі і міжурадавымі арганізацыяміI арганізуе і прымае ўдзел у візітах 

дзяржаўных і ўрадавых дэлегацый Рэспублікі Беларусь за мяжой; вядзе перамовы з прадстаўнікамі замежных 

дзяржаўI міжнародных арганізацый і міжурадавымі арганізацыяміI уносіць свой уклад у арганізацыю 

міжнародных форумаў у Беларусі і за мяжой і г.д. 

Сайт: http://www.mfa.gov.by/en/ 

S. pida 

pida з'яўляецца дзяржаўнай арганізацыяйI у рамках шведскага Міністэрства замежных спраў. Шведская дапамога 

ўключае  наступныя тры тэматычныя прыярытэты: дэмакратыя і правы чалавекаI навакольнае асяроддзе і 

змяненне кліматуI гендэрная роўнасць і  роля жанчыны ў грамадстве.  

Сайт: http://www.sida.se/bnglish  
T. Нацыянальныя фонды 

Большая частка краін Усходняга партнёрства і  Цэнтральнай Азіі знаходзіцца толькі ў працэсе стварэння 

рэгулярных апорных канструкцый і сродкаў. Планы дзейнасці па ўстойлівай энергетыке EpbAmsF яшчэ не шырока 

прызнаныя ў якасці інструмента для развіцця мясцовай палітыкі ў галіне кліматуI такім чынамI няма выразнай і 

бесперапыннай шматгадовай нацыянальнай праграмыI прызначанай для гэтай канкрэтнай задачы. Тым не меншI  

існуюць механізмы падтрымкіI якія прадастаўляюцца ў рамках нацыянальных праграм энергазберажэння і хутка 

развіваюццаI і могуць уключаць у сябе кампанентыI якія могуць быць выкарыстаны для падтрымкі развіцця 

pbAmsI хоць наяўнасць і даступнасць працэдуры могуць мяняцца штогод. ТадыI калі асобыI адказные за 

далучэннеI шукаюць фінансавай падтрымкі з боку нацыянальных фондаўI рэкамендуецца запытваць адпаведныя 

нацыянальныя міністэрства будаўніцтваI рэгіянальнага развіццяI энергетыкі і навакольнага асяроддзяI якія 

могуць мець сродкіI а таксама абласныя  або рэгіянальныя адміністрацыі і экалагічныя фонды. 

  
 

 

http://www.mfa.gov.by/en/
http://www.sida.se/English

