
Агрокомпанії та інші 
підприємства,  
які планують або 
впроваджують проєкти 
з аграрної біоенергетики. 

Україна: cталі інновації у 
ланцюжках створення вартості 
в біоенергетиці

Програма ЄБРР та GEF

www.saf.org.ua

Як долучитися
до програми?

$55,8 млн 4 роки
МетаФінансування Термін

Деталі взаємодіїКомпонент програми Бенефіціари

Цільова технічна
допомога

Інвестиції

Політичний
діалог 

Управління знаннями

З питань співпраці звертайтеся до: 

координатор Програми
TomliakK@ebrd.com

Кирило Томляк

Агрокомпанії та інші 
підприємства,  
які планують або 
впроваджують проєкти 
з аграрної біоенергетики. 

Органи законодавчої 
та виконавчої  влади.

Агрокомпанії та інші 
підприємства, діяльність яких 
пов’язана з біоенергетикою; 
заклади вищої освіти; проєктні 
організації та логістичні 
компанії.

Навчання, обмін досвідом та 
поширення найкращих практик
у секторі аграрної 
біоенергетики.

План дій та рекомендації щодо 
необхідних законодавчих змін 
для розвитку біоенергетики 
та досягнення цілей 
Енергетичної Стратегії 
України до 2035 року.

Кредитне фінансування та 
грантова підтримка ЄБРР. 
Пріоритет надається 
логістичним проєктам, 
пов’язаним з агробіомасою.

Програма може 
профінансувати до 90% 
вартості попереднього 
техніко-економічного 
обґрунтування вашого 
біоенергетичного проєкту.  

Інвестиції в інноваційні 
біоенергетичні технології та 
практики, пов’язані з 
використанням агробіомаси.

Ukraine: Sustainable Bioenergy 
Value Chain Innovations

EBRD and GEF Programme

www.saf.org.ua

How to join 
the Programme?

$55.8 million 4 years
GoalFinancing Duration

For cooperation, please contact:

Programme Manager
TomliakK@ebrd.com

Kyrylo Tomliak

Agricultural companies and 
other enterprises
planning or implementing
agrobiomass projects.

Details of interactionProgramme components Stakeholders

Technical support

Financial support

Policy dialogue

Knowledge management 
and awareness

Agricultural companies and 
other enterprises
planning or implementing
agrobiomass projects.

Parliament and public 
authorities.

Agricultural companies and 
other enterprises working in 
bioenergy sector: universities: 
technical design and logistics 
companies.

Education, experience exchange, 
and knowledge sharing on 
agrobiomass to energy practices.

Road map and recommendations 
on the legislative changes for 
bioenergy development to 
achieve the goals of the Energy 
Strategy of Ukraine till 2035.

EBRD сredit financing and grant 
support with emphasis on 
agrobiomass logistics value 
chain.

The Programme can finance up 
to 90% of the cost of a 
bioenergy project preliminary 
feasibility study.

Sustainable development of bioen-
ergy and agribusiness; fostering 
sustainable use of agrobiomass in 
energy sector and bioeconomy.


