
ДО УВАГИ ПІДПРИЄМЦІВ! 

Пропонуємо вам використовувати платформу PFAN (www.pfan.net) - 

дочірню організацію UNIDO / REEP для залучення інвестицій у проєкти, 

пов’язаних з: 

• сільським господарством і агробізнесом; 

• послугами з біорізноманіття та екосистемами; 

• чистим приготуванням їжі; 

• чистими технологіями; 

• адаптації до зміни клімату; 

• енергоефективністю; 

• збереженням енергії; 

• відновлюваної енергії; 

• електрифікації сільських районів та їх доступом до енергії; 

• туризмом; 

• сталістю міст; 

• переробкою відходів; 

• водою з системами очищення. 

Основні завдання та цілі PFAN 

The Private Financing Advisory Network (PFAN www.pfan.net) - глобальна 

експертна мережа, яка забезпечує безкоштовну експертну та інвестиційну 

підтримку для підприємців / розробників проектів в області чистої енергії та 

адаптації до зміни клімату. 

У міру того, як ціни на технології продовжують падати, проекти в 

області чистої енергії стають більш прибутковими, а апетит інвесторів до таких 

проектів зростає. Настав час величезного потенціалу для розвитку потенціалу 

чистої енергії в усьому світі. Є багато підприємців з відмінними ідеями для 

проектів по чистої енергії і адаптації до клімату, які є економічно 

життєздатними. Однак, особливо в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, 

проекти та інвестиції, як правило, відчувають труднощі з пошуком один 

одного: 

• Підприємцям просто можуть не вистачати зв’язків для пошуку інвестицій або 

бути не впевнені в тому, що інвестори шукають в бізнес-плані. 

• Інвесторам може бути важко оцінити інвестиційні можливості на ринках, з 

якими вони не знайомі. 

PFAN долає цей розрив, допомагаючи підприємцям будувати свій бізнес і 

представляти його на мові, який інвестори будуть розуміти і цікавитися ним. 

Потім ми допомагаємо інвесторам знайти і визнати потенціал цих підприємств. 

Думаю, Вам зручно буде подивитися відеопрезентації PFAN, які я записав на 

Конференції PFAN (пройшла в Києві 20 

червня 2019 роки) http://bio.garapena.com/global/nportal/view/79 

Детально матеріали PFAN за посиланням: 

https://pplboxdatabase.app.box.com/s/a8gmob3kpunp9pjug7y1bi9ihlcwgjjg 

Окремо оновлений звіт за роботу в 2020: Annual Progress Report 

(pdf) https://pfan.net/wp-content/uploads/2020/05/PFAN-Annual-Report-2020-

1.pdf і 
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Група управління PFAN: 

• Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку 

(UNIDO) www.unido.org 

• Партнерство з поновлюваних джерел енергії та енергоефективності 

(REEEP) www.reeep.org 

 

P.S. Презентація PFAN: PFAN - сприяння інвестиціям в проекти. 

На 15-ій Міжнародній конференції по біомасі в Києві 24 

вересня 2019 року: https://youtu.be/DveCil2C4ck 
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