
 

вересень 2015 

Програма DemoUkrainaDH оголошує третій тур та запрошує подати заявки - 

вересень 2015 

Програма DemoUkrainaDH знов надає комунальним теплопостачальним підприємствам 

України можливість отримати фінансування на впровадження демонстраційних 

проектів. Перед подачею офіційної заявки підприємствам, зацікавленим у цій 

пропозиції, рекомендується зв’язатися з Координаційною командою програми 

DemoUkrainaDH.  

31 січня 2015 року ми припинили приймати заявки на участь у  програмі 

DemoUkrainaDH. З того часу всі отримані заявки були оцінені. Результатом другого туру 

стало обрання проектними партнерами теплопостачальних підприємств з шести міст: 

Тернополя, Чернівців, Конотопу, Бердичева, Дніпропетровську та Миргорода. 

Третій тур – нові можливості 

Програма DemoUkrainaDH все ще має фінансові ресурси для підтримки декількох 

демонстраційних проектів. Тому ми знов запрошуємо прийнятні теплопостачальні 

підприємства подати заявки. Щоб зробити процес подачі заявок ефективним та 

швидким пропонується спочатку попередньо оцінити проектну ідею. Таким чином  

можна буде відразу визначити, чи має проектна ідея потенціал бути перетвореною на 

демонстраційний проект. Для цієї попередньої оцінки ми рекомендуємо до початку 

підготовки офіційної заявки відповідно до процедур вказаних на веб-сайті www.demo-

dh.org.ua, звернутися до Координаційної команди DemoUkrainaDH, надіславши 

електронного листа (українською, російською або англійською мовами) на адресу 

office@demo-dh.org.ua. 

 

September 2015 

DemoUkrainaDH Program launches Third Call for Applications - September 2015 

DemoUkrainaDH Program offers publicly owned Ukrainian District Heating Companies again 

the opportunity to receive funding for demonstration projects. Interested companies are 

advised to contact the DemoUkrainaDH Coordination Team before starting the official 

application procedure.  

On 31 January 2015 the Second Call of the DemoUkrainaDH Program was closed. Since 

then all applications received have been assessed and evaluated. As a result of the Second 

Call, District Heating Companies in the following six cities have been selected as project 

partners: Ternopil, Chernivtsi, Konotop, Berdychiv, Dnipropetrovsk and Myrgorod.  

Third Call for Applications - New opportunities 

The DemoUkrainaDH Program has still space for the funding of a number of new 

demonstration projects. Therefore eligible District Heating Companies are again invited to 

submit their applications. In order to make the application process swift and effective it is 

offered the possibility to have project ideas pre-assessed. In this way can be checked if 
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project ideas have the potential to become selected as a demonstration project. Interested 

applicants are advised to contact the DemoUkrainaDH Coordination Team before starting the 

formal application procedure, as presented on the website www.demo-dh.org.ua. The best 

way to contact the team is to send an email (in Ukrainian, Russian or English) to: 

office@demo-dh.org.ua.  
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