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Програма ENPI-FLEG
Програма ENPI-FLEG, яка фінансується Європейським Союзом, надає 
підтримку урядам, громадянському суспільству та приватному сектору 
країн-учасниць (Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, 
Росія, Україна) у розробці обґрунтованих та раціональних підходів до 
управління лісами, включаючи протидію незаконній лісогосподарській 
діяльності.

Європейська Комісія
Європейський Союз – один із найбільших у світі донорів процесу офіцій-
ного сприяння розвитку. EuropeAid – генеральний директорат розвитку 
та співпраці Європейської Комісії – розробляє Європейську політику 
розвитку та надає допомогу по всьому світу. Ця допомога надходить 
через низку фінансових інструментів, при цьому особлива увага приді-
ляється забезпеченню якості та ефективності допомоги, що надходить 
від Європейського Союзу. Відіграючи активну роль у сфері розвитку, ми 
підтримуємо утвердження принципів ефективного управління, 
зміцнення людського потенціалу та економічний розвиток, а також 
працюємо над вирішенням таких глобальних проблем, як боротьба з 
голодом та збереження природних ресурсів.

Світовий банк
Світовий банк є одним із найважливіших джерел фінансової й технічної 
допомоги країнам, що розвиваються. Призначення банку – боротися з 
бідністю з ентузіазмом і професіоналізмом, прагнучи досягнення 
стійких результатів, і допомагати людям поліпшувати умови свого 
життя й стан довкілля, надаючи їм ресурси, ділячись знаннями, сприяю-
чи нарощуванню потенціалу й зміцненню партнерських відносин у 
державному й приватному секторах.
www.worldbank.org

Міжнародний союз охорони природи
МСОП (Міжнародний союз охорони природи) допомагає світові знахо-
дити практичне вирішення наших найнагальніших проблем, пов’язаних 
із довкіллям та розвитком. МСОП опікується такими питаннями, як 
біорізноманіття, зміна клімату, енергоресурси, засоби для існування 
населення та «озеленення» світової економіки шляхом підтримки 
наукових досліджень, управління проектами на місцях по всьому світу, 
а також об’єднання урядів, неурядових організацій, ООН та бізнесу з 
метою розроблення політики, законодавства та методичної бази.   
МСОП – найстарша та найбільша міжнародна екологічна організація у 
світі, до якої входить понад 1000 урядових та неурядових організацій та 
майже 11000 експертів-волонтерів із приблизно 160 країн.
www.iucn.org

Всесвітній фонд дикої природи
Всесвітній фонд дикої природи (WWF) – одна з найбільших і найбільш 
шанованих незалежних природоохоронних організацій у світі, яка 
об’єднує майже 5 мільйонів прибічників та має представництва в понад 
100 країнах. Місія WWF – зупинити занепад природного середовища 
Земної кулі та побудувати майбутнє, в якому люди житимуть у гармонії 
з природою, шляхом збереження світового біорізноманіття, забезпе-
чення сталого використання відновлюваних природних ресурсів і 
сприяння   зниженню  рівня  забруднення  та   нераціонального    спожи-
вання.
www.panda.org


