
 

 

                                                                            

 

Запрошення взяти участь у конкурсі на право проведення офіційного відкриття  

Європейського тижня сталої енергії в Україні в 2020 році 

З 2010 року Представництво Європейського Союзу в Україні підтримує та координує 

організацію Європейського тижня сталої енергії в Україні – найбільшої в Європі події, що 

сприяє розвитку сталої енергії, відновлюваних джерел енергії та ефективному 

використанню енергії. Європейський тиждень сталої енергії в Україні перетворився на 

інформаційний центр для різних аспектів політики сталої енергії та відкрив платформу для 

обговорення найкращих практик та інноваційних енергетичних ідей. 

У 2019 році 73 українських міст та муніципалітетів приєдналися до Європейського тижня 

сталої енергії, щоб відсвяткувати Дні енергії у своїх громадах. Місцеві органи влади, 

приватні та неурядові організації створили низку заходів, залучаючи громадян та 

зацікавлені сторони до дискусій щодо сприяння використанню екологічно чистої енергії, 

підвищення енергоефективності та боротьби зі зміною клімату. У 2019 році тиждень сталої 

енергії в Україні офіційно відкривал Миколаїв. 

Представництво ЄС в Україні запрошує міста та муніципалітети взяти участь у конкурсі на 

право провести офіційне відкриття Європейського тижня сталої енергії в Україні, що 

відбудеться у червні 2020 року.  

До участі у конкурсі запрошуються міста та муніципалітети -  підписанти Угоди мерів, які 

досягли певного успіху у виконанні Плану дій щодо сталого розвитку (і клімату). Участь у 

конкурсі означатиме, що місто готове брати на себе організаційні та фінансові зобов’язання 

щодо проведення публічних заходів, пов’язаних із тижнем сталої енергії та забезпечення  

участі місцевих органів влади на найвищому рівні. 

Рішення стосовно переможця прийматиме Представництво ЄС в Україні на основі наступних 

критеріїв: активність та ефективність менеджменту сталого розвитку в місті, 

активність асоціацій власників будинків, наявність проектів/програм з 

енергоефективності та утилізації відходів, транспортна доступність, наявність 

інфраструктури для проведення заходу. 

Термін подання заявки: 31 грудня 2019 р. 

Термін прийняття рішення та оголошення переможця: січень 2019 р. 

Оголошення теми заходу: січень 2020 року 

Для участі у конкурсі заповніть, будь ласка, анкету (максимум 2-3 сторінки): 

______________________________________________________________________________ 

1. Місто/муніципалітет. 

2. Контактна особа (ім’я, посада, адреса електронної пошти, номер телефона). 



3. Стисло опишіть, які пріоритети було установлено вашим містом/муніципалітетом в галузі 

сталого розвитку та досягнення кліматичних цілей, збільшення енергетичної ефективності, 

запровадження комплексних систем контролю та утилізації відходів, альтернативних 

енергоефективних транспортних рішень тощо. 

4. Що місто/муніципалітет  робить для підвищення адміністративної спроможності щодо 

досягнення цих цілей? Чи має місто активний та ефективний менеджмент у сфері 

управління енергопостачанням, контролю й утилізації відходів, міської системи 

громадського транспорту? Стисло опишіть. 

5. Чи бере місто/муніципалітет участь у національних проектах/програмах, які мають на меті 

збільшення енергетичної ефективності, управління відходами, запровадження 

альтернативних транспортних рішень? Наведіть приклади і стисло опишіть, чого вдалося 

досягнути в рамках цих програм/проектів, і як ці досягнення можна продемонструвати 

учасникам заходу та представникам преси. 

6. На якому рівні представники міської влади будуть представлені на заході? 

7. Чи має місто/муніципалітет розвинене і доступне транспортне сполучення з усіма 

регіонами України. Стисло опишіть ситуацію. 

8. Чи має місто/муніципалітет розвинену готельну інфраструктуру для розміщення понад 70 

гостей? Стисло опишіть ситуацію. 

9. Чи має місто/муніципалітет інфраструктуру для проведення конференції за участю 60 

осіб? Стисло опишіть ситуацію. 

10. Яким чином місто планує популяризувати заходи в рамках Європейського тижня сталої 

енергії і залучати широкі верстви громадян? 

11. Яким чином місто планує залучити до проведення Європейського тижня сталої енергії 

різні групи населення: дітей, студентів, представників місцевого бізнесу тощо? Які саме 

заходи ви можете запропонувати цим групам? 

12. Чи має місто належний публічний простір (у приміщенні та під відкритим небом) для 

проведення масових заходів? Який саме? Стисло опишіть. 

_________________________________________________________________________________ 

Прохання оформити заявку на офіційному бланку міста/муніципалітету українською або 

англійською мовою та надіслати на адресу контактної особи Представництва ЄС в Україні: 

Maria-Orquidea.CABALLERO-MORENO@eeas.europa.eu і                                                                                

DELEGATION-UKRAINE-OPS 03@eeas.europa.eu. 

З усіма запитаннями щодо EUSEW, будь ласка, звертайтеся до національного експерта 

ініціативи «Угода мерів» в Україні Оксани Кисіль: Oksana.Kysil@eumayors.eu 

 

 

 

 

 


