Додаток 2
Проект «Модель розбудови потенціалу України і Грузії для їх
участі в Угоді Мерів – взірцеве рішення для Східного
Партнерства та країн Центральної Азії»
ЕМУ - автор і лідер-партнер проекту.
•

розроблено, надруковано чотирма мовами (українською, грузинською, англійською і
російською) та поширено інформаційний пакет «Що повинно зробити місто, щоб стати
успішним учасником Угоди мерів», який складається з «Порадника для органів місцевого
самоврядування» та «Навчальних прикладів з України і Грузії»;

•

організовано і проведено 5 тренінгів вУкраїні і Грузії (два з них спільно з офісом Угоди мерів –
Схід), присвячених загальним питанням участі в Угоді, створенню міської системи
енергоменеджменту, складанню базового кадастру викидів СО₂тавипрацюванню Плану дій зі
сталого енергетичного розвитку, для представників вищого керівництва, енергоменеджерів і
консультантів 3-х українських і 2-х грузинських пілотних міст проекту (Алчевська,
Нововолинська і Кам’янця-Подільського та Горі і Руставівідповідно);

•

пілотні міста отримали програмне забезпечення для моніторингу і аналізу енергоспоживання:
українські міста – Енергоплан (розробник ІТ-Менеджмент), грузинські – JEVis (розробник
EnvidatecGMBH);

•

українські пілотні міста забезпечено інструментом для підрахунку власних викидів СО₂
CarbonCalculator (розробник ClimateAlliance);

•

пілотні міста отримали інструмент для добровільної
функціонування будівель Display® (розробникEnergyCities);

•

в пілотних містах створено міські відділи енергоменеджменту, сформовано бази даних
енергоспоживання у бюджетній сфері табазові кадастри викидів СО₂, розроблено Плани дій зі
сталого енергетичного розвитку;

•

в пілотних містах проведено Дні сталої енергії 2013;

•

для практичного просування Угоди мерів в Україні створено Українську неприбуткову
енергетичну агенцію (УНЕА), основне завдання якої – забезпечити дієву співпрацю між
міською владою та зацікавленими сторонами (підприємцями, фінансовими інституціями,
наукою, освітою, іншими НУО) у сфері підвищення енергоефективності й енергоощадностів
містах. УНЕА розпочала свою діяльність:

сертифікації

енергетичного

-

в рамках Українсько-ШвейцарськоїПрограми «Здоров’я матері та дитини», яку
фінансує Швейцарське бюро співробітництва, організовано і проведено в Києві
тренінг «Впровадження принципів енергоефективності у закладах охорони
здоров’я»для представників 65 лікувальних закладів –
http://motherandchild.org.ua/ukr/event/327,
-

•

разом з Посольством Королівства Данії організовано і проведено у Львові технічний
семінар для українських муніципалітетів татеплогенеруючихі теплопостачальних
підприємств за участю представників провідних данських компаній, що працюють у
сфері енергоефективності й технологій для ефективного комунального
теплопостачання;

створено Структуру підтримки Угоди мерів в Грузії, нею стала Національна асоціація місцевих
органів влади Грузії.

