Додаток 2 до протоколу
засідання Дирекції Фонду
№01032021 від 01 березня 2021 року
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
конкурсу «Нагорода Фонду енергоефективності – 2020»
(«Energy Efficiency Fund`s Awards – 2020»)
Номінація “ЕНЕРГО-ДІМ”
Учасниками конкурсу в номінації “ЕНЕРГО-ДІМ” можуть бути об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку, які до 31.12.2020 реалізували Проект в рамках
Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» або
Пілотного проекту «Перші ластівки» і до початку прийому заявок на участь в конкурсі
подали Заявку на Верифікацію завершеного Проекту, яка до закінчення етапу оцінки
конкурсантів Конкурсним комітетом була схвалена Фондом.
Оцінка учасників буде здійснюватись за двома категоріями: 1) ОСББ, які
реалізували Пакет заходів “А”, та 2) ОСББ, які реалізували пакет заходів “Б”. Критерії, за
якими буде здійснюватись оцінка учасників в номінації “ЕНЕРГО-ДІМ” та визначатись
переможець:
№

Критерії

Принципи оцінювання

Максимальна
кількість балів зі
100 можливих

Показник
питомих
фінансових Чим показник ближче до
1 витрат за Проектом на одиницю одиниці, тим більший бал
розрахункової економії (кВт*год/рік).
Рахується в долях одиниці від
найкращого досягнутого результату.

40

Строк реалізації Проекту (від дати Чим менший строк, тим
2 подання Заявки на Участь до дати більший бал
подання Заявки на Верифікацію)

20

3 Візуалізація та інженерія (дизайн Чим
більше
заходів
фасаду, вхідна група, освітленість реалізовано, тим вищий
під’їздів)
бал

20

4 Якість підготовки документів для Чим менша кількість
участі в програмах Фонду
документів,
що
потребували
доопрацювання,
тим
більший бал

10

5 Відсоток співвласників ОСББ, які Чим вищий відсоток, тим
погодилися на участь в Програмі
більший бал

10

Для участі в конкурсі в номінації “ЕНЕРГО-ДІМ” необхідно надати такі
документи:

1. Заявка на участь в конкурсі (додаток 1 до Умов)
2. Заповнений чек-лист (додаток 2 до умов)
3. Фотознімки на підтвердження реалізованих заходів в частині візуалізації та
інженерії, якщо вони раніше не надавались Фонду з Заявками на Верифікацію.
Оцінювання учасників конкурсу в номінації відбуватиметься шляхом проставлення
відповідної кількості балів кожному з них за всіма критеріями оцінювання, залежно від
значень, наведених учасниками в чек-листах. Чим вищий/менший показник за критерієм тим більший бал отримує учасник. Бали за кожним із критеріїв виставляються спільно
всіма членами Конкурсного комітету. Переможцем визначається той учасник, хто сукупно
набрав найбільшу кількість балів зі 100 можливих.
Переможець конкурсу в номінації “ЕНЕРГО-ДІМ” отримує нагороду ДУ “Фонд
енергоефективності”. Під нагородою Фонду розуміється пам'ятний іміджевий або
брендований сувенір від Фонду.
Номінація “ЕНЕРГО-ГРОМАДА”
Учасниками конкурсу в номінації “ЕНЕРГО-ГРОМАДА” можуть бути органи
місцевого самоврядування.
Критерії, за якими буде здійснюватись оцінка учасників в номінації “ЕНЕРГОГРОМАДА” та визначатись переможець:
№

Критерії

Принципи оцінювання

Максимальна
кількість балів
зі 100 можливих

1

Сформований
функціонал
роботи з житловим сектором
у
виконавчій
структурі
місцевої влади

Наявність посадовця / підрозділу
ОМС, який займається житловим
сектором, та посадової інструкції
щодо роботи з житловим сектором
дає визначену кількість балів

20

2

Місцеві програми підтримки і Наявність
профінансованих
розвитку житлового сектору
програм, механізму поворотної
фінансової
допомоги,
більша
кількість
категорій
власників
житла або їх представників, яких
охоплює програма, дає більшу
кількість балів

20

3

Інвестиції
з
місцевого Чим більше інвестицій, тим вищий
бюджету
в бал
енергоефективність
житлового
сектору
у
відношенні
до
обсягу
бюджету розвитку за звітний
рік

10

4

Рівень комунікації влади з Чим більше каналів комунікації
мешканцями
житлових для обміну інформацією, тим
будинків
вищий бал

10

5

Кількість схвалених Фондом Чим більша кількість заявок, тим
енергоефективності заявок від вищий бал
ОСББ однієї громади за
період існування програм
Фонду

10

6

Співпраця громади з Фондом Підписання
меморандуму
енергоефективності
визначену кількість балів
(підписаний меморандум)

дає

5

7

Прогрес у створенні ОСББ

Чим
вище
співвідношення
кількості будинків, де створено
ОСББ,
до
кількості
багатоквартирних
будинків
у
громаді на кінець звітного періоду,
тим вищий бал

25

Для участі в конкурсі в номінації “ЕНЕРГО-ГРОМАДА” необхідно надати такі
документи:
1. Заявка на участь в конкурсі (додаток 1 до Умов)
2. Заповнений чек-лист (додаток 3 до Умов)
Оцінювання учасників конкурсу в номінації відбуватиметься шляхом проставлення
відповідної кількості балів кожному з них за всіма критеріями оцінювання, залежно від
значень, наведених учасниками в чек-листах. Позитивна відповідь на відповідність
критерію або вищий показник за критерієм дають більше балів учаснику. Бали за кожним
із критеріїв виставляються спільно всіма членами Конкурсного комітету .Переможцем
визначається той учасник, хто сукупно набрав найбільшу кількість балів зі 100 можливих.
Переможець конкурсу в номінації “ЕНЕРГО-ГРОМАДА” отримує нагороду ДУ
“Фонд енергоефективності”. Під нагородою Фонду розуміється пам'ятний іміджевий або
брендований сувенір від Фонду.
Додатково від Добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування Асоціації «Енерогоефективні міста України» переможець отримає: консультації щодо
запровадження / удосконалення системи енергоменеджменту у житловому секторі
громади; навчальну поїздку у спеціально підібране місто; закупівлю АІС для
запровадження енергомоніторингу житлового сектору громади.
Номінація “ЕНЕРГО-МЕДІА”
Учасниками конкурсу в номінації “ЕНЕРГО-МЕДІА” можуть бути журналісти,
блогери, засоби масової інформації.
Критерії, за якими буде здійснюватись оцінка учасників в номінації “ЕНЕРГОМЕДІА” та визначатись переможець:
№
1

Критерії

Принцип оцінювання

Кількість матеріалів, що опубліковані на ресурсі, або Чим більше матеріалів на
опубліковані автором на тему енергоефективності
тему, тим вищий бал

2

Охоплення матеріалом, який опублікований на ресурсі, Чим ширше охоплення,
або опублікований автором на тему енергоефективності тим більший бал

3

Кількість
матеріалів,
в
яких
згадано
Фонд Чим більше матеріалів зі
енергоефективності та/або Програму “Енергодім” в згадкою, тим вищий бал
позитивній конотації

4

Охоплення матеріалом, в якому згадано Фонд Чим ширше охоплення,
енергоефективності та/або Програму “Енергодім” в тим більший бал
позитивній конотації

5

Кількість посилань в матеріалах на сайт eefund.org.ua, Чим більше посилань, тим
energodim.org або на соціальні мережі Фонду вищий бал
енергоефективності (Facebook, Twitter або YouTube)

6

Висвітлення прикладу термомодернізації житла за Чим більше прикладів
програмами Фонду енергоефективності, зокрема висвітлено, тим вищий бал
Програмою “Енергодім”

7

Наявність власних фото або відео в усіх матеріалах, що Чим більше матеріалів з
стосуються
висвітлення
діяльності
Фонду власними фото або відео,
енергоефективності або реалізованих ОСББ Проектів в тим вищий бал
рамках участі в програмах Фонду енергоефективності

8

Наявність
інфографіки
в
матеріалі
про Чим більше матеріалів з
енергоефективність,
що
демонструє
процеси інфографікою, тим вищий
енергоефективності або умови участі у програмах Фонду бал
енергоефективності, зокрема програмі “Енергодім”

9

Залучення експертів та спікерів до написання матеріалів Чим більше матеріалів із
про енергоефективність
залученими експертами та
спікерами, тим вищий бал

10 Наявність в опублікованих матеріалах коментарів щодо Чим більше матеріалів з
галузі енергоефективності від співробітників Фонду коментарями
енергоефективності
співробітників, тим вищий
бал
Для участі в конкурсі в номінації “ЕНЕРГО-МЕДІА” необхідно надати такі
документи:
1. Заявка на участь в конкурсі (додаток 1 до Умов)
2. Заповнений чек-лист (додаток 4 до Умов)
Оцінювання учасників конкурсу в номінації відбуватиметься шляхом проставлення
відповідної кількості балів кожному з них за всіма критеріями оцінювання, залежно від
значень, наведених учасниками в чек-листах. Чим вищий показник за критерієм - тим
більший бал отримує учасник. Бали за кожним із критеріїв виставляються спільно всіма
членами Конкурсного комітету. Переможцем визначається той учасник, хто сукупно
набрав найбільшу кількість балів без обмеження їхнього максимуму.
Переможець конкурсу в номінації “ЕНЕРГО-МЕДІА” отримає нагороду ДУ “Фонд
енергоефективності”. Під нагородою Фонду розуміється пам'ятний іміджевий або
брендований сувенір від Фонду.

Номінація “ЕНЕРГОАУДИТОР”
Учасниками конкурсу в номінації “ЕНЕРГОАУДИТОР” можуть бути
енергоаудитори - фізичні особи, які отримали кваліфікаційний атестат, мають право на
проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель та проводили таку
сертифікацію для ОСББ - учасників програм Фонду енергоефективності.
Критерії, за якими буде здійснюватись оцінка учасників в номінації
“ЕНЕРГОАУДИТОР” та визначатись переможець:
№

Критерії

Принцип оцінювання

Максимальна
кількість балів зі
100 можливих

1

Кількість проведених
енергоаудитів.

Чим більша кількість, тим вищий
бал

10

2

Вартість проведеного
енергоаудиту

Чим ближчий питомий показник
ціни договору на загальну площу
будинку до одиниці, тим вищий бал

10

3

Якість підготовки Опису
Проекту

Чим менше доопрацювань Опису
Проекту, тим вищий бал

20

4

Точність фінансової
оцінки майбутньої
фактичної вартості
Проекту.

Чим ближчий фінансовий план
реалізації Проекту згідно з Описом
Проекту до фактичних витрат, тим
більший бал

30

5

Точність технічної оцінки
енергоаудиту на
відповідність фактично
реалізованим заходам

Чим ближчі перелік заходів, обсяги
робіт та дотримання технічних
рішень, визначені на етапі
енергоаудиту, до фактично
реалізованих, тим вищий бал

30

Для участі в конкурсі в номінації “ЕНЕРГОАУДИТОР” необхідно надати такі
документи:
1. Заявка на участь в конкурсі (додаток 1 до Умов)
2. Заповнений чек-лист (додаток 5 до умов)
Оцінювання учасників конкурсу в номінації відбуватиметься шляхом проставлення
відповідної кількості балів кожному з них за всіма критеріями оцінювання, залежно від
значень, наведених учасниками в чек-листах. Чим вищий/менший показник за критерієм тим більший бал отримує учасник. Бали за кожним із критеріїв виставляються спільно
всіма членами Конкурсного комітету. Переможцем визначається той учасник, хто
сукупно набрав найбільшу кількість балів зі 100 можливих.
Переможець конкурсу в номінації “ЕНЕРГОАУДИТОР” отримує нагороду ДУ
“Фонд енергоефективності”. Під нагородою Фонду розуміється пам'ятний іміджевий або
брендований сувенір від Фонду.

