


 В рамках Стратегічної ініціативи «Супутні 
вигоди доступу до низьковуглецевої 
енергетики»  планується провести 
тематичне дослідження (Case Study) щодо 
доступу до низьковуглецевої енергетики на 
прикладі проектів ПМГ ГЕФ: аналіз супутніх 
вигід, масштабування та реплікація 
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 В 2017-2018 роках в рамках Стратегічної 
ініціативи «Супутні вигоди доступу до 
низьковуглецевої енергетики» та проекту 
ПРООН/ГЕФ «Усунення перепон для 
залучення інвестицій у підвищення 
енергоефективності громадських будівель 
у малих і середніх містах України на основі 
моделі ЕСКО» реалізовується 15 проектів 
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 Метою цього запитальника є огляд та 
аналіз діяльності грантових проектів, 
супутніх вигід доступу до 
низьковуглецевої енергетики, отриманих 
уроків, кращих практик та досвіду, які 
можуть бути поширені 
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 Назва проекту:   
 Назва організації:   
 Країна:   
 К-сть осіб в організації: 
 К-сть осіб, які взяли участь в проекті:       
 К-сть осіб, які взяли участь в громадських 

заходах проекту:  
 Місце впровадження проекту (бажано додати 

карту з визначенням місця провадження):  
 Сума гранту проекту ПРООН/ГЕФ: 
 Співфінансування у фінансовій формі: 
 Співфінансування у матеріальній формі:  
 Початок проекту:  
 Завершення проекту: 
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 Опишіть, чому ви ініціювали саме цей 
проект? 

 На вирішення яких проблем спрямований 
проект? 

 Назвіть основні цільові групи учасників? 

 Які основні завдання проекту? 

 Яке основне покликання (місія) проекту? Що 
вдалося змінити? 
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 Будь-ласка опишіть та поясніть основні види діяльності. Будь-
ласка конкретизуйте основні: екологічну діяльність, соціально-
економічний вплив, гендерні питання, розвиток 
низьковуглецевої енергетики, проведення енергетичного 
менеджменту, оцінка супутніх вигід, підвищення 
енергоефективності тощо. 
 

 Які інновації розробив та втілив ваш проект та яким чином вони 
впливають на результативність в екологічному, соціальному та 
економічному аспектах (під інноваціями мається на увазі 
запровадження низьковуглецевих технологій, розробка заходів 
із підвищення енергоефективності, проведення 
енергоменеджменту, розробка інформаційно-просвітницьких 
матеріалів тощо)? 
 

 Чи запроваджувалась модель ЕСКО (залучення 
енергосервісної або енергозберігаючої компанії) у вашому 
проекті? Якщо так, то опишіть свій досвід роботи у такому 
форматі? Наскільки ефективною була така модель співпраці?  
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 Чи знайомі ви з такими глобальними ініціативами як NAMAs 
(Nationally Appropriate Mitigation Actions – Національно 
прийнятні екологічні пом'якшуючі дії), LEDS (Low Emission 

Development Strategies – Стратегії розвитку з низьким рівнем 
викидів), SE4ALL (Sustainable Energy for All – Стала енергетика 

для всіх) тощо? Чи вбачаєте ви можливість інтеграції вашої 
діяльності у ці та інші глобальні ініціативи? Якщо так, то як саме? 

 

 Як ви залучали місцеві громади та основних учасників до 
діяльності проекту? 

 

 Будь-ласка надайте фотоматеріали, друковані примірники, 

макети продукції, інженерні креслення та інші документи, які 
підтверджують та наочно репрезентують вашу основну 

діяльність та інновації. Фотоматеріали мають бути надані в 
електронному вигляді (підписані та містити відомості про подію, 
учасників, дату тощо) 
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 З якими основними викликами громади та 
команда проекту стикнулася під  час 
впровадження проекту? 

 Як ви долали ці виклики? 

 На якому етапі проекту виявлені виклики 
(планування/впровадження/оцінка)? 

 Щоб ви хотіли змінити або покращити? 
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 Який вплив проект здійснив на навколишнє середовище? Які 
супутні екологічні вигоди отримано від реалізації вашого 
проекту (для прикладу використовуйте Додаток 1)? Як ваша 
команда вимірювала екологічний вплив? Якщо це можливо, 
будь-ласка надайте статистичні та кількісні 
показники/індикатори. 
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Покращення 

якості повітря 

 Кількість осіб, для яких стан повітря покращено; 

 Кількість показників за якими стан повітря 

покращився; 

 Відсоток концентрації шкідливих речовин у повітрі 

знизився 

Запобігання 

забрудненню 

води 

 Кількість осіб, для яких якість води підвищено; 

 Кількість показників за якими стан води покращився; 

 Відсоток концентрації шкідливих речовин у воді 

знизився; 

 Кількість водних джерел, які вдалося вберегти від 

забруднення води 



 Який вплив здійснив проект на соціальне становище громади? 
Які супутні соціальні вигоди отримано від реалізації вашого 
проекту (для прикладу використовуйте Додаток 1)? Якщо це 
можливо, будь-ласка надайте статистичні та кількісні 
показники/індикатори. 

 Чи були ресурси проекту спрямовані на підтримку змін в 
громадських будівлях (школах, лікарнях тощо)? Якщо так, то 
зазначте, що саме було зроблено. 
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Покращення умов 

життєзабезпечення 

 Кількість осіб, для яких покращилися умови 

життєзабезпечення 

Покращення стану 

здоров’я населення 

через кращі умови 

життя та більш чисте 

повітря 

 Кількість осіб, у яких покращився стан 

здоров’я населення через кращі умови 

життя та більш чисте повітря; 

 Відсоток захворюваності на різні типи 

захворювань знизився  



 Який вплив здійснив проект на економічне становище 
громади? Які супутні економічні вигоди отримано від 
реалізації вашого проекту (для прикладу використовуйте 
Додаток 1)? Якщо це можливо, будь-ласка надайте 
статистичні та кількісні показники/індикатори. 
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Створення нових робочих 

місць 

 Кількість нових робочих місць 

Зменшення тарифів на 

комунальні послуги 

 Кількість осіб, для яких зменшилися 

тарифи на комунальні послуги; 

 Середня сума на яку зменшилися 

тарифи на одну особу 



 Опишіть участь жінок в проекті (ініціатори, 
виконавці, отримувачі). На скільки 
важливою для успішності проекту була їх 
роль? 

 Будь-ласка надайте статистичну 
інформацію щодо кількості жінок, задіяних 
в проекті, кількість жінок, які отримали 
вигоду від участі в проекті? 
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 Які компоненти проекту стали ключовими для 
забезпечення його сталості (наприклад, громадські 
заходи, людські ресурси, фінансові, матеріальні 
ресурси, розбудова спроможності, поширення 
обізнаності тощо)? Коротко роз’ясніть, в разі 
необхідності надайте приклад. 

 Які партнери проекту, організації, 
забезпечуватимуть подальшу сталість проекту? 

 Якщо це можливо, опишіть роль місцевих громад 
та їх потенціал у впровадженні ініціатив, 
спрямованих на просування моделей 
господарювання на засадах сталого розвитку? 

 Щоб ви порадили іншим громадам для створення 
ефективного та сталого проекту, керуючись 
досвідом реалізації грантового проекту? 
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 Назвіть партнерів та їх роль в забезпеченні 
результативності проекту, досягненні цілей 
проекту?  

 Опишіть кращі практики/внески партнерів 
(наприклад, розробки наукових установ, 
участь в моніторингу та оцінці тощо). 
Опишіть роль та співпрацю з місцевою 
громадою та місцевими органами влади. 
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 Які напрацювання проекту та в який спосіб можуть 
бути поширені, на якому рівні (національний, 
регіональний, місцевий, на рівні громади)? 

 Чи ви поширили б успішну модель вашого проекту 
серед інших громад? В який спосіб? 

 Скільки нових громад  використали/планують 
використати вашу модель? 

 Якщо ваша модель є реплікативною, будь-ласка 
роз’ясніть, яким чином це працює, за підтримки яких 
учасників/партнерів, як громади скористалися вашою 
моделлю, досвідом, результатами? 

 На вашу думку, чи є перешкоди в обміні кращим 
досвідом? Якщо так, то розкажіть, як ви їх долали?  
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 Будь-ласка, надайте короткий опис кращої 
практики (максимум 200 слів), яка демонструє 
інновації та результати, досягнуті проектом. 
Додайте 3-5 фото до опису, інші супутні та 
підтверджуючі матеріали. 

 Які уроки ви винесли від впровадження проекту, 
роботи з громадами, технічні/адміністративні 
моменти, політичні уроки, моніторинг та оцінка 
тощо? 

 Опишіть найбільш дієві заходи (події, процедури 
тощо) були використані у вашому проекті? 

 Які основні результати, успішні сторони проекту? 
 Які фактори сприяли в досягненні такого успіху? 
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