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A Запрошення до подання заявок
Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) надав GIZ для
впровадження новий проект з просування енергетичного менеджменту в українських
містах. GIZ зараз шукає українські міста, які стали б партнерами в новому проекті.
Міста-партнери отримають підтримку у вигляді багатьох інструментів і заходів,
включаючи передачу ноу-хау, навчання, консультації та рекомендації експертів у таких
сферах, як запровадження енергетичного контролю, розробка енергетичних планів дій,
планування енергоефективних заходів та ін. Результати будуть поширюватися в усій
Україні як передові практики.
GIZ надає технічну допомогу. Фінансова допомога містам може надаватися лише в
обмежених обсягах і на заходи, які безпосередньо сприяють поліпшенню енергетичного
менеджменту в містах.
Для відбору міст-партнерів відкривається процедура подання заявок. Консорціум - це
об‘єднання невеликої кількості міст. Тим не менше, контракт буде укладено лише з
містом - лідером консорціуму, і вся подальша комунікація з консорціумом буде
відбуватися через це місто - лідера.
Заявки необхідно подавати до 4 листопада на адресу GIZ. Заявки будуть оцінюватися з
застосуванням об’єктивної та незалежної процедури. Оцінка буде здійснюватися згідно
з критеріями, визначеними в цьому документі. До розгляду прийматимуться лише ті
заявки, які відповідають усім критеріям, містять усі необхідні документи і будуть надані
вчасно.
В результаті процедури оцінки буде складено короткий список кількістю до шести міст.
До міст з цього короткого списку буде здійснено візити для проведення консультацій
групою GIZ з оцінки. На підставі результатів візитів група з оцінки здійснить остаточний
відбір до п’яти консорціумів міст - партнерів.

З повагою,
GIZ

Крістіана Хагенедер
Директор проекту
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B Які міста можуть брати участь?
Процес відбору передбачає лише участь консорціумів міст. Це означає, що міста
повинні подавати заявку спільно як група на чолі з одним з міст або обласною
адміністрацією/радою. Лише консорціуми міст, які відповідають усім критеріям,
вказаним нижче, є дійсними претендентами.
Лідер консорціуму відіграватиме важливу роль, оскільки він буде головним партнером
GIZ. Функцією лідера консорціуму буде координація діяльності в межах консорціуму.
Протокол про співпрацю буде укладено саме між GIZ і лідером консорціуму. Вся
комунікація між GIZ і консорціумом буде проходити через лідера.
Є два варіанти стосовно того, хто може бути лідером консорціуму:
 Обласна адміністрація / обласна рада
 Місто з кількістю населення понад 150 000 мешканців

Консорціум з 2 - 4
міст
Велике місто в якості
лідера
(> 150 000 мешканців)

Обласна
адміністрація /рада в
якості лідера
2 – 4 міста
(всі по > 40 000
мешканців)
Критерії для консорціуму


Всі міста мають проявляти серйозний інтерес до розробки або вдосконалення
енергетичного менеджменту.



Всі міста мають надати персонал і виділити фінансові ресурси для впровадження
заходів з енергетичного менеджменту.



Консорціум має включати не менше ніж два, і не більше ніж чотири міста.



Всі міста мають представляти один регіон або область.



Кожне місто повинно мати не менше 40 000 мешканців.



Одне місто повинно мати населення понад 150 000 мешканців
(також, якщо лідером консорціуму є обласна адміністрація).
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C Про новий проект і партнерства міст
Звертаємо вашу увагу на те, що разом з цим запрошенням надається інформаційний
листок з основними відомостями про новий проект.
Проект “Енергоефективність у громадах” впроваджується GIZ на замовлення
Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини (BMZ) у
співпраці з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України.
Що таке BMZ?
BMZ - Федеральне міністерство економічного співробітництва і розвитку Німеччини,
відповідає за політику розвитку Німеччини. Воно фінансує проекти розвитку в країнах
усього світу. Однією з особливих сфер, яким приділяється увага, є проекти зі
збереження природних ресурсів і пом’якшення ефекту від змін клімату.
Що таке Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH?
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - це компанія у
держаній власності Федеративної Республіки Німеччина. Будучи німецькою
федеральною компанією, GIZ надає підтримку уряду ФРН в реалізації завдань у сфері
міжнародного співробітництва з метою сприяння сталому розвитку. GIZ впроваджує
проекти технічної допомоги більше ніж у 130 країнах. Енергія і, зокрема,
енергоефективність є головною сферою діяльності GIZ.
В Україні GIZ впроваджує кілька проектів з енергоефективності. Впродовж останніх
шести років до них входив також
і проект “Енергоефективність у будівлях”
(http://eeib.org.ua).
Які міста нас цікавлять?
Міста-партнери мають бути зацікавлені в інвестуванні коштів у розвиток енергетичного
менеджменту, впровадженні заходів з метою підвищення енергоефективності. Проект
надаватиме підтримку відповідних заходів у містах-партнерах у різний спосіб.
Нам потрібні активні міста. Проект може лише надавати підтримку, а не працювати
замість міста в разі відсутності бажання з боку останнього. Таким чином, міста повинні
мати чіткі цілі стосовно енергетичного менеджменту і бажання впроваджувати заходи і
вкладати кошти для досягнення цих цілей.
Яку підтримку ми надаватимемо містам?
Проекти надаватиме ноу-хау, навчання, консультації та рекомендації для розробки і
впровадження енергетичного менеджменту у містах-партнерах. Питаннями, що
розглядатимуться, можуть бути серед іншого:




організаційне структурування підрозділу з енергетичного менеджменту в межах
міської адміністрації
створення та навчання підрозділу з енергетичного менеджменту
підготовка та впровадження енергетичного моніторингу, включаючи застосування
професійного програмного забезпечення

жовтень 2013 р.

Стор. 5 з 10

Енергоефективність у громадах, Україна
Відбір міст-партнерів







проведення енергетичного аудиту
визначення, планування та впровадження заходів для підвищення
енергоефективності та скорочення витрат на енергоносії
підтримка в доступі до джерел коштів та кредитних ліній для фінансування
енергоефективних заходів
кампанії з інформування та підвищення рівня обізнаності
аналіз для оптимізації потреби міської інфраструктури в енергії
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D Вимоги до заявок
1

Мова заявки

Всі заявки мають бути підготовлені українською мовою.

2

Строк та адреса для подачі

Кінцева дата подачі - 4 листопада 2013 р.
Заявки мають бути подані не пізніше 24:00 вказаного дня за адресою:
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
До уваги: Комісії з відбору
вул. Хрещатик 15, офіс 69
01001 Київ, Україна

3

Запитання щодо надання додаткової інформації

Будь-які запитання стосовно інформації про GIZ, новий проект та особливості співпраці
між GIZ і майбутніми містами - партнерами мають надсилатися електронною поштою
на адресу: info@eeib.org.ua.
Будь-які повідомлення або прохання про надання роз’яснень стосовно процедур,
інтерпретації критеріїв та інших формальних аспектів дозволяється надавати лише
електронною поштою і не пізніше двох тижнів до останнього строку подання заявок.
Такі повідомлення мають надсилатися на адресу: info@eeib.org.ua
У разі необхідності надання будь-якого роз’яснення щодо запрошення до надання
заявок, повідомлення про це буде надано на веб-сайті проекту GIZ www.eeib.org.ua та
електронною поштою всім містам, які висловили інтерес в участі у відборі.

4

Зміст заявок

Важлива примітка: Надання зазначеного нижче документу і листів є обов’язковим. У
разі відсутності одного або більше документів заявник не може бути допущеним до
участі в процесі оцінки.

Заявка має включати:
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A.

Листи підтвердження

Офіційний лист підтвердження з боку міського голови кожного міста вимагається
для засвідчення серйозності наміру міста-заявника в участі в проекті. Кожне
місто, що входить до консорціуму, має надати один такий лист. Листи мають
бути підписані міським головою або заступником міського голови. Якщо
лідером консорціуму є обласна рада / адміністрація, просимо надати окремого
листа за підписом голови або заступника голови обласної ради / державної
адміністрації. Листи повинні містити:



Загальне підтвердження того, що місто/область бажає взяти участь у проекті.
Підтвердження того, що місто готове надати персонал, який відповідатиме за
енергетичний менеджмент, і співпрацювати з проектом на робочому рівні.
Підтвердження того, що місто готове виділити фінансові ресурси з міського
бюджету та/або зовнішніх джерел на впровадження заходів з
енергоефективності.



Місто-лідер або область мають також підтвердити,
 свою готовність
впродовж трьох років.
B.

здійснювати

координацію

діяльності

консорціуму

Формуляр-заявку

Формуляр-заявка надається для заповнення. Будь-ласка, збережіть у себе копію
файлу у форматі Word. Вона містить усі необхідні форми (крім листа
підтвердження) і доступна на веб-сайті www.eeib.org.ua.
Формуляр-заявка складається з таких розділів:
a. Список міст
Список міст консорціуму з зазначенням адрес і контактних осіб
b. Діяльність з енергоменеджменту
Роз‘яснення щодо поточного та очікуваного майбутнього рівня енергетичного
менеджменту в кожному місті консорціуму.
c. Перелік проектів співпраці
Поточні, заплановані або завершені проекти з міжнародними донорами або
українськими організаціями у сфері енергоефективності.
d. Цілі та очікувані результати
Ціла та плани стосовно енергоменеджменту і співпраці з GIZ.
e. Координація консорціуму
Пропозиції щодо організації діяльності консорціуму (пояснення надається лише
лідером консорціуму)
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5

Критерії оцінки

Усі заповнені заявки, які відповідають критеріям, визначеним у розділі B будуть оцінені.
Ці заявки отримають певну кількість балів за якісний рівень інформації та викладені в
них пропозиції. Заявки з найбільшою кількістю балів будуть включені до короткого
списку.

Критерії

Бали

1

Діяльність з енергоменеджменту (якість, обсяги)

15

2

Проекти співпраці (кількість, якість, актуальність)

20

3

Цілі та очікувані результати (якість, відповідність, деталі)

30

4

Надійність координації консорціуму (відповідність, деталі)

15

5

Листи підтвердження (зміст, чіткість)

20

Всього

жовтень 2013 р.

100

Стор. 9 з 10

