ПОРЯДОК
конкурсного відбору учасників проекту
«Професіоналізація та стабілізація енергетичного менеджменту в Україні»
1. Загальні положення
1.1 Конкурсний відбір проводиться у рамках проекту «Професіоналізація та стабілізація
енергетичного менеджменту в Україні», над яким спільно працюють Інститут
енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут» (далі – ІЕЕ НТУУ «КПІ») та Університет прикладного
менеджменту − Hochschule der Wirtschaft für Management (м. Мангейм, Німеччина); проект
фінансується Міністерством закордонних справ Німеччини.
1.2 Загальними принципами організації конкурсу є справедливість, прозорість та широке
залучення учасників з усіх регіонів України.
1.3 Уся інформація та документація про конкурс: критерії відбору, терміни та умови
проведення конкурсу, результати відбору та проектні ідеї учасників-переможців,
розміщуються на веб-сторінці міжнародного офісу ІЕЕ НТУУ «КПІ»: io.iee.kpi.ua.
1.3 Відбір учасників здійснює конкурсна комісія (далі − Комісія) у складі представників
Національної академії наук України, Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження України, профільних громадських обєднань. Склад Комісії затверджується
розпорядженням Директора ІЕЕ НТУУ «КПІ». Усі члени Комісії підписують протокол
засідання та декларують відсутність конфлікту інтересів.

2. Мета конкурсного відбору
2.1 Мета конкурсного відбору – визначення переліку учасників проекту
«Професіоналізація та стабілізація енергетичного менеджменту в Україні», які запропонували
найкращі ідеї для підвищення енергетичної ефективності своєї області (міста).
2.2 Учасники проекту пройдуть навчання за спеціально розробленою програмою з
енергетичного менеджменту, що складається із чотирьох дводенних семінарів. Семінари у
м. Києві заплановано на 26-27 травня та 16-18 червня, семінари у м. Мангейм – 20-23 червня
2016 року. Участь у семінарах є безкоштовною, транспортні витрати та витрати на проживання
учасників будуть також відшкодовані за рахунок проекту.

3. Умови участі та критерії відбору
3.1 У конкурсі можуть приймати участь представники комунальних підприємств
України, співробітники обласних і міських державних адміністрацій та міськвиконкомів, які
забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері підвищення енергетичної
ефективності області (міста).

3.2 Для участі у конкурсі необхідно до 15 травня 2015 року направити в електронному
вигляді на адресу j.chernetska@gmail.com резюме та опис проектної ідеї щодо підвищення
енергетичної ефективності області (міста). Для учасників важлива також наявність
закордонного паспорту, дійсного щонайменше до кінця поточного року.
3.3 Вимоги до опису проектної ідеї наступні. Текстова частина загальним обсягом до 10
сторінок друкованого тексту повинна мати обов’язкові складові: титульний аркуш, основну
частину, інформацію про особистий внесок кандидата.
- на титульному аркуші зазначається назва проекту та інформація про автора;
- в основній частині розкривається суть запропонованої ідеї: яку саме проблему
енергозабезпечення області (міста) вона дозволяє вирішити, які фінансові показники проекту
(потреба в інвестиціях, термін окупності тощо), у чому її новизна, практична цінність, які
обсяги економії паливно-енергетичних ресурсів можуть бути досягнуті, наскільки значущим
є проект для області (міста), у чому переваги запропонованого проекту.
- інформація про особистий внесок кандидата, обсягом не більше 1 сторінки,
розкривається роль автора у розробленні проектної ідеї, пояснюється власне бачення
подальшої реалізації ідеї, очікування від участі у проекті «Професіоналізація та стабілізація
енергетичного менеджменту в Україні».
3.4 Проектна ідея кожного учасника буде оцінюватися незалежно кожним членом
Комісії у балах за наступними критеріями (від 1 до 5 балів за кожним пунктом):
- новизна проектної ідеї;
- практична цінність, обсяги економії паливно-енергетичних ресурсів;
- фінансова ефективність;
- регіональна значущість для області (міста);
- екологічність, позитивний вплив на навколишнє середовище;
- соціальні переваги;
- перспектива реалізації,
- особистий внесок кандидата у розроблення ідеї.
3.5 Переможцями конкурсу будуть визнані учасники, що за результатами оцінювання
матимуть найбільшу сумарну кількість балів.
4. Порядок проведення конкурсу
4.1 Кандидат на участь у проекті заповнює анкету-заяву на участь у конкурсі (в анкеті
вказуються прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактні дані – номер телефону та електронна
адреса) та разом із резюме та описом проектної ідеї направляє документи в електронному
вигляді до ІЕЕ НТУУ «КПІ». Кінцевий термін подачі документів − 15 травня 2015 року.
4.2 ІЕЕ НТУУ «КПІ» здійснює технічну експертизу конкурсної анкети-заяви та
проводить її реєстрацію. Кандидати отримують реєстраційний номер анкети-заяви. Анкетизаяви, що не відповідають встановленим вимогам і термінам, не реєструються.
4.3 Проектні ідеї кандидатів, що пройшли реєстрацію, передаються на розгляд членам
Комісії для незалежного оцінювання. Кожен член Комісії заповнює бланк із власними
оцінками проектних ідей кандидатів за визначеними критеріями оцінювання.
4.4 Під час засідання Комісії розглядаються результуючі бали усіх кандидатів,
вирішуються спірні питання, складається основний та резервний списки учасників проекту.
4.5 Про результати конкурсного відбору ІЕЕ НТУУ «КПІ» інформує учасників
електронною поштою у термін до 20 травня 2016 року.

