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Інформація про Всеукраїнську премію «Лідери енергетичного
менеджменту»
Асоціація «Європейсько-українське енергетичне агентство» (далі-ЄУЕА) за
підтримки проекту UNIDO запроваджує Програму нагородження «Всеукраїнська
премія: Лідери енергетичного менеджменту», яка є першою в Україні та відзначатиме
досягнення підприємств щодо впровадження системи енергетичного менеджменту
(СЕнМ) та заходів з енергоефективності.
Ціль цієї програми привернути увагу сектору виробництва до глобальних
енергетичних та кліматичних проблем і продемонструвати результати щодо
підвищення енергоефективності виробництва завдяки впровадженню СЕнМ. Також,
програма Всеукраїнської премії «Лідери енергетичного менеджменту» ставить на меті
популяризацію впровадження систем енергетичного менеджменту та підвищення
енергоефективності в промисловості, що є визначеною політикою України в сфері
енергоефективності.
Великі підприємства за досягнення у впровадженні системи енергетичного
менеджменту будуть нагородженні за результати впровадження сертифікованої, за
стандартами ISO 50001, системи енергетичного менеджменту. Малі та середні
підприємства (далі-МСП) будуть нагороджені за найкращі підходи у впровадженні
енергоменеджменту та заходів енергоефективності.
Для участі в Програмі підприємствам пропонується подати заявки, де будуть
представлені їх приклади впровадження енергетичного менеджменту. Кожна заявка
має містити інформацію щодо досвіду впровадження на підприємстві та переваги
отримані для бізнесу від впровадження СЕнМ. Заявки будуть проходити процес
відбору комітетом журі, який складається з поважних експертів в системі
енергетичного менеджменту відповідно до ISO 50001. Форма заявки та правила участі
в
Програмі
нагородження
приведено
на
сайті
https://eueaenergyagency.org/uk/pacesetter-award/
Прийняття заявок відбуватиметься до 28 березня 2022р.; переможці конкурсу
будуть повідомлені та публічно оголошені в червні 2022 року під час урочистої
церемонії.
Заявки на участь Програмі нагородження можуть подавати усі підприємства, які
розташовані в Україні, незалежно від галузі та форми власності (державної, приватної
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або комунальної власності), всією групою компаній, або окремі юридичні особи, які
входять в цю групу компаній, а також їх підрозділи, філії та інші.
Журі розглядатимуть заявки за двома групами: Група 1- Великі підприємства;
Група 2 –Малі та середні підприємства. Учасники самостійно обиратимуть свою групу
для участі, виходячи з чисельності персоналу та/або річного обороту, за критеріями
згідно українського законодавства.
Всі учасники конкурсу, у яких
отримають одну з двох нагород:

заявки відповідатимуть правилам Програми,

• Нагорода за досконалість: Переможці конкурсу отримають престижну
відзнаку «Нагороду за досконалість» та сертифікати на послуги з
енергоефективності вартістю від 7 500 до 15000 $ США в залежності від групи
заявника (1 або 2 група). Фінансова винагорода може бути використана тільки
на послуги з енергоефективності, а саме: консультації, обладнання та інше
матеріально-технічне забезпечення, навчання в Україні та за кордоном,
навчальні поїздки.
• Нагорода за ініціативність: Всі учасники, які подали заявки та надали всю
необхідну інформацію та відповідають вимогам Програми, отримають
«Нагороду за ініціативність» та можливість безкоштовно пройти курси
підвищення кваліфікації в сфері енергоефективності.
Детальна інформація про те, як подати заявку, правила участі, контактна
інформація для запитань
і всі інше на сайті Програми
https://eueaenergyagency.org/uk/pacesetter-award/
Фейсбук сторінка: https://www.facebook.com/AwardEnMS

У разі виникнення питань, звертайтеся до координатора проекту з
енергоефективності ЄУЕА – Валентини Гуч-Денисенко за номером
телефону+380999724238
або
електронною
скринькою:huch@eueaenergyagency.org

