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Cтимулювання попиту на навички у галузі сталої енергетики в будівельному секторі

Специфічна проблема:
Виходячи з результатів ініціатив BUILD UP Skills, National Qualification
Platforms and Roadmaps, а також схем навчальних та кваліфікаційних проєктів,
що були розроблені у різних європейських країнах, на сьогоднішній день
основними нашими завданнями залишаються діяльність на ринковому рівні та
підтримка законодавчих змін, які стимулюватимуть попит на фахові навички
у галузі сталої енергетики
Основною метою є збільшення кількості фахівців серед працівників як
розумової, так і фізичної праці в сферах будівельного проєктування,
експлуатації та обслуговування будівельних конструкцій (наприклад,
дизайнерів, архітекторів, інженерів, будівельників, технічних працівників,
монтажників та інших будівельних фахівців), з особливим акцентом на
залучення малих та середніх підприємств. У питаннях, що стосуються
реконструкції та будівництва нових споруд, в тому числі споруд районного
значення, компанії та власники будинків повинні звертатися саме до
висококваліфікованих фахівців, чий труд слід зробити привабливішим та
доступнішим для роботодавців.

Межі тематики:

Посилання:
LC-SC3-B4E-2-2020

Тип проєкту:
Дії з координації
та підтримки
(CSA)

Дедлайн:

Заявки повинні бути спрямовані на безпосереднє стимулювання попиту на
фахові навички у галузі енергетики на будівництві. Це вимагає розробки,
10.09.2020
розширення масштабів та / або комбінації ряду засобів та ініціатив, зокрема
таких:
Бюджет конкурсу:
 засоби, що сприяють взаємному визнанню енергетичних навичок та
0.5-1 млн. Євро
кваліфікацій у будівельному секторі: розробка паспортів / реєстрів, що
засвідчують навички у галузі сталої енергетики для фахівців будівельного
сектору на регіональному або національному рівні та підтримка їх
використання на загальноєвропейському рівні; створення мобільних
додатків, що полегшать порівняння навичок та кваліфікацій фахівців у
різних країнах (наприклад, шляхом прямого порівняння результатів їхнього
навчання);
 національні, регіональні та місцеві ініціативи, що сприятимуть підвищенню обізнаності власників
будинків та орендарів про переваги залучення праці висококваліфікованих фахівців у сфері сталої
енергетики, та забезпечать відповідне фінансове стимулювання для роботодавців, що залучають
до роботи на будівництві таких фахівців;
 підтримка державних органів влади щодо розробки нових нормативно-правових рамок,
наприклад, формулювання нових вимог щодо кваліфікацій фахівців, що працюють у сфері
державних закупівель;
 партнерство з виробниками та представниками роздрібної торгівлі будівельної продукції
(наприклад,власниками магазинів товарів для дому та ремонту) з метою підвищити обізнаність
як торгового персоналу, так і споживачів із енергоефективною продукцією, станом ринку
кваліфікованої робочої сили та рекомендованими практиками у галузі будівництва та реновацій;
 ініціативи, що спрямовані на зміцнення зв'язків між навичками/освітою та енергетичними
показниками/якістю будівництва, наприклад, засоби, що демонструють зменшення ризику
недосягнення запланованих показників внаслідок залучення до будівельних робіт більш 3

Cтимулювання попиту на навички у галузі сталої енергетики в будівельному секторі

Очікуваний результат:
Заявки повинні містити інформацію про очікувані результати реалізації
проєкту (із зазначенням кількісних показників та цілей усюди, де це доречно),
зокрема про таке:
 показники первинного заощадження енергії, яке може бути досягнуте
завдяки реалізації проєкту (у GWh/рік);
 показники росту виробництва відновлювальної енергії, який може бути
досягнутий завдяки реалізації проєкту (у GWh/рік);
 обсяг інвестицій, які можуть бути залучені у галузь сталої енергетики (у
млн. Євро);
 рост
кількості схем сертифікації фахових навичок у галузі
енергоефективності;
 вдосконалення
взаємного визнання фахових навичок у галузі
енергоефективності серед держав-членів Енергетичного союзу та сусідніх
країн;
 зміцнення співпраці та взаєморозуміння між представниками різних сфер
комерційної діяльності та різних фахових груп;
 покращення сприйняття на ринку праці фахових навичок, що пов’язані з
галуззю сталої енергетики;
 законодавчі зміни, що спрямовані на стимуляцію попиту на фахівців у
будівельному секторі, які володіють навичками у галузі енергоефективності;
 зменшення ризику недосягнення запланованих показників внаслідок
підвищення якості будівельних робіт.

Посилання:
LC-SC3-B4E-2-2020

Тип проєкту:
Дії з координації
та підтримки
(CSA)

Дедлайн:
10.09.2020
Бюджет конкурсу:
0.5-1 млн. Євро

Перехресні пріоритети:
Чиста енергетика
Соціально-економічні та гуманітарні науки (SSH)
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Cоціально-економічні та гуманітарні аспекти (SSH) переходу до чистої енергетики

Специфічна проблема:
Перехід до чистої енергетики – це не просто зміни в галузях технологій та
науки. Перехід до чистої енергетики також потребує кращого розуміння
перехресних пріоритетів , пов'язаних із соціально-економічними, гендерними,
соціокультурними та соціально-політичними питаннями. Вирішення цих
питань дозволить розробити ефективніші способи залучення громадян та
допоможе краще зрозуміти ставлення та погляди людей на енергетичні ресурси,
що в кінцевому рахунку призведе до більшої соціальної прийнятності,
ефективніших механізмів управління та соціально-економічних переваг.

Посилання:
LC-SC3-CC-1-20182019-2020

Межі тематики:
Головною темою заявок, що запрошуються до участі у конкурсі у 2020 році, є
«Енергетична громадськість». У заявці потрібно запропонувати вирішення
одного або кількох питань з наведеного нижче переліку. У кожній з заявок
повинна бути застосована порівняльна перспектива та розглянуті конкретні
приклади або представлені дані, що походять принаймні з трьох країн-членів
Тип проєкту:
Європейського Союзу або асоційованих країн.
Дослідницька та
Соціально-економічні та гуманітарні дослідження дають нам можливість
інноваційна
скласти уявлення про чинники, що сприяють посиленню громадянській
діяльність (RIA)
активності, активної участі та взаємодії громадян з установами та
Дедлайн:
корпораціями. Прояви такого типу «енергетичної громадськості» не
обмежуються діяльністю першопрохідців серед користувачів новітніми
1.09.2020
технологіями або еко-активістів, вона також виходить за рамки простої ідеї
«залучення споживачів». Соціально-економічні та гуманітарні дослідження
Бюджет конкурсу:
варто використовувати не тільки як інструмент для досягнення конкретних
1-3 млн. Євро
результатів (наприклад, соціального прийняття нових принципів чистої
енергетики). У висновках слід запропонувати практичні рекомендації для
органів та установ, що відповідають формування та впровадження
енергетичної політики. Основний акцент повинен бути зосереджений на
вирішені одного або декількох питань з наступного переліку:
1. Чи є більш ймовірним виникнення енергетичної громадськості на місцевому,
регіональному, національному чи наднаціональному рівнях? Чому саме?
2. Якою є відносна важливість внутрішніх процесів, що є характерними для відповідних соціальних
груп (наприклад, створення взаємної довіри та міцних зв’язків, пошук спільних цілей та рішень,
побудування коаліцій), у порівнянні до зовнішніх змінних умов (наприклад, відносна відкритість
інституційного чи корпоративного середовища, наявність доброзичливих посередників, доступ до
фінансових чи інших джерел підтримки, наявність юридичних чи інших перешкод)?
3. Який вплив має оцифровування енергетичної системи та поширення соціальних медіа на
виникнення та зміцнення енергетичної громадськості?
4. За яких умов енергетична громадськість сприятиме досягненню ширших цілей енергетичної
політики, зокрема декарбонізації енергетичних систем, та які умови можуть викликати
протилежний ефект?
5

Cоціально-економічні та гуманітарні аспекти (SSH) переходу до чистої енергетики

Очікуваний результат:




забезпечення кращого розуміння соціально-економічних, гендерних,
соціокультурних та соціально-політичних аспектів та їх взаємозв'язку з
технологічними, регуляторними та інвестиційними факторами на
підтримку цілей Енергетичного союзу, зокрема тих, що відносяться до
дослідницької та інноваційної галузей;
надання практичних рекомендацій щодо застосування принципів
енергетичної громадськості для досягнення цілей енергетики та
декарбонізації у ЄС та асоційованих країнах, ґрунтуючись на кращому
розумінні соціально-економічних, гендерних, соціокультурних та соціальнополітичних факторів, а також їх взаємозв'язку з технологічними,
регуляторними та інвестиційними аспектами.

Посилання:
LC-SC3-CC-1-20182019-2020

Перехресні пріоритети:
Соціально-економічні та гуманітарні науки (SSH)
Міжнародне співробітництво
Гендерний аспект

Тип проєкту:
Дослідницька та
інноваційна
діяльність (RIA)

Дедлайн:
1.09.2020
Бюджет конкурсу:
1-3 млн. Євро
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Уможливлення послуг розумної енергетики нового покоління із заохоченням споживачів
до ефективного та гнучкого енергоспоживання
Специфічна проблема:
Хоча послуги у галузі енергозбереження – такі як, наприклад, укладання
контрактів з підвищення енергоефективності (ЕРС) -- з’явилися на ринку вже
досить давно, чималий потенціал у цьому контексті мають також деякі
сектори та суб’єкти, що наразі не займаються постачанням послуг,
спрямованих на заощадження енергії та коштів, а також на зменшення викидів
вуглецю. Заразом триває розробка новітніх технологій, які роблять можливою
появу нових послуг із застосуванням ІКТ для вдосконалення контролю та
керування споживанням енергії у відповідності як до ринкових та системних
потреб, так і до доступності відновлюваної енергії. Інші новітні технології
дозволяють поєднувати енергетичні послуги із перевагами, що не відносяться
до сфери енергетики – зокрема, такими, що пов’язані із комфортом споживача.
Завдяки пакетуванню різних послуг та переваг можна охоплювати нові цільові
групи, сектори ринку та фінансові ресурси.
Зрештою інструменти ІКТ та великі дані, що надходять із розумних
лічильників, розумних пристроїв та датчиків, надають можливість
моніторингу та перевірки ощадливого та гнучкого використання енергії, що, в
свою чергу, дозволяє відповідним чином фінансово заохочувати споживачів до
оптимізації їхніх споживчих витрат. Специфічним викликом для енергетичних
послуг такого типу є необхідність не тільки дбати про підвищення своєї
життєздатності на ринку шляхом залучення різних сервісних систем та
переваг (зокрема таких, що направлені на забезпечення комфорту споживача),
але й орієнтуватися на досягнення конкретних, вимірних результатів у сфері
енергозбереження та ефективного функціонування загальної системи
енергетики.

Межі тематики:

Посилання:
LC-SC3-B4E-14-2020

Тип проєкту:
Дії з координації
та підтримки
(CSA)

Дедлайн:
10.09.2020
Бюджет конкурсу:
1-2 млн. Євро

Головне завдання полягає у пристосуванні до сучасних потреб та
подальшому розвитку вже існуючих на ринку концепцій послуг розумної
енергетики водночас із прогресивним використанням новітніх технологій –
зокрема тих, що були розроблені та успішно випробувані в рамках програми
«Горизонт 2020». Проєктні заявки повинні бути спрямовані на відбір та поєднання елементів
найбільш інноваційних та практичних послуг, що добре відповідають потребам ринку та
потенційних споживачів, а також є сумісними із сучасним технологічним прогресом. Особливу увагу
слід приділити таким питанням, як нові канали надходження доходів та застосування інноваційних
схем моніторингу та перевірки, а також договірним аспектам послуг розумної енергетики.
В рамках цього конкурсу приймаються проєктні заявки, що спрямовані на розвиток, адаптацію
та вдосконалення концепцій послуг розумної енергетики та характеризуються такими
особливостями:
1. поєднують в собі елементи послуг з галузі енергозбереження із іншими енергетичними послугами,
зокрема такими, що пов’язані із розподіленим виробництвом енергії, керуванням попиту на
електроенергію, використанням електротранспорту та впровадженням гібридних енергосистем,
діяльність яких ґрунтується на договірних зобов’язаннях між енергосервісними компаніями,
агрегаторами енергії, операторами розподільчих енергетичних мереж, енергетичними
кооперативами, споживачами та іншими суб’єктами енергетичного сектору ТА/АБО
7

Уможливлення послуг розумної енергетики нового покоління із заохоченням споживачів
до ефективного та гнучкого енергоспоживання
2. поєднують у собі елементи послуг з галузі енергозбереження із послугами, що
не відносяться до сфери енергетики – зокрема такими, що направлені на
забезпечення комфорту, охорони здоров’я та безпеки споживача ТА/АБО
3. є спрямованими на розвиток та вдосконалення вже існуючих успішних
моделей контрактних енергетичних послуг із залученням нових секторів та
суб’єктів енергетичного ринку та/або із застосуванням схем фінансового
заохочення ощадливого споживання енергії ТА/АБО
4. роблять можливим надання енергетичних послуг із урахуванням
індивідуальних особливостей користувачів, що досягається завдяки
застосуванню нових інструментів аналізу даних та, внаслідок цього,
поглибленому розумінню споживацької поведінки та потреб.

Посилання:
LC-SC3-B4E-14-2020

Очікуваний результат:
показники первинного заощадження енергії, яке може бути досягнуте
завдяки реалізації проєкту (у ГВт-год/рік);
 обсяг інвестицій, які можуть бути залучені у галузь сталої енергетики (у
млн. Євро);
 потенційне
підвищення ринкової життєздатності інноваційних
енергетичних послуг.
Додаткові результати:
 показники очікуваного зросту пропозиції та попиту на послуги, що
поєднують у собі енергоефективність та інші елементи енергетичного
обслуговування, технології та переваги, що не відносяться до сфери
енергетики;
 показники очікуваного зросту попиту на інноваційні методи збору та
обробки даних з метою моніторингу та перевірки ощадливого та гнучкого
використання енергії;
 застосування методів та засобів, які спрямовані на забезпечення, по-перше,
безпеки та перевірюваності інноваційних енергетичних послуг, а по-друге -надійності та доступності постачальників таких послуг.


Тип проєкту:
Дії з координації
та підтримки
(CSA)

Дедлайн:
10.09.2020
Бюджет конкурсу:
1-2 млн. Євро

Перехресні пріоритети:
Чиста енергетика
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Підтримка органів державної влади у здійсненні переходу до нової енергетики

Специфічна проблема:
Досягнення цілей Енергетичного союзу вимагає повного залучення
державного сектора на всіх рівнях управління. Місцеві та регіональні органи
державної влади відіграють вирішальну роль у визначенні амбітних стратегій
енергоефективності, наприклад, в рамках Пакту мерів щодо клімату та
енергетики та розумних міст та громад або ініціативи "Чиста енергетика для
островів ЄС". Зусилля політики на місцевому рівні слід посилити, а фокус слід
зосередити на впровадженні та ефективному моніторингу конкретних рішень
та заходів з енергоефективності, які сприятимуть модернізації та
декарбонізації європейської економіки. З метою зменшення витрат, по
можливості, слід шукати синергії з місцевими та регіональними планами якості
повітря та програмами контролю забруднення повітря, оскільки успішність
цих планів значною мірою залежить саме від такого типу заходів та дій.
Підтримку необхідно продовжувати та посилювати шляхом зміцнення
потенціалу органів державної влади та надання їм можливостей брати на себе
роль лідерів енергетичного переходу на регіональному та місцевому рівнях
шляхом постійного вдосконалення їх навичок як державних підприємців та
прихильників ринкової трансформації до більш ефективних енергетичних
систем.
На національному рівні в державах-членах ЄС Директива про
енергоефективність спричинила численні позитивні зрушення, встановивши
цілі для стимулювання та забезпечення інвестицій у програми з
енергоефективності у всіх секторах економіки. Однак держави-члени ЄС
повинні повністю виконати Директиву та потребують додаткової підтримки
у нарощуванні потенціалу та ноу-хау.

Посилання:
LC-SC3-EC-5-2020

Тип проєкту:
Дії з координації
та підтримки
(CSA)

Дедлайн:
10.09.2020
Бюджет конкурсу:
1-1,5 млн. Євро

Межі тематики:
На національному рівні в державах-членах ЄС Директива про
енергоефективність спричинила численні позитивні зрушення, встановивши
цілі для стимулювання та забезпечення інвестицій у програми з
енергоефективності у всіх секторах економіки.
а) Підтримка місцевих та регіональних державних органів влади:
1. Підсилення процесів прийняття рішень регіональних та місцевих органів влади для забезпечення
більш високої якості, узгодженості та послідовності заходів з енергоефективності та прискорення
досягнення цілей. Дії повинні сприяти горизонтальній та вертикальній інтеграції різних рівнів
управління, спільному застосуванню заходів з енергоефективності між місцевими та
регіональними органами влади, вдосконаленню схем моніторингу та верифікації та більш
ефективному використанню державних витрат. Пропозиції повинні демонструвати політичну
прихильність та призвести до подальшої інституціоналізації вдосконалених процесів на
підтримку Регламенту управління Енергетичним союзом.
2. Підтримка органів державної влади у розробці сценаріїв політики та дорожніх карт, які чітко
окреслюють шлях до європейських довгострокових цілей на 2050 рік та інформують про поточне
виконання SEAPs/SECAPs або подібних планів, та у розробці планів / цілей на майбутнє на 2030 рік
і далі. Дії повинні бути тісно пов'язані з ініціативою Пакту мерів та Регламентом управління9
Енергетичним союзом.

Підтримка органів державної влади у здійсненні переходу до нової енергетики

3. Інноваційні способи активізації участі громадськості в енергетичному
переході, розвиток потенціалу інтерфейсу в органах державної влади для
взаємодії з громадянським суспільством.
4. Запровадження інноваційних програм міст та / або регіонів, що
активізують їхній потенціал для забезпечення переходу до сталої
енергетики на відповідних територіях. Пропозиції повинні сприяти
постійному зростанню підвищення кваліфікацій органів державної влади,
адаптованих до їх потреб та викликів, та підтримувати розповсюдження
навчання в межах організацій, що беруть участь, та поза ними.
Запропоновані дії повинні включати стратегію для відтворення
результатів по всій Європі та ґрунтовний моніторинг впливу.
b) Підтримка реалізації Директиви про енергоефективність:
Дії, що допомагають державам-членам виконати свої зобов’язання
відповідно до Директиви про енергоефективність (EED – Energy Efficiency Directive) та - де це стосується імплементації EED - відповідно до Регламенту
управління енергетичним союзом. Проєкти повинні підтримувати ефективне
впровадження EED, враховуючи існуючі ефективні практики та досвід з усієї
Європи. Проєкти можуть стосуватися, наприклад, гармонізації розрахунків
економії енергії за Статтею 3, ефективної реалізації Статті 7, включаючи
системи моніторингу та верифікації, підвищення ефективності генерації
енергії відповідно до Статті 14 та системи передачі або розподілу енергії
відповідно до статті 15, або ефективну розробку та постійне звітування про
інтегровані національні енергетичні та кліматичні плани.

Очікуваний результат:








Посилання:
LC-SC3-EC-5-2020

Тип проєкту:
Дії з координації
та підтримки
(CSA)

Дедлайн:
10.09.2020
Бюджет конкурсу:
1-1,5 млн. Євро

Первинна економія енергії, виробництво відновлюваної енергії та інвестиції
в сталу енергетику, що стануться на території учасників проєкту
(відповідно в ГВт-год / рік та в млн. Євро);
Кількість інституціоналізованих співробітництв між органами державної
влади, що стосуються реформування енеретики;
Кількість зацікавлених сторін, які активно здійснюють реформування
енеретики;
Кількість органів державної влади та державних службовців, які вдосконалять їх потенціал /
навички щодо забезпечення реформування енеретики;
Кількість політик, на які впливає проєкт;
Кількість держав-членів ЄС із покращеною в результаті проєктних заходів реалізацією EED та
пов'язаного з ним Регламенту управління енергетичним союзом.

Перехресні пріоритети:
Соціально-економічні
науки (SSH)

та

гуманітарні
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