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Місцеві Ініціативи Задля
Сталого Розвитку України (LINK)
Метою проекту “Місцеві Ініціативи Задля Сталого Розвитку України” (LINK) є посилення місцевого
потенціалу для диверсифікації джерел та варіантів розвитку для ресурсоефективної економіки
та об'єднання політичних діячів, представників бізнесу та громадянського суспільства на місцевому
рівні для проведення позитивних змін в Україні. Проект сприяє якісному державному управлінню,
енергоефективності та євроінтеграційним процесам.

Він включає в себе три робочі пакети: Місцеве планування в галузі енергобезпеки (LESP LINK); Підтримка
громадянського суспільства (ОГС LINK); та Освіта для Сталого Розвитку (Громадянський пакет LINK).

Основні цілі
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Створення інституційної структури.

Інтегрування питань енергетичної безпеки та захисту навколишнього середовища в процеси
планування місцевого розвитку.

Нарощування інституційного потенціалу місцевих органів влади та визначення інвестиційних
можливостей для реалізації пріоритетних проектів у сфері екології, енергетичної ефективності
та рекуперації енергії.

Розвиток механізмів для сталого й раціонального використання природних ресурсів, в тому числі
енергетичної безпеки.
Cприяння залученню громадськості та прозорості у процесах прийняття владою рішень.

Підтримка, навчання та зміцнення місцевих організацій громадянського суспільства як ключових
учасників у будь-якому прагненні до більш підзвітного та легітимного врядування, більшої соціальної
згуртованості та демократії, та процесу прийняття рішень, який би був більш ефективним та включав
би усіх учасників.

Проведення навчання різних учасників (в тому числі сім'ї, молоді, ОГС та вчителів) про стале використання
та управління природніми ресурсами, включаючи енергобезпеку.

Очікувані результати
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Місцева політика відповідає потребам громад та направлена на поліпшення управління навколишнім
середовищем, стале планування та раціональне використання природних ресурсів на території України

Зміцнений потенціал місцевих управлінських структур, для яких сталий розвиток та енергетична безпека
є пріоритетними у їхньому порядку денному.
Прийняття рішень за участю усіх зацікавлених сторін і громадянського суспільства.
Підвищення екологічних знань та поінформованості.

Місцеві Ініціативи Задля Сталого Розвитку України

Види діяльності, що здійснюються в рамках
робочого пакету (Місцеве Планування
з Енергетичної Безпеки)
Створення інституційної структури
n
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Підписання меморандуму про взаєморозуміння між РЕЦ
та муніципалітетами, що встановлює основу для співпраці.

Формування на місцевому рівні Енергетичної Робочої Групи
(ЕРГ), яка включатиме представників місцевих органів влади,
що працюють над питаннями енергетики та займаються
комплексними сферами, суміжними з енергетичною системою
(транспорт, міське планування, організація збору відходів
та використання водних ресурсів), а також включатиме
представників громадянського суспільства, бізнесу та освіти.

Що таке енергетична
безпека?

Визначення «енергетичної
безпеки» має багато вимірів
(фізичний, економічний,
соціальний, екологічний,
короткостроковий і
довгостроковий). Є чотири
головних компоненти
енергетичної безпеки:
наявність ресурсів
(геологічний вимір), їх
досяжність (геополітичний
вимір), доступність за ціною
(економічний вимір)
та прийнятність (екологічний
та соціальний виміри).

Оцінка потреб з розвитку потенціалу
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Оцінка потреб місцевих органів влади та усіх членів ЕРГ
у тому, що стосується розвитку потенціалу у сфері
енергобезпеки та місцевого планування.

Розвиток потенціалу
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Зміцнення потенціалу ЕРГ для розробки політики сталого розвитку у сфері енергетики та довкілля та
адаптація тренінгів з нарощування потенціалу з метою задоволення потреб, визначених на етапі оцінки.
Тренування представників ЕРГ щодо проведення енергоаудитів з використанням програмного
забезпечення Системи Довгострокового Планування Альтернативних Джерел Енергії.
Члени ЕРГ отримають можливість розробляти конкретні проектні пропозиції, використовуючи
розроблений документ LESP.
Члени ЕРГ отримають тренінг з визначення джерел фінансування та того, як подавати заявку
на фінансування.

Підтримка муніципалітетів в перетворенні заходів, ідентифікованих у LESP, в конкретні проекти,
включаючи визначення часових рамок, бюджету та учасників, які їх впроваджуватимуть.

Виконання аналізу: Енергоаудит
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Допомога муніципалітетам в проведенні енергоаудиту, який зосереджуватиметься на енергопотребах
та енергоресурсах, з використанням даних про енергоспоживання у відібраному секторі. Муніципалітети
використовуватимуть програмне забезпечення Системи Довгострокового Планування Альтернативних
Джерел Енергії, яке є програмою моделювання, що широко використовується для аналізу енергополітики
та оцінки пом'якшення негативних наслідків зміни клімату, розробленою Стокгольмським Екологічним
Інститутом.

Розробка місцевих планів дій з енергобезпеки (LESP)
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Підтримка муніципалітетів в розробці LESP згідно з методологією РЕЦу, що включає залучення
громадськості за допомогою дослідження громадської думки кожного із муніципалітетів-партнерів та,
використовуючи результати енергоаудиту, адаптація документів LESP та тестування сценаріїв.
Розроблені LESP будуть прийняті муніципалітетами.
Підтримка ЕРГ в проведенні оцінки питань, пов'язаних з енергетикою, відборі пріоритетних питань,
визначенні проблем та цілей, постановці завдань та укладанні комплексу заходів.

Впровадження пілотного проекту
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Підтримка впровадження одного з обраних заходів з документу LESP
у кожній громаді.
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