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Інформаційні центри стійкої енергетики 
в Грузії та Молдові 

• INOGATE надає технічну та фінансову допомогу у 
розробці та організації інформаційних центрів зі 
стійкої енергетики (ІЦСЕ) в Грузії (Тбілісі) і Молдові 

• ІЦСЕ є частиною більш широкої стратегії сприяння 
підвищенню обізнаності в сфері 
енергоефективності та відновлюваних джерел 
енергії в країнах Східного партнерства 

• Також до цієї стратегії входять комбінований 
інформаційний захід з питань СЕ в Ірландії 
(червень 2015 р.) та регіональний семінар з 
підвищення обізнаності в сфері СЕ, який планується 
провести на початку 2016 року 



Інформаційний центр стійкої енергетики в 
м. Тбілісі (Грузія) 

• Бенефіціар: мерія м. Тбілісі за підтримки Міністерства 
енергетики 

• Адреса: мерія м. Тбілісі (МТ) 

• Загальні цілі: скоротити витрати на енергію містом та 
вплив на зміну клімату; підтримувати здійснення ПДСЕ; 
підвищення рівня інформованості та пропагування змін 
у поведінці 

• Конкретні цілі: 
– Забезпечити незалежну та достовірну інформацію з ЕЕ та ВЕ 

– Чинити вплив і консультувати цільові групи та особ, які 
приймають рішення 

– Створення потенціалу серед зацікавлених сторін для розробки 
й реалізації проектів СЕ 



ІЦСЕ в Тбілісі -  
Цільові групи та тематична спрямованість 

• Відвідувачі МТ (1600 на добу; 584 тисячі на рік): освітлення, 
техніка, утеплення, кімнатні обігрівачі, центральне опалення; 
рішення СЕ в сфері енергоефективності та нового житла 

• Персонал та керівництво МТ: система енергоменеджменту 
будівлі, зміни поведінки, енергоефективне освітлення, 
поліпшена герметичність будівлі, пасивний сонячний дизайн, 
модернізація систем ОВКП, підвищення обізнаності та 
сприяння змінам у поведінці 

• Житловий сектор: неенергоефективний житловий фонд, 
паливна бідність, добробут мешканців 

• Діти: виступатимуть за зміни поведінки в сім'ї і в школі 



ІЦСЕ в Тбілісі - Цільові групи та план дій 

• Для відвідувачів МТ: Привернути їхню їхню, інформувати і 
консультувати, подальша діяльність, просвітницька 
діяльність 

• Для співробітників і керівництва МТ: підвищення 
обізнаності та професійного рівня 

• Необхідні ресурси: місце для енергоефективних заходів з 
модернізації; брошури, плакати та інші друковані 
матеріали; інсталяції, демонстраційні стенди, інтерактивні 
дисплеї, початкові кампанії в ЗМІ, підготовлені і 
самовіддані співробітники 

• Партнерські відносини з іншими державними органами, 
постачальниками устаткування і будівельних матеріалів, 
енергетичних компаній, організацій споживачів і тощо 



Схема демонстраційного майданчику 
 



Постачальники нададуть демонстраційні 
одиниці для просунення на ринку своєї продукції 

      Приклади з Центру енергоефективності “Латвенерго” у Латвії 



 Інтерактивні дисплеї 

https://www.electricireland.ie/ei/residential-energy-services/reduce-

your-costs/interactivehouse/index.html 
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Навчальні комплекти (приклади) 

http://www.picoturbine.com/hydro-powerwheel/  
http://www.picoturbine.com/hydro-powerwheel/ 
http://www.amazon.co.uk/14-Educational-Solar-Robot-Kit/dp/B00CRF5KKG/  
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Інформаційний центр стійкої енергетики 
в Молдові 

• Бенефіціар: Агентство з енергоефективності Молдови 

• Розташування: на території Агентства, значна увага приділяється 
агітаційній діяльності 

• Загальні цілі: підтримка реалізації політики в галузі сталої 
енергетики в Молдові шляхом підвищення обізнаності та заклику 
до зміни в поведінці серед цільових груп в напрямку до більш 
раціонального використання енергії 

• Конкретні цілі :  

– Надавати об’єктивну достовірну інформацію та консультації 

– Озброїти зацікавлені сторони необхідними знаннями для 
вживання відповідних заходів 

– Підвищувати потенціал цільових груп за допомогою знань 
шляхом теоретичної та практичної підготовки 

– Продемонструвати перевірені рішення в галузі стійкої 
енергетики 

 



ІЦСЕ Молдови - Цільові групи та 
зацікавлені сторони 



ІЦСЕ Молдови – План дій 

• Запросити постачальників надати експонати та 
документацію щодо продукції з енергоефективності 

• Розробити інформаційні матеріали: брендбук, 
інфографіку, DVD, відео спот, сторінки в Інтернеті та 
Facebook 

• Презентація 4 грудня 2015 р. 

• Семінари та круглі столи з журналістами, 
постачальниками, вчителями та студентами, 
енергоменеджерами 

• Підбір персоналу 

• Відкриття у березні 2016 р. 



Підтримка з боку INOGATE 

• Технічна підтримка експертів з ЄС та місцевих 
НУО/експертів 

• Фінансова підтримка у підготовці та закупівлі 
інформаційних матеріалів, інтерактивних 
дисплеїв та інсталяцій 

• Допомога у проведенні спонсорської кампанії 
за участю комерційних компаній та НУО 

• Підвищення професійного рівня співробітників 

• Урочистості 

 

 



Церемонія підписання при відкритті 
Інформаційного центру із стійкої енергетики 

в Грузії 

http://www.inogate.org/photos?activity=532&lang=en#ad-image-0 



Технічний секретаріат INOGATE 

 
Дякую за увагу 

Будь-які запитання? 
 
 

Вольфганг Ф. Лутц  
Ключовий експерт зі сталої енергетики 

w.lutz@inogate.org 
 

Додаткова інформація: Secretariat.kiev@inogate.org 
Відвідайте веб-портал:  www.inogate.org 

 
вул. Кудрявська 26/28 Київ 04053 

Тел.: +380 44 230 2754  
Факс: +380 44 230 2753 

mailto:Secretariat.kiev@inogate.org
http://www.inogate.org/

