Формування команди проекту. Підготовка
концепції проекту

М. Верещак
Ключовий експерт програми
«Угода Мерів – Демонстраційні
проекти»

1. ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

Угода Мерів –
Демонстраційні Проекти

Європейський Союз підтримує Ініціативу у країнах
Східного Партнерства з 2011 року, виділивши на
технічну, методологічну та фінансову допомогу понад
30 мільйонів євро.
Це - безповоротні гранти та індивідуальна технічна
підтримка, що надається 34 містам з 2015 року для
реалізації демонстраційних проектів, переважно в
галузі енергоефективності

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ

2014-2018
19 проектів

14 000 000 €

2018-2021
14 проектів

10 000 000 €

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТ
щорічно

економія енергії

31 024 МВт-год
=

обсяг енергії, яку
споживають 1 699 945
мобільних телефонів
=

обсяг енергії, яку
споживають 287 259
телевізорів

щорічне виробництво
41 770 МВт-год енергії
з відновних джерел

скорочення викидів CO₂
на 19 878 тон
=

=

обсяг енергії, яку
споживають 2 288 767
мобільних телефонів

щорічний обсяг викидів
12 742
від нових авто
=

=

обсяг енергії, яку
споживають 86 759
телевізорів

903 545 дерев потрібно
висадати, що поглинути
таку кількість CO₂

БЮДЖЕТНІ
ЗАОЩАДЖЕННЯ МІСТ

2 189 000 €
щорічно

ТИПИ ПРОЕКТІВ

Модернізація систем
централізованого
теплопостачання
Браслав
Чауси
Гола Пристань
Жовква
Дубно
Миргород

Термомодернізація
муніципальних
будівель
Гола Пристань
Конотоп
Нововолинськ
Руставі
Славутич
Спітак
Вайк
Вознесенськ
Zhmerynka
Жовква
Кантемір
Дубно
Фаштеліца
Гнівань
Миргород
Ошмяни
Суми
Телаві
Українка

Збільшення використання
відновлюваних джерел енергії

Браслав
Спітак
Вайк
Гола Пристань
Жовква
Вознесенськ
Апаран
Артік
Фештеліца
Миргород
Ошмяни
Телаві
Єреван
Українка
Кантемір
Дубно

19 МУНІЦИПАЛІТЕТІВ ЗАВЕРШИЛИ ПРОЕКТИ (2014-2018)
6 МУНІЦИПАЛІТЕТІВ ЗАВЕРШИЛИ ПРОЕКТИ (2018-2021)
9 МУНІЦИПАЛІТЕТІВ ВТІЛЮЮТЬ ПРОЕКТИ (2018-2022)

Модернізація вуличного
освітлення

Термомодернізація
житлових
будівель

Браслав
Кантемір
Мена
Окніца
Полоцьк
Самбір
Береза
Калараші
Чернівці
Фештеліца

Долина
Спітак
Вайк
Жовква
Браслав
Чауси

Модернізація
транспортної системи

Водопостачання та
водовідведення

Краматорськ

Чауси

Посібник з впровадження проектів
https://com-dep.eu/ru/library/#jet-tabs-control-2211
У посібнику наведено огляд досвіду програми
«Угода мерів – Демонстраційні проекти» у
впровадженні проектів з енергоефективності.
У
ньому
викладено
методологію,
яка
використовується при реалізації інвестиційних
проектів (включаючи базовий алгоритм та кроки
щодо підтримки реалізації), отримані уроки,
передові практики, шаблони, зразки документів і
т.д., з тим, щоб спростити реалізацію аналогічних
проектів іншими муніципалітетами.

Серія вебінарів щодо кращих практик впровадження проектів
#

Тема

Дата

Спікери

1

Формування команди проекту. Підготовка
концепції проекту

30.11.2021

М.Верещак

2

Енергетичний аудит, ПКД та експертиза

03.12.2021

А.Удовик

3

Закупівлі робіт та послуг з надання
технічного нагляду в проектах з
енерегоефективності та відновної
енергетики

07.12.2021

М.Верещак

4

Будівельні роботи, прийняття робіт,
фінальний звіт з проекту

10.12.2021

Д.Іваненко

5

Обслуговування та експлуатація

10.12.2021

А.Удовик / Д.Іваненко

2. ФОРМУВАННЯ КОМАНДИ
ПРОЕКТУ

Успішний проект –
це результат роботи
команди

Структура управління проектами

Менше

Орган стратегічного управління
(керівний комітет)

Орган оперативного
управління (робоча
група)

Кількість
інформації

Команда Проекту
Більше

Команда проекту

Команда проекту (група з реалізації/впровадження) –
тимчасова група спеціалістів, створена за періодом виконання
проектів. Основна задача цієї групи людей – забезпечення
досягнення цілей проекту. Формується на період виконання
проекту. Включає також усіх зовнішніх виконавців та
консультантів.

Основна функція – щоденна
реалізація
і
управління
проектом

Команда проекту

Служба (відділ)
енергоменеджменту
Аудитор
Команда проекту
Проектувальник

Відділ
ЖКГ/капбудівництва

Формування команди проекту

Команда проекту

Формується з
працівників міської
ради

Формується із
залученням зовнішніх
експертів

Створюється окрема
муніципальна інституція
(комунальне підприємство,
агенція, тощо)

Склад команди проекту

Рекомендований склад команди проекту:
• Проектний менеджер
• Технічний експерт / інженер
• Бухгалтер / фінансовий менеджер
• Юрист / спеціаліст із закупівель
• Комунікаційний менеджер
• Асистент / секретар

Отримані уроки
• Усі члени команди проекту мають бути реально
залучені
до
реалізації
проекту.
Слід
максимально
уникати
«формального»
призначення експертів (без відведення їм будьякої практичної ролі).
• Робоча група має дійсно працювати та
забезпечувати надійне керування проектом.
• Менеджер проекту повинен забезпечувати
належне документування щодо проекту. Усі
документи необхідно збирати, зберігати на
електронних
носіях
або
хмарних
файлообмінниках та належним чином способом
передавати муніципалітету.

Отримані уроки
• НЕ чекайте виконання надто якісної роботи за
зовсім невеликі гроші. Оплата для команди
проекту має бути передбачена відповідно до
ринкових ставок, встановлених для таких посад.
• Муніципалітети
повинні
призначати
лише
досвідчених експертів для управління проектами
у сфері ЕЕ/ВЕ. Менеджеру проекту та команді
проекту необхідно виділити достатньо часу та
ресурсів. Рекомендується залучити кваліфікованого
зовнішнього інженера, якщо муніципалітет не має
відповідних експертів
• Необхідно створити чітку структуру управління
проектом
(обов'язки,
структура
комунікації,
процедури прийняття рішень тощо).

3. ПІДГОТОВКА КОНЦЕПЦІЇ
ПРОЕКТУ (ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА)

Фази реалізації проекту
Попередня
оцінка

1-3 місяці

Моніторинг
результатів

1-6 місяців

Експлуатація та
обслуговування
Постійно

Енергоаудит

1-3 місяці

Прийняття
робіт

1 місяць

ПКД

2-4 місяці

Експертиза/
погодження

1-2 місяці

Будівництво

Закупівлі

3-12 місяців

2-4 місяці

Попередня оцінка
Попередня оцінка проекту ЕЕ/ВЕ є дуже важливою частиною розробки
проекту ЕЕ/ВЕ, оскільки на цій фазі визначається найважливіші складові
проекту (наприклад, відбір будівель для термомодернізації, вулиць для
проекту вуличного освітлення, котелень, тощо).
Відправним моментом має стати План дій зі сталого енергетичного
розвитку (і клімату) або, якщо такого немає, то стратегічний
довгостроковий
план
розвитку
муніципалітету
у
сфері
енергетики/енергоефективності. Дуже важливо, щоб будь-який об'єкт, що
підлягає модернізації, становив частину довгострокової муніципальної
стратегії. ПДСЕР(К) або інші стратегічні документи, як правило, включають
широке поле проектних ідей, з обмеженою інформацією про проект

Попередня оцінка
Мета: ідентифікація та відбір проектів

Приклад:

У ПДСЕР(К) зазначена наступна проектна ідея:
…«Термомодернізація міських дитячих садків та
шкіл»…У ПДУЕР(К) не міститься докладна
інформація про дитячі садки та школи,
наприклад, назву та розташування, кількість
учнів, опалювана площа, технічний стан тощо.

Заходи:
• Розробка ТЗ;
• Відбір та підписання договору з експертом/компанією
Фактично, муніципалітет має 5 дитячих садків і 3
(за потреби)
школи. Модернізувати всі дитячі садки та школи –
• Проведення попередньої оцінки
не реалістично, оскільки це перевищить існуючий
• Аналіз звіту
муніципальний
бюджет
та
управлінські
можливості муніципалітету.
• Відбір об’єктів та ЕЕ заходів
Результати:
• Затверджений звіт з попередньої оцінки
• Перелік об’єктів та заходів по ЕЕ
Тривалість: 2-3 місяці

Тому місто має відібрати ті проекти, що
відповідають пріоритетам муніципалітету, а також
доступному бюджету. З тим, щоб ухвалити
поінформоване рішення, муніципалітет вирішив
укласти договір з досвідченим експертом для
оцінки всіх потенційних дитячих садків та шкіл, а
також для підготовки оцінного звіту з метою
визначення будівель, найбільш підходящих для
запланованого проекту з модернізації.

Переваги підходу
•

Нижча вартість у порівнянні з аудитом та ПКД;

•

Коротший термін
дослідженнями;

•

Дає змогу пріоритузувати об’єкти/проекти у
відповідності
критеріїв
та
пріоритетів
муніципалітету;

у

порівнянні

з

іншими

• Дає можливість відкинути ті проекти, які не
здійсненні з фінансової та технічної точки зору;
• Можливо
зробити
муніципалітету;
•

силами

працівників

Є прийнятним для багатьох донорів та МФО

Технічне завдання
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стартова зустріч;
Збір базової інформації та даних про об’єкти (наприклад, паспорт будівлі, фактичні розміри об'єктів,
існуючі операційні проблеми тощо);
Перегляд офіційних рекомендацій/інструкцій від державної влади (наприклад, департаменту
протипожежної служби тощо);
Оцінка фактичного стану об'єктів на місцях (серйозні пошкодження, операційні проблеми, тощо).
Збір інформації про енергоспоживання протягом останніх 3 років;
Ідентифікація/опис потенційних заходів;
Оцінка інвестицій на основі конкретних витрат на кожен крок (євро за м² утеплення фасаду тощо);
Оцінка потенціалу заощаджень за рік у МВт-год, тонах СО2 у місцевій валюті та як відсоток від
середнього споживання енергії за останні 3 роки;
Підготовка фото-документації;
Залежно від типу проекту оцінка таких моментів: наявність права власності на земельну ділянку,
юридичні вимоги, умови купівлі енергії, поточні контракти ЕСКО тощо;
Підготовка звіту;
Надання результатів оцінки робочій групі.

Аналіз звіту
•
•

Чи була оцінка проведена згідно з технічним завданням?
Чи містить звіт список потенційних проектів у сфері ЕЕ/ВЕ та чи відповідають проекти у
сфері ЕЕ/ВЕ пріоритетам, сформульованим муніципалітетом?
• Чи є проекти у сфері ЕЕ/ВЕ здійсненими з юридичної та технічної точки зору?
• Чи включають інвестиційні витрати всі компоненти витрат, необхідні для реалізації
(наприклад, вартість капітального ремонту)?
• Чи відповідає запропонований список потенційних проектів у сфері ЕЕ/ВЕ наявному
бюджету?

Отримані уроки
• У муніципалітетів часто бувають надто великі
запити, і вони відбирають проекти, які
неможливо реалізувати в межах існуючого
бюджету.
Внаслідок
цього
обсяги
робіт
доводиться скорочувати на більш пізньому етапі,
страждає також якість робіт чи стає неможливо
досягти очікуваної економії.
• Об'єкти, що знаходяться в поганому технічному
стані, та об'єкти, що не належать муніципалітету, –
не найкращий вибір для проектів у сфері ЕЕ/ВЕ.
• Оцінка необхідних інвестицій має охоплювати всі
проектні витрати (у тому числі витрати на заходи,
не пов'язані з ЕЕ, наприклад, капітальний ремонт,
супутні роботи).

Отримані уроки
• У муніципалітетів часто бувають надто великі
запити, і вони НЕ враховують потенційні
перешкоди/ризики, які можуть виникнути під
час реалізації проекту.
• Якщо жодної інформації немає, НЕ надавайте
неправдиві дані.
• Міста
мають інвестувати у підготовку
проектів у сфері ЕЕ/ВЕ (об'єктів) (наприклад,
замовляти
проведення
енергоаудитів
для
пріоритетних об'єктів), оскільки таким чином
можна
підвищити
шанси
на
отримання
фінансування.
• НЕ змінюйте проектні пріоритети з політичних
міркувань.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

maksym.vereshchak@eumayors.eu

