Відкритий конкурс проектів «Енергетичний герой»
До уваги учнівської молоді, студенства, вчителів, викладачів та керівників
громадських організацій!
З 20 грудня 2012 по 25 квітня 2013 року фондом «Глобальна синергія» з метою
сприяння талановитій учнівській та студентській молоді у презентації творчого здобутку і
практичних напрацювань задля пом’якшення змін клімату та енергонезалежності
України проводиться відкритий конкурс «Енергетичний герой». До участі у конкурсі
приймаються індивідуальні та командні проекти, основною темою яких є промоція та
практика застосування Cтандарту Пасивної Будівлі для навчальних закладів. Умовою
участі є подання проекту до оргкомітету конкурсу згідно з правилами конкурсу у
наступних номінаціях:
1. Правильна школа: До розгляду приймаються індивідуальні та командні проекти,
що демонструють ефективність застосування стандарту пасивної будівлі для
навчальних закладів. Проекти повинні мати практичне спрямування, базуватися
на показниках енергоспоживання ваших навчальних закладів (реальних
будівель). Обов’язковою умовою виконання проекту є дотримання права
учнівської молоді на безпечні та належні умови навчання. Для правильного
виконання проекту за цією номінацією ми радимо вам:
− Довідатися, скільки ресурсів та енергії споживає ваша школа протягом
року;
− Розрахувати питоме енергоспоживання у вашій школі у кВт•год/м2 на рік,
та порівняти його зі Стандартом Пасивної Будівлі.
− Визначити можливі причини надмірного енергоспоживання та розрахувати
кількість діоксиду карбону (СО2), що при цьому утворюється;
− Запропонувати неординарні, але технічно досяжні рішення щодо
підвищення енергоефективності вашого навчального закладу до
Стандарту Пасивної Будівлі та зниження викидів парникових газів.
Проекти мають бути оформлені у вигляді доповіді та презентації. Посилання на
першоджерела та використані ресурси є обов’язковим. Вимоги до оформлення
роботи: доповідь - не більше 12 сторінок, презентація - не більше 15 слайдів. За
необхідності додаткова інформація може бути надана у розширеному вигляді як
супровідна пояснювальна записка, проте вона буде взята до уваги тільки за
рішенням жюрі.
2. Кращий координатор молодіжної кампанії «Школи рятують світ!»
У цій номінації буде визначено найактивніших координаторів молодіжної кампанії
«Школи рятують світ!», що має на меті підтримку запровадження стандарту
пасивної будівлі для навчальних закладів України. До розгляду приймаються
індивідуальні та командні проекти, що демонструватимуть результати акції та
шляхи їх досягнення. Оцінка заявок буде проводитися за двома категоріями:
найкращий координатор та найкраща он-лайн кампанія. Обов’язковою умовою
допуску проекту є залучення підписантів на підтримку кампанії.
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Додаткова інформація про формат участі у молодіжній кампанії «Школи рятують
світ!», як стати координатором, необхідні документи та роздаткові матеріали - за
посиланням: http://www.globalsynergyfoundation.org/index.php/uk/shkoly-ryatuyut-svit
Проекти, що будуть подаватися на участь у конкурсі за результатами проведених
координаторами акцій з описом шляхів їх виконання, мають бути оформлені у
вигляді презентацій та супроводжуватися поясненням ходу виконання завдань.
Вимоги до оформлення роботи: презентація не більше 15 слайдів, супровідна
інформація не більше 12 сторінок з додатками. Оригінали листів-підтримки з
підписами подаються до оргкомітету разом з електронними копіями. За
необхідності додаткова інформація може бути надана у розширеному вигляді як
супровідна пояснювальна записка, проте вона буде взята до уваги тільки за
рішенням журі.
Стартовий призовий фонд конкурсу складає 5000 гривень. Переможці, призери та
учасники конкурсу також будуть відзначені заохочувальними призами та подарунками.
Додаткова інформація щодо графіку конкурсу, розширені умови проведення та
підведення підсумків конкурсу, складу жюрі конкурсу буде надіслано електронною
поштою усім учасникам конкурсу, які зареєструються.
Для реєстрації до участі у відкритому конкурсі проектів «Енергетичний герой»:
1. Надішліть повідомлення за електроною адресою schoolssavetheworld@gmail.com
вказавши в темі листа «Енергетичний герой». У листі вкажіть наступну інформацію:
1) Індивідуальний чи командний проект
2) Номінація
3) ПІБ учасника. Якщо проект командний, то поруч з ПІБ членів команди вказуєте
лідера групи.
4) E-mail для контактів
5) Поштова адреса для контактів та повна назва навчального закладу
6) ПІБ ментора/радника проекту, якщо є.
2. Підписати он-лайн петицію «Школи рятують світ!»
Зареєстровані учасники отримають доступ до консультаційної підтримки щодо
підготовки проектів та подання матеріалів на конкурс, розсилки новин та анонсів.
Реєстрація учасників та прийом конкурсних робіт відкриті до 25 квітня 2013 року.
Підсумки конкурсу підведені не пізніше 15 травня 2013 року.
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