Premiul UE pentru Energie Durabilă pentru Țările Parteneriatului Estic
Instrucțiuni privind atribuirea premiului

1. Scop
Premiul UE pentru Energie Durabilă pentru Țările Parteneriatului Estic (PaE) are ca scop
promovarea inițiativelor inspiraționale privind energia durabilă în țările PaE - Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina - cu o contribuție transformatoare la
eficiența energetică și la energia regenerabilă.
Obiectivele Premiului UE pentru Energie Durabilă pentru Țările PaE sunt de a:
1) Recunoaște inovațiile remarcabile în domeniul eficienței energetice și al energiei
regenerabile în țările PaE;
2) Evidenția impactul sprijinului UE pe teren și asupra beneficiarului final;
3) Inspira pe alții să aplice cele mai bune practics și experiențe în tranziția energetică în
toate țările PaE.
2. Cine poate aplica?
Beneficiarii finali ai proiectelor UE care au primit sprijin din partea UE fie prin mijloace
directe, fie indirecte. Aceasta înseamnă că solicitantul premiului fie:
a) Are un acord contractual direct cu Comisia Europeană (adică un grant pentru o
activitate concretă);
b) Este un beneficiar final țintă al unei acțiuni încredințate unui partener de
implementare terț, cum ar fi organizații internaționale și agențiile lor specializate, o
agenție de dezvoltare a unui Stat Membru sau o Instituție Financiară Internațională.
Beneficiarii finali pot fi cetățeni individuali, afaceri/întreprinderi, guverne naționale,
autorități locale, ONG-uri, OSC-uri, organizații de tineret.
Acoperirea geografică: Organizația sau persoanele care desfășoară activitățile, proiectele,
acțiunile trebuie să fi bazate în una sau mai multe țări ale Parteneriatului Estic, iar activitățile,
proiectele, acțiunile trebuie să fie desfășurate/urmau să fie desfășurate în cadrul uneia sau mai
multor țări PaE.
Beneficiarii proiectelor UE: participantul la concurs trebuie să fi primit sprijin din partea
UE printr-un proiect sau program, fie direct (adică grant), fie indirect prin intermediul unei
organizații partenere (de exemplu agenții ONU, GIZ, Banca Mondială, BEI, BERD, KfW și
alte Instituții Financiare Internaționale). Persoana sau organizația care depune cererea trebuie
să fie destinatarul final al sprijinului UE.
Partenerii de implementare a activităților finanțate de UE pot oferi sprijin pentru identificarea
potențialilor aplicanți – beneficiari finali – și furnizarea de asistență tehnică beneficiarului
final la pregătirea formularului de aplicare. Parteneri de implementare nu sunt eligibili pentru
a aplica.
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Domenii, tipuri de activități: Aplicanții pot participa doar în domeniile eficienței energetice
și energiilor regenerabile. Activitatea poate fi de orice formă/tip, atâta timp cât respectă
criteriile de eligibilitate.
Aplicarea practică: Scopul Premiului este de a colecta și de a prezenta activități, proiecte,
acțiuni remarcabile. Studiile academice și proiectele de cercetare teoretică, fără oarecare
aplicare pe termen lung, la scară reală, legată direct de energia durabilă, nu sunt eligibile.
Activitățile care promovează produse comerciale deja prezente pe piață sunt, de asemenea,
excluse.
Timp: Activitățile, proiectele, acțiunile trebuie să fie în curs de desfășurare la momentul
depunerii cererii sau finalizate după 31 decembrie 2016. Activitățile, proiectele, acțiunile care
sunt încă în faza de planificare nu sunt eligibile.
Limba: Cererile de aplicare trebuie depuse în limba engleză prin formularul de aplicare
furnizat. Documentele justificative anexate la formularul de aplicare pot fi depuse într-una
din limbile oficiale ale țărilor Parteneriatului Estic.

3. Premiu
Finaliștii vor fi invitați să participe la Ceremonia de decernare a Premiului UE pentru Energie
Durabilă la Bruxelles, Belgia, pe data de 18 iunie și la toate evenimentele Săptămânii UE a
Energiei Durabile în perioada 17 – 21 iunie (pentru mai multe informații, consultați
https://eusew.eu/ ). Toate costurile aferente vor fi acoperite de UE pentru maximum două
persoane per inițiativă/proiect.
La ceremonia de decernare a premiului, un câștigător final va fi premiat. Câștigătorul final ar
putea câștiga un premiu cu o valoare de până la 1000 EUR.

4. Criteriile de acordare a premiului
Vor fi patru criterii de evaluare, cu un scor maximal de zece puncte fiecare. Prin urmare, o
aplicație poate primi un scor total de maxim 40 de puncte.
Concept (10 puncte): Fiecare activitate câștigătoare trebuie să fie cel mai bun exemplu în
clasă în domeniul său. Acțiunile depuse trebuie, de asemenea, să aibă elemente de
originalitate, care vor genera schimbarea spre tranziția energetică. Acțiunea trebuie să
prezinte un mod original și inovativ, care conduce spre tranziția la energie durabilă.
Implementarea (10 puncte): Transpunerea conceptului în acțiune trebuie să fie clar descrisă
și credibilă, trebuie să aibă un potențial de replicare.
Impact (10 puncte): Fiecare activitate câștigătoare trebuie să aibă un impact semnificativ și
o contribuție puternică la obiectivele europene privind clima și energia. De exemplu,
proiectele ar putea descrie % de economii de energie, energia regenerabilă generată, emisiile
de CO2 evitate, numărul de locuri de muncă create sau investițiile declanșate în domeniul
energiei durabile. În plus, vor fi luate în considerare activitățile de sensibilizare și alte
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beneficii socio-economice pentru cetățeni și efectele pozitive asupra mediului. Impacturile
relevante vor fi evaluate în funcție de mărimea proiectului în cauză și de dovezile furnizate.
Valoarea adăugată a finanțării UE pentru proiect (10 puncte) trebuie explicată în detaliu,
demonstrând diferența pe care sprijinul UE a creat-o pentru situația beneficiarului și a
comunității mai largi.
5. Procesul de selectare
1) Toți participanții eligibili sunt invitați să depună formularul electronic de aplicare
până la termenul limită 26 aprilie 2019, GMT 23:00, disponibil pe site-ul:
www.eapenergyawards.eu
2) Formularul de aplicare este numai în limba engleză și aplicațiile vor fi acceptate doar
în limba engleză.
3) După depunerea aplicației, participanții vor primi o confirmare automată prin email.
Doar după această confirmare, ești considerat aplicant pentru Premiu. Nu va fi un
email de confirmare individuală privind eligibilitatea practicii depuse.
4) Aplicanții de pe lista scurtă ar putea fi rugați să trimită informații suplimentare cu
privire la inițiativa și organizația lor, care vor fi evaluate în detaliu de către Juriu.
Dacă aceste informații nu sunt furnizate în termenul stabilit în solicitare, Comisia
Europeană își rezervă dreptul de a descalifica aplicantul.
5) După data limită pentru depunerea cererilor de participare, acestea sunt verificate
conform criteriilor de eligibilitate. În cazul în care o aplicație nu este eligibilă pentru
concurs, aplicantul va fi informat prin email după termenul limită de depunere.
6) Un comitet de evaluare, format din reprezentanți ai instituțiilor UE, vor selecta șase
finaliști care vor fi invitați să participe la ceremonia de decernare a premiilor și la
evenimentele Săptămânii Energiei Durabile la Bruxelles.
7) Un vot al cetățenilor pentru cei șase finaliști va determina câștigătorul final al
premiului cu o pondere de 50%. Votul juriului va fi, de asemenea, egal cu 50%.
Ambele împreună vor determina câștigătorul final.
8) Câștigătorul final va fi anunțat la Ceremonia de decernare a Premiului European
pentru Energie Durabilă în iunie 2019.

6. Obligațiile finaliștilor
Aplicând pentru Premiul UE pentru Energie Durabilă pentru țările PaE, aplicantul acceptă că
el sau ea a citit, a înțeles și este de acord cu regulile concursului.
Aplicanții pot fi excluși dacă au falsificat informațiile necesare participării la concurs sau nu
au prezentat aceste informații.
Aplicând la Premiul UE pentru Energie Durabilă pentru țările PaE, finaliștii de pe lista scurtă
și Câștigătorii sunt de acord să sprijine promovarea Premiului și a rezultatelor sale, prin:



furnizarea de informații specifice către mai multe audiențe (inclusiv mass-media și
publicul) într-o manieră strategică și eficientă.
participarea la eventualele activități ulterioare/ de follow-up pe parcursul anului 2019
și după (de exemplu: întâlniri, evenimente, video-uri, ….)
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acordarea dreptului de a utiliza informații referitoare la proiect/inițiativă Comisiei
Europene, pentru comunicarea sa și popularizarea activităților.

Comisia Europeană și partenerii săi vor promova proiectele/inițiativele prin intermediul
canalelor sale media obișnuite și ad hoc, a evenimentelor, etc. Fotografiile și video-urile
făcute de Comisia Europeană fie în procesul de pregătire a ceremoniei de decernare a
Premiului sau în timpul ceremoniei de decernare a Premiului sunt proprietatea exclusivă a
Comisiei Europene.
7. Contact
Pentru orice întrebări legate de procesul de aplicare sau de premiu, vă rugăm să scrieți la:
eapenergyawards@ecorys.com
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