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Визначення мети 
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• Підвищення рівня обізнаності: кампанії можуть ставити собі за мету покращити 
знання людей або змінити розуміння проблеми (наприклад, витрати на відновлювані 
джерела енергії, місцеві економічні наслідки тощо);

• Зміна  відношення: кампанії можуть ставити собі за мету змінити те, що люди 
думають та як почуваються щодо певної проблеми (наприклад, добре налаштовані до 
відновлюваних джерел енергії, сприймають їх як позитивне явище для суспільства та 
природи);

• Зміна поведінки: кампанії можуть мати за мету впливати на дії людей, що пов'язані з 
проблемою (наприклад, придбання зеленої енергії, голосування за нові проекти
тощо).

Source: IEA: Communication Best-Practices for Renewable Energy (2013)



Єдине вікно
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Концепція "єдиного вікна" полягає у наданні громадянам єдиної точки доступу до інформаційних та 
сервісних операцій. 

Чому?
• Більша обізнаність та очікування громадян
• Бюджетні обмеження
• Глобальна конкуренція
• Опитування та інтерв'ю показали, що державні управління мають поширювати інформацію про 

свої роль та компетенції в сфері відновлюваної енергетики

Source: PWC: One Stop Shop for Public Services (2012)



Єдине вікно
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Основні питання, які намагалися вирішити різні уряди при розробці та реалізації моделі, 
орієнтованої на клієнта, включають: :
1. Швидкість
2. Залученість 
3. Отримання зворотного зв’язку 
4. Цінність 
5. Інтеграція
6. Вибір 
7. Досвід 

8. Контактні пункти для ВДЕ 

Ключові принципи:
1. Слухайте своїх клієнтів
2. Замініть індивідуалізм та роз'єднаність 

колективною роботою і синергічним підходом з 
постановкою спільних завдань 

3. Зробіть можливим багатоканальний сервіс
4. Постійно вдосконалюйтесь завдяки відгукам 

клієнтів
5. Встановіть стандарти обслуговування клієнтів

Source: PWC: One Stop Shop for Public Services (2012)



Єдине вікно
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Source: PWC: One Stop Shop for Public Services (2012)



Партнерство в комунікаційних кампаніях
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Співпраця в інформаційних кампаніях інших відомств
• зв'язок з кампаніями Держенергоефективності
• Асоціація енергоефективних міст України
• Українська асоціація відновлюваної енергетики
• Або інші

Чому?
Об'єднання фінансування та більш ефективне використання -
Створіть синергію за допомогою існуючих каналів (веб-сайти, акаунти 
соціальних мереж тощо)



Програма орієнтування
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Надання консультацій та інформації для фізичних осіб та 
організацій щодо наявних інструментів державної підтримки, 
адміністративної процедури та ефективності використання 
технологій..

Пов’яжіть меседж з громадськими проблемами  “Куди можна
звернутися, щоб отримати інформацію про ВДЕ та 
адміністративні процедури?”

• “Інструкції для фізичних осіб та звітів про досвід, 
використовуючи «розповідь» для створення емоційного
контенту

• Наочні консультації щодо адміністративного процесу для 
ВДЕ

• Інтерактивні інструменти онлайн для обчислення потенціалу 
сонячної енергії будинків також особливо ефективні для 
підвищення обізнаності населення.



Поштовх 

8

“Значення, в якому ми будемо використовувати термін "поштовх", -
це будь-який аспект моделі вибору, який змінює поведінку людей 
передбачуваним способом, не забороняючи жодних варіантів чи 
істотно не змінюючи їхні економічні стимули. Для того, щоб вважати 
це просто поштовхом, втручання повинно бути простим і дешевим, 
щоб його можна було уникнути. Поштовхи - це не накази. 
Розташування фруктів на рівні очей вважається поштовхом. 
Заборона фастфуду - ні”

За замовчуванням - це варіант, на якому зупиняється особа, що приймає рішення, якщо конкретно не 
заявляє про інший варіант.

Наприклад, енергетична компанія за замовчуванням могла б долучити споживачів до «зелених» 
енергетичних програм замість того, щоб вимагати від них «включення», тим самим збільшуючи кількість
відвідувачів таких програм.



www.e-twinning.at
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International Energy Agency guidlines for
communication strategies
1. Partnering 
2. Pre-campaign research
3. Definition of objectives
4. Time planning and duration
5. Audience definition and segmentation
6. Campaign messaging
7. Campaign creatives & channels
8. Evaluation
9. Behavioral economics
10. evaluation
11. Proactive response to negative media coverage



International Energy Agency guidlines for
communication strategies



Rhein-Hunsrück-Kreis
Rhein-Huhnsrück-district

The Rhine-Hunsrück district is one of the absolute model 
regions throughout Germany when it comes to renewable 
energies

The district produces 300% of its Energy consumption 
through wind energy (1.4 M KWh p.a.)

The wind turbines are located on the grounds of the 
municipalities. They earn 7 million € per year. Thus the 
district has become free of debt.



Rhein-Hunsrück-Kreis
Rhein-Huhnsrück-district

With the additional revenues the district promotes a number of RE project

Awareness campaigns on different topics of energy savings were launched

18% of the districts Energy consumption is covered from photovoltaic 
panels on 4.400 houses in the district

Until 2050 the district wants to reduce its energy consumptions for 40% 

CO2 emissions will be converted from the current 573 thousand tons per 
year to a calculated credit of 32 thousand tons.



LED change day -
Schnorbach

citizens of the town were asked to drop 
the old light sources in exchange for 
energy efficient LEDs 



Events and project to raise awareness for renewable energy and energy
saving as part of an information day.

• Example: Project „Energiejagd“ (Energy hunt) pupils check the 
energy consumption of Schools and other public buildings and at 
home


