
Версія правил від 25.10.2020 

 

Правила онлайн-курсу «Як і де малому бізнесу і ОТГ знайти гроші на проєкти в 

енергетиці і не тільки?» 

І. Загальні положення 

1.1. money.ecoclubrivne.org - платформа онлайн курсу «Місцеві енергетичні проєкти: Як і де 

малому бізнесу і ОТГ знайти гроші на проєкти в енергетиці і не тільки?», розроблений ГО 

«Екоклуб» рамках проєктів: 

● «Просування відновлюваної енергетики у публічний і політичний дискурс» та 

«Підтримка Коаліції українських НУО «Енергетичний перехід» за підтримки  

Представництва Фонду ім. Г. Бьолля в Україні; 

● «Просування сталих енергетичних рішень в громадах (приклади з практики)» в 

рамках грантового договору УКР-19/0010 між ГО «Екоклуб» та МЗС Норвегії від 

24.09.2019р.; 

● За підтримки благодійної організації DRA та Bread for the World. 

 

1.2. Мета курсу: Підвищити рівень знань та поінформованість місцевих стейкхолдерів/рок 

про важливість міжсекторної співпраці та стратегічного мислення, залучення фінансування на 

розвиток громад. 

 

1.3. Цільова аудиторія: 
● Чиновники/ці органів місцевого самоврядування. 

● Депутати/ки місцевих рад. 

● Власники/ці малого і середнього бізнесу, зацікавлені в енергетичних проєктах 

 

1.4. Курс складається з 10 тем: 
● Залучення грантових коштів. 

● Залучення місцевих запозичень. 

● Проєктний менеджмент. 

● Роль стратегічного планування для залучення грошей. 

● Пошук партнерів і підрядників, які не підведуть. 

● Довіра та соціальний капітал. 

● Створення інструментів фінансової співпраці. 

● Технічні аспекти енергетичних проєктів. 

● Нетипові проєкти у сфері енергоефективності і ВДЕ. 

● Чому міжнародні організації фінансують гендерну рівність і як це врахувати в 

заявках на гранти. 

 

1.5. Онлайн-курсу «Місцеві енергетичні проєкти: Як і де малому бізнесу і ОТГ знайти гроші 

на проєкти в енергетиці і не тільки?» викладається та містить текстовий матеріали єдиною 

державною мовою - українською. 

 

1.6. Платформа онлайн-курсу адаптована для користувачів персональних комп’ютерів, 

мобільна версія не є основною, тому інформація може відображатися некоректно. 

 

1.7. Участь в навчанні і видача електронних сертифікатів є безкоштовними для користувачів. 

 

ІІ. Обов'язки користувачів 

2.1.Користувач/ка - особа, котра зареєструвалася  та авторизувалася на платформі онлайн-

курсу, та розпочала навчання. 



2.2. Зареєструвавшись на онлайн-курс  «Місцеві енергетичні проєкти: Як і де малому бізнесу 

і ОТГ знайти гроші на проєкти в енергетиці і не тільки?»,  Користувач/ка погоджується: 

●  із самостійним виконанням без допомоги сторонніх осіб проміжних та фінальних 

завдань курсу; 

● для оцінювання надаватимуться результати власної роботи; 

● мати лише один обліковий запис на сайті та не передавати його в користування 

іншим особам; 

● не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити його/її результати; 

● використовувати сайт виключно із навчальними цілями. Адміністрацією заборонене 

використання платформ у спосіб, який може перешкодити нормальному 

функціонуванню сайту та його сервісів; 

● дотримуватися етичних правил під час навчання.  Образи будь-кого, зокрема, 

викладачів, користувачів курсу, зокрема за національною, етнічною, расовою або 

релігійною приналежністю, а також шовіністичні висловлювання, нецензурні вирази, 

висловлювання сексуального характеру є неприпустимими. 

● дотримуватися  правила не засмічення платформи, зокрема не розміщувати рекламу, 

комерційні повідомлення, а також повідомлення, які не мають інформаційного 

навантаження і не стосуються тематики курсу (спам). 

ІІІ. Обов'язки Адміністрації 

3.1. Адміністрація  - це співробітники громадської організації «Екоклуб» та особи, 

уповноважені ними на обслуговування сайту money.ecoclubrivne.org.   

Адміністрація зобов’язується використовувати адреси електронних скриньок та іншу 

персональну інформацію зареєстрованих користувачів сайту виключно для забезпечення 

внутрішньої роботи сайту, видачі сертифікатів та надсилання інформаційних листів. 

Персональні дані користувачів платформи використовуються відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ. 

3.2. Фактом користування сайтом «money.ecoclubrivne.org» користувач автоматично 

погоджується виконувати ці правила. Незнання правил не звільняє від необхідності їх 

виконання. 

3.3. Адміністрація не несе відповідальності за розміщені користувачами повідомлення. 

Розпорядником навчальної інформації, що розміщена на платформі є Адміністрація. 

3.4. Адміністрація залишає за собою право на редагування чи видалення коментарів. 

Адміністрація може позбавити права користування сайтом користувача, який систематично 

порушує ці правила. 

3.5. Адміністрацією у навчальних цілях, можуть бути використанні сервіси YouTube та 

Google,  відповідно до правил надання послуг YouTube та політики конфіденційності Google. 

3.6. Копіювання та використання (повне чи часткове) матеріалів курсу платформи 

дозволяється виключно з некомерційною метою і при згадці про першоджерело. 

IV. Реєстрація на платформі 

4.1. Створення профілю користувач/ка. Для реєстрації користувачі створюють свій 

профіль за адресою: money.ecoclubrivne.org , де вказують кирилицею наступну інформацію: 

- справжні ім'я та прізвище; 

- адресу електронної пошти; 

https://www.youtube.com/t/terms
https://policies.google.com/privacy?hl=uk


За бажанням користувачі можуть вказати: 

-посаду, місце роботи; 

-місто проживання. 

4.2.  Після створення профілю, система автоматично надішле лист для підтвердження 

електронної пошти, яке також може потрапити в папку "спам" на пошті користувача. 

Користувачеві необхідно підтвердити свою адресу електронної пошти, натиснувши на 

активне посилання в отриманому листі протягом 3 днів. Якщо користувач/ка після 

отримання листа не заходить на платформу протягом 3 днів, його обліковий запис 

видаляється. 

4.3.  У разі ненадання достовірних даних, викладених в п. 4.1., Адміністрація Платформи має 

право обмежити доступ користувача до курсів, а також видалити профіль користувача, в 

якому не міститься повна інформація для створення профілю на Платформі. 

4.4. Час на проходження курсу обмежений. Користувач має пройти тести по усім темам ніж 

протягом 60 календарних днів з дати підтвердження облікового запису. Якщо користувач 

цього не робить, то оцінки за тести по усім темам анулюються. 

V. Оцінювання знань та сертифікат про завершення курсу 

5.1 Успішність користувачів оцінюється у % від максимальної кількості правильних 

відповідей при виконанні блоку тестових завдань до кожної теми.  

5.2 Тема вважається успішно завершеною, якщо у блоці тестових питань користувач дав не 

менше 60% правильних відповідей. 

5.3 Курс вважається пройденим і користувач може отримати сертифікат, коли успішно 

завершив усі теми. 

5.4 У випадку якщо користувач/ка дав/ла менше 60% правильних відповідей, він/вона може 

пройти тестовий блок до цієї теми повторно.  

5.5 Загальна успішність по курсу розраховується як середнє арифметичне від успішності по 

всім темам.  

VI. Подарункова програма 

6.1. Адміністрація платформи, з метою мотивації проходження курсу, зобов'язується 

безкоштовно передати наступні призи користувачам курсу: 

● 5 парасоль для перших 5-ти користувачів, які успішно завершили курс і набрали не 

менше 86 % (включно) правильних відповідей; 

● 5 сумок першим 5-ти користувачам, які успішно завершили курс і набрали від 76 до 

85 % правильних відповідей; 

● 5 пляшок для води першим 5-ти користувачам, які успішно завершили курс і набрали 

від 60 до 75 % правильних відповідей. 

6.2. Адміністрація залишає за собою право змінювати кількість призів та призерів, перелічені 

подарунки іншими взаємозамінними.  

VIІ. Заключні положення 

7.1 Адміністрація може вносити зміни до цих правил в будь-який час, про що інформує 

користувачів не пізніше ніж за 5 днів до набуття чинності цими змінами.  

 


