
საქართველოს რეგიონებში კლიმატის ცვლილებისადმი
ადაპტაციისა და ზეგავლენის შერბილების ზომების

ინსტიტუციონალიზაცია



რამოდენიმე დონორები და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები მუშაობს
აღმოსავლთ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნებში დამათ შორის
საქართველოში  სხვადსხვა საზოგადოებრივი სექტორის დახმარების
განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.

ზოგადად, სხვადასხვა პროგრამები და პროექტები ეხმარება სხვადასხვა დარგების
განვითრება-ხელშეწყობას როგორც საკანონმდებლო ასევე ინსტიტუციონალურ
დონეზე . მათ შორის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ დარგს წარმოადგენს მდგრად
განვითარება, ინფრასტრუქტურის განვითრება და სხვა.

საქართველოს ყველაზე აქტიური პარტნიორები არიან ევროკავშირი (EU),
მსოფლიო ბანკი (WB), ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB), ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითრების ბანკი (EBRD), გერმანიის საინვესტიოციო
ბანკი (KfW), ა.შ.შ. საერთაშორისო განვითრებისთვის სააგენტო (USAID), გაეროს
განვითარების პროგრამა (UNDP),  გერმანიის ტექნიკური დახმარების ფონდი
(GIZ), გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი (GEF);

ასევე  დახმარების  ფონდში მდგრადი განვითრების ინიციატივებში
წარმოდგენილია გერმანიის, შვედეთის, ნორვეგიის, ნიდერლანდების,
მთავრობები აღმოსავლეთ ევროპის, მათ შორის საქართველო.

საერთაშორისოსაერთაშორისო ორგანიზაციებიორგანიზაციები დადა ფინანსურიფინანსური ინსტიტუტებიინსტიტუტები
რამოდენიმე დონორები და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები მუშაობს

აღმოსავლთ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნებში დამათ შორის
საქართველოში  სხვადსხვა საზოგადოებრივი სექტორის დახმარების
განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.

ზოგადად, სხვადასხვა პროგრამები და პროექტები ეხმარება სხვადასხვა დარგების
განვითრება-ხელშეწყობას როგორც საკანონმდებლო ასევე ინსტიტუციონალურ
დონეზე . მათ შორის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ დარგს წარმოადგენს მდგრად
განვითარება, ინფრასტრუქტურის განვითრება და სხვა.

საქართველოს ყველაზე აქტიური პარტნიორები არიან ევროკავშირი (EU),
მსოფლიო ბანკი (WB), ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB), ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითრების ბანკი (EBRD), გერმანიის საინვესტიოციო
ბანკი (KfW), ა.შ.შ. საერთაშორისო განვითრებისთვის სააგენტო (USAID), გაეროს
განვითარების პროგრამა (UNDP),  გერმანიის ტექნიკური დახმარების ფონდი
(GIZ), გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდი (GEF);

ასევე  დახმარების  ფონდში მდგრადი განვითრების ინიციატივებში
წარმოდგენილია გერმანიის, შვედეთის, ნორვეგიის, ნიდერლანდების,
მთავრობები აღმოსავლეთ ევროპის, მათ შორის საქართველო.



‘დადასტურებული ფაქტია ,
რომ სათბური გაზების
ემისიის 70% გამოიფრქვევა
ქალაქებში და 70%-ზე მეტი
ენერგია მოიხამრება ურბანულ
არეალში.’

მერებისმერების შეთანხმებისშეთანხმების ““ფილოსოფიაფილოსოფია””

ამიტომ: მომავალი ენერგოუსაფრთხოებისა და
კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლის მოგება
ან წაგება მთლიანად დამოკიდებულია ადგილობრივ
დონეზე განხორციელებულ ქმედებებზე

‘დადასტურებული ფაქტია ,
რომ სათბური გაზების
ემისიის 70% გამოიფრქვევა
ქალაქებში და 70%-ზე მეტი
ენერგია მოიხამრება ურბანულ
არეალში.’



რასრას წარმოადგენსწარმოადგენს მერებისმერების შეთანხმებაშეთანხმება??

მერების შეთანხმება არის კლიმატური ცვლილების
საწინააღმდეგოდ და მდგრადი ენერგეტიკის
განვითარებისკენ მიმართული ადგილობრივი,
რეგიონალური და ეროვნული ხელისუფლების
სწრაფმზარდი, ევროკომისიის მიერ მხარდაჭერილი
ინიციატივა;
იგი ეყრდნობა მუნიციპალიტეტების ნებაყოფლობით
ვალდებულებას გააუმჯობესონ თანამოქალაქეების
ცხოვრების დონე განახლებადი ენრგოერსურსებისა
და ენერგოეფექტურობის საშუალებით და შედეგად
20%-ით შემცირონ CO2-ის ემისია 2020 წლისათვის.

მერების შეთანხმება არის კლიმატური ცვლილების
საწინააღმდეგოდ და მდგრადი ენერგეტიკის
განვითარებისკენ მიმართული ადგილობრივი,
რეგიონალური და ეროვნული ხელისუფლების
სწრაფმზარდი, ევროკომისიის მიერ მხარდაჭერილი
ინიციატივა;
იგი ეყრდნობა მუნიციპალიტეტების ნებაყოფლობით
ვალდებულებას გააუმჯობესონ თანამოქალაქეების
ცხოვრების დონე განახლებადი ენრგოერსურსებისა
და ენერგოეფექტურობის საშუალებით და შედეგად
20%-ით შემცირონ CO2-ის ემისია 2020 წლისათვის.



ამიტომამიტომ: „: „მერებისმერების შეთანხმებაშეთანხმება““

2008 წლიდან, მსოფლიოს 5460-ზე მეტმა ადგილობრივმა
მმართველობა და თვითმმართველობამ აიღო ნებაყოფლობითი
ვალდებულება იბრძოლოს ენერგეტიკული მდგრადობისათვის.



ხელმომწერიხელმომწერი ქალაქებიქალაქები იღებენიღებენ ვალდებულებასვალდებულებას

განავითარონ ადგილობრივი მდგრადი ენერგეტიკული და
კლიმატური ცვლილებების საწინააღმდეგოდ მიმართული
პოლიტიკა

შექმნან შესაბამისი ადმინისტრაციული სტრუქტურა
ენერგეტიკული და კლიმატური პოლიტიკის განსახორციელების
სამართავად

შეარჩიონ საბაზისო წელი ან სცენარი, შეიმუშავონ ემისიების
საბაზისო ინვენტარიზაცია, მდგრადი ენერგეტიკული
განვითარების სამოქმედო გეგმა და საინვესტიციო პროექტები

ჩართონ მოქალაქეები და სხვა დაინტერესებული პირები რათა
განავითარონ და დანერგონ მეგსგ

მოამზადონ და გამოაქვეყნონ პერიოდული ანგარიშები, სადაც
ასახული იქნება მეგსგ დანერგვის პროგრესი და მიღწეული
შედეგები.

წაახალისონ სხვა ქალაქები, შეუერთდნენ ინიციატივას.

განავითარონ ადგილობრივი მდგრადი ენერგეტიკული და
კლიმატური ცვლილებების საწინააღმდეგოდ მიმართული
პოლიტიკა

შექმნან შესაბამისი ადმინისტრაციული სტრუქტურა
ენერგეტიკული და კლიმატური პოლიტიკის განსახორციელების
სამართავად

შეარჩიონ საბაზისო წელი ან სცენარი, შეიმუშავონ ემისიების
საბაზისო ინვენტარიზაცია, მდგრადი ენერგეტიკული
განვითარების სამოქმედო გეგმა და საინვესტიციო პროექტები

ჩართონ მოქალაქეები და სხვა დაინტერესებული პირები რათა
განავითარონ და დანერგონ მეგსგ

მოამზადონ და გამოაქვეყნონ პერიოდული ანგარიშები, სადაც
ასახული იქნება მეგსგ დანერგვის პროგრესი და მიღწეული
შედეგები.

წაახალისონ სხვა ქალაქები, შეუერთდნენ ინიციატივას.



ეკოლოგიურად უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი

ენერგო მომსახურეობა

+ მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება

+ გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

+ჯანმრთელი გარემო პირობები

+ ადგილობრივი მხარეების ჩართულობა

+ ბიზნესის და ინოვაციების განვითარება

+ მეტი სამუშაო ადგილები

= საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

რასრას მოუტანსმოუტანს მერებისმერების შეთანხმებაშეთანხმება ქალაქსქალაქს??

ეკოლოგიურად უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი

ენერგო მომსახურეობა

+ მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება

+ გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

+ჯანმრთელი გარემო პირობები

+ ადგილობრივი მხარეების ჩართულობა

+ ბიზნესის და ინოვაციების განვითარება

+ მეტი სამუშაო ადგილები

= საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება



რასრას მოუტანსმოუტანს მერებისმერების შეთანხმებაშეთანხმება ქალაქსქალაქს??

5460-ზე მეტი ხელმომწერი ქალაქი 47
ქვეყნიდან, აქედან 61 ხელმომწერი მერთა
შეთანხმების აღმოსავლეთ რეგიონიდან , რომელიც
მოიცავს 11 ქვეყანას.

შეთანხმებას სულ შეუერთდა 30 დედაქალაქი,
აქედან 3 აღმოსავლეთ რეგიონიდან (თბილისი,
კიევი და კიშინოვი).

ადგილობრივი მმართველობისბის 75-მა
ასოციაციამ მიიღო მერების შეთანხმების
მხარდამჭერის (CS) სტატუსი DG ENER-სთან, სადაც
ერთიანდება 3 მხარე აღმოსავლეთ რეგიონიდან
(EECU, CALM, NALAG)

5460-ზე მეტი ხელმომწერი ქალაქი 47
ქვეყნიდან, აქედან 61 ხელმომწერი მერთა
შეთანხმების აღმოსავლეთ რეგიონიდან , რომელიც
მოიცავს 11 ქვეყანას.

შეთანხმებას სულ შეუერთდა 30 დედაქალაქი,
აქედან 3 აღმოსავლეთ რეგიონიდან (თბილისი,
კიევი და კიშინოვი).

ადგილობრივი მმართველობისბის 75-მა
ასოციაციამ მიიღო მერების შეთანხმების
მხარდამჭერის (CS) სტატუსი DG ENER-სთან, სადაც
ერთიანდება 3 მხარე აღმოსავლეთ რეგიონიდან
(EECU, CALM, NALAG)



მერებისმერების შეთანხმებისშეთანხმების ეროვნულიეროვნული კოორდინატორებიკოორდინატორები
შეთანხმების კოორდინატორი არის ის უმაღლესი
(ეროვნული ანდა რეგიონალური) საზოგადოებრივი
ინსტიტუტი, რომელიც წარმართავს სტრატეგიას,
ტექნიკურ, ტექნოლოგიურ და დაფინანსების
მოზიდვაში ეხმარება მერების შეთანხმების
ხელმომწერ ადგილობრივ ადმინისტრაციებს, რათა ამ
უკანასკნელებმა წარმატებით გაართვან თავი აღებული
ვალდებულებების შესრულებას

121-მა ეროვნულმა და რეგიონალურმა ინსტიტუციამ
ხელი მოაწერა მერების კოორდინატორიბის
შეთანხმებას CTC/CNC თანამშრომლობის შეთანხმებას
DG ENER-სთან, სადაც ერთიანდება

2 ხელმომწერი საქართველოდან.

შეთანხმების კოორდინატორი არის ის უმაღლესი
(ეროვნული ანდა რეგიონალური) საზოგადოებრივი
ინსტიტუტი, რომელიც წარმართავს სტრატეგიას,
ტექნიკურ, ტექნოლოგიურ და დაფინანსების
მოზიდვაში ეხმარება მერების შეთანხმების
ხელმომწერ ადგილობრივ ადმინისტრაციებს, რათა ამ
უკანასკნელებმა წარმატებით გაართვან თავი აღებული
ვალდებულებების შესრულებას

121-მა ეროვნულმა და რეგიონალურმა ინსტიტუციამ
ხელი მოაწერა მერების კოორდინატორიბის
შეთანხმებას CTC/CNC თანამშრომლობის შეთანხმებას
DG ENER-სთან, სადაც ერთიანდება

2 ხელმომწერი საქართველოდან.



მერებისმერების შეთანხმებისშეთანხმების ეტაპებიეტაპები

ეტაპი 4: ხელმოწერიდან 1წლის ვადაში
მეგსგ-ს მომზადება, ან მოთხოვნა ვადის
გაგრძელების შესახებ

ეტაპი 6: საინვესტიციო პროექტების
მომზადება და მეგსგ -ს
განხორციელებისათვის

ეტაპი 7: მეგსგ-ს
განხორციელების
დაფინანსებისთვის წყაროების
მოძიება

ეტაპი 5: მეგსგ-ს დასამტკიცებლად
გაგზავნა ევროკომისიაში JRC-ში

ეტაპი 3:: ენერგო ბალანსისა და CO2-ს
კადასტრის მომზადება

ეტაპი 8: მეგსგ-ს მომზადებიდან 2
წლის შემდეგ ანგარიშის წარდგენა
ბრიუსელში

ეტაპი 1: მერების შეთანხმების ხელმოწერა და
საკრებულოს დადგენილება

ეტაპი 7: მეგსგ-ს
განხორციელების
დაფინანსებისთვის წყაროების
მოძიება

ეტაპი 9: ყოველი 2 წლის
შემდეგ მეგსგ-ში
განახლება/დაზუსტებაეტაპი 2: ენერგომენეჯმენტის სისტემის

ჩამოყალიბა; ადმინისტრაციული
სტრუქტურების ადაპტაცია, ენერგო
პოლიტიკის ძირითადი პრინციპების
დამტკიცება



ემისიებისემისიების საბაზისოსაბაზისო ინვენტარიზაციაინვენტარიზაცია



მდგრადიმდგრადი ენერგეტიკულიენერგეტიკული განვითარებისგანვითარების
სამოქმედოსამოქმედო გეგმაგეგმა ((SEAPSEAP))

პოლიტიკური დოკუმენტი: რომელიც განსაზღვრავს
ადგილობრივ ენერგოპოლიტიკას და უნდა
დაამტკიცოს ქალაქის / მუნიციპალიტეტის
საკრებულომ.

სტრატეგიული დოკუმენტი - შემუშავებული ყველა,
ადგილობრივ დაინტერესებულ პირებთან ერთად.

სამუშაო დოკუმენტი: მეგსგ ადგენს ემისიების
შემცირების კონკრეტულ ღონისძიებებს, ვადებსა და
პასუხისმგებლობას, რომელიც გრძელვადიან
სტრატეგიას გადააქცევს მოქმედებაში.

სტრატეგიული დოკუმენტი - შემუშავებული ყველა,
ადგილობრივ დაინტერესებულ პირებთან ერთად.

მეგსგ კატალოგი შესაძლებელია იხილოთ
ვებ გვერდზე
www.eumayors.eu



მეგსგმეგსგ წარდგენაწარდგენა დადა მიღებამიღება



CoMOCoMO--EastEast--ისის ოთხიოთხი ძირითადიძირითადი მისიამისია

შეთანხმების ხელშეწყობა
აღმოსავლეთ და სამეზობლო
ქვეყნებისათვის
ცნობიერების ამაღლება და
ტრენინგები

ქალაქებისათვის ტექნიკური
დახმარება და მხარდაჭერა
ღონისძიებების დანერგვისათვის

EC, JRC და COM გრანტების
პროექტების მხარდაჭერა

შეთანხმების ხელშეწყობა
აღმოსავლეთ და სამეზობლო
ქვეყნებისათვის
ცნობიერების ამაღლება და
ტრენინგები

ქალაქებისათვის ტექნიკური
დახმარება და მხარდაჭერა
ღონისძიებების დანერგვისათვის

EC, JRC და COM გრანტების
პროექტების მხარდაჭერა

მეგსგ-ის დაფინანსებისათვის
ინვესტიციების მოზიდვა და დონორთა
კოორდინაციის უზრუნველყოფა



მერების შეთანხმება არ არის „მორიგი ინიციატივა", იგი
ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ აღებული სერიოზული
ვალდებულებაა რაოდენობრივად შეამციროს წიაღისეულის
საწვავის მოხმარება და CO2-ის გამონაბოლქვი გრძელვადიან
პერიოდში და ამით ხელი შეუწყოს ქალაქის მდგრად
განვითარებას;

მერების შეთანხმების თითეოულ ხელმომწერს შეუძლია
ისარგებლოს ინტენსიური მხარდაჭერითა და ახალი
ურთიერთკავშირებით, რასაც უზრუნველყოფენ:

 მერების შეთანხმებას ოფისები;

 შეთანხმების მხარდამჭერები და კოორდინატორები;

 ერთობლივი კვლევითი ცენტრი;

 საერთაშორისო დონორები და სხვა ჩართული მხარეები.

დასკვნადასკვნა

მერების შეთანხმება არ არის „მორიგი ინიციატივა", იგი
ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ აღებული სერიოზული
ვალდებულებაა რაოდენობრივად შეამციროს წიაღისეულის
საწვავის მოხმარება და CO2-ის გამონაბოლქვი გრძელვადიან
პერიოდში და ამით ხელი შეუწყოს ქალაქის მდგრად
განვითარებას;

მერების შეთანხმების თითეოულ ხელმომწერს შეუძლია
ისარგებლოს ინტენსიური მხარდაჭერითა და ახალი
ურთიერთკავშირებით, რასაც უზრუნველყოფენ:

 მერების შეთანხმებას ოფისები;

 შეთანხმების მხარდამჭერები და კოორდინატორები;

 ერთობლივი კვლევითი ცენტრი;

 საერთაშორისო დონორები და სხვა ჩართული მხარეები.



მერებისმერების ხელმომწერიხელმომწერი ქალაქებიქალაქები

1. აზერბაიჯანი: 1 ხელმომწერი
2. საქართველო: 7 ხელმომწერი
3. სომხეთი: 3 ხელმომწერი

სულ 11 ხელისმომწერი
მომზადებული და წარდგენილია 4(?) მეგსგ

1. აზერბაიჯანი: 1 ხელმომწერი
2. საქართველო: 7 ხელმომწერი
3. სომხეთი: 3 ხელმომწერი

სულ 11 ხელისმომწერი
მომზადებული და წარდგენილია 4(?) მეგსგ



რეგიონალური პროგრამა აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლო
პოლიტიკა მდგრადი ურბანული სადემონსტრაციო
პროექტებისთვის (SUDeP)

მიზანი
შესაძლებლობა ადგილობრივ თვითმართველობებისთვის აღმოსავლეთ ევროპის
ქვეყნებში განახორციელონ ღონისძიებები გათვალისწინებული მდგრადი
ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმაში მერების შეთანხმების ფარგლებში ან მსგავს
ადგილობრივ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც ითვალისწინებს მდგრად ურბანულ
განვითარებას.

Rob De Lobel, Programme Manager, DEVCO-EuropeAid
Information Session, Tbilisi, 30.01.2014

მიზანი
შესაძლებლობა ადგილობრივ თვითმართველობებისთვის აღმოსავლეთ ევროპის
ქვეყნებში განახორციელონ ღონისძიებები გათვალისწინებული მდგრადი
ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმაში მერების შეთანხმების ფარგლებში ან მსგავს
ადგილობრივ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც ითვალისწინებს მდგრად ურბანულ
განვითარებას.



SUDEPSUDEP საგრანტოსაგრანტო წინადადებაწინადადება
საგრატნო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ კონკრეტულიკონკრეტული ამოცანებსამოცანებს:

 ენერგიის დაზოგვა;

 ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება;

 CO2-ის ემისიების შემცირება;

 განახლებადი ენერგიის წარმოების გაზრდა.

პრიორიტეტებიპრიორიტეტები ::
რეპლიკაცია
ფინანსური მექნიზმის შექმნის შესაძლებლობა;
 ადგილობრივი რესურსების გამოყნება;
წახალისება ;
სადემონსტრაციო ეფექტი;

პრიორიტეტებიპრიორიტეტები ::
რეპლიკაცია
ფინანსური მექნიზმის შექმნის შესაძლებლობა;
 ადგილობრივი რესურსების გამოყნება;
წახალისება ;
სადემონსტრაციო ეფექტი;

მოსალოდნელიმოსალოდნელი შედეგებიშედეგები
 დაზოგილი ენერგია;

 გაზრდილი განახლებადი ენერგიის წილი;

 გაუმჯობესებული მუნიციპალური სერვისი;

 მოსახლების ცნობიერება გაზრდილია;

 ადგილობრივი თვითმართველობების შესაძლებლობები გაიზარდა;

 პროექტის კონტრიბუცია შეესაბამებოდეს მერების შეთანხმების ამოცანებს;



ლოტი 1. უკრაინა- 6 მლნ €
ამ ლოტის ქვეშ დაფინანსებული საქმიანობები უნდა განხორციელდეს მერების
შეთანხმების ხელმომწერ ქალაქებში, სადაც მოსახლეობის რ-ბა 200 000-ზე მეტია
და შეიმუშავეს SEAP.

ლოტი 2. სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსია, საქართველო, მოლდოვა 6.25 მლნ €
ამ ლოტის ქვეშ დაფინანსებული  საქმიანობები უნდა განხორციელდეს მერების
შეთანხმების ხელმომწერ ქალაქებში ან ხელს მოაწერენ 01/07/2014-მდე

აღმოსავლეთაღმოსავლეთ ევროპისევროპის სამეზობლოსამეზობლო პოლიტიკაპოლიტიკა ((12.2512.25 მმ..€€))

გრანტისგრანტის მოცულობამოცულობაგრანტისგრანტის მოცულობამოცულობა

 გრანტის მინიმალური რ-ბა – 400,000 €

 გრანტის მაქსიმალური რ-ბა –1,500,000 €

 პროექტის 80% -იანი დაფინანსება
 თანადაფინანსების არა ნაკლებ 20% არა ევროკავშირის



 იურიდიული პირი დადა
 კონკრეტული ორგანიზაციის ტიპი, როგორიცაა: არა სახელმწიფო

ორგანიზაცია, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, ადგილობრივი
თვითმართველობები დადა

 დაფუძნებული აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დადა
 პასუხისმგებელი პროექტზე თანა-აპლიკანტებთან ერთად დადა

აფილირებულ პარტნიორებთან;

(1)(1)დასაშვებიდასაშვები აქტიორებიაქტიორები:: აპლიკანტებიაპლიკანტები

თუ აპლიკანტი ადგილობრივი თვითმართველი ორგანიზაციაა, ის უნდა იყოს
ხელმომწერი ან ხელი მოაწეროს მერების შეთანხმებას 2014 წლის ივლისამდე;

თუ აპლიკანტი არ არის ადგილობრივი თვითმართველი ორგანიზაცია, მაშინ
ერთერთი აპლიკანტი აუცილებლად უნდა იყოს როგორც პროექტის ბენეფიციარი და
პარტნიორი და ასევე მერების შეთანხმების ხელმომწერი თვითმმართველი
ორგანიზაცია ან მოაწეროს 2014 წლის ივლისამდე.



(1))დასაშვებიდასაშვები აქტიორებიაქტიორები :: თანათანა--აპლიკანტებიაპლიკანტები დადა
აფილირებულიაფილირებული პირიპირი

აპლიკანტს შეუძლია წარადგინოს საგრანტო წინადადება
 ინდივიდუალურად ან
 კონსორციუმი თანათანა--აპლიკანტებთანაპლიკანტებთან ერთად
(მაქსიმალური 5 აფილირებული პირი ან მაქსიმალური 4 თანა-აპლიკანტი!)

თანა-აპლიკანტი: მუნიციპალური კომპანიები, ბინათმესაკუთრეთა ასოციაცია ,

აპლიკანტი:
შეუძლია წარადგინოს ერთ საპროექტო წინადადებაზე მეტი;

დაფინანსდება მხოლოდ ერთი საპროექტო წინადადება;

შეიძლება იყოს თანა-აპლიკანტი ან აფილირებული წევრი ასევე სხვა საპროექტო
წინადადებაში;

აპლიკანტი:
შეუძლია წარადგინოს ერთ საპროექტო წინადადებაზე მეტი;

დაფინანსდება მხოლოდ ერთი საპროექტო წინადადება;

შეიძლება იყოს თანა-აპლიკანტი ან აფილირებული წევრი ასევე სხვა საპროექტო
წინადადებაში;

თანა-აპლიკანტი:

 არ შეუძილია წარადგინოს 3-ზე მეტი საპროექტო წინადადება;

 არ დაფინანსდება 1-ზე მეტი საპროექტო წინადადება
 შეიძლება იყოს აპლიკანტი ან აფილირებული წევრი ასევე სხვა საპროექტო

წინადადებაში



აპლიკაციისაპლიკაციის წარდგენისწარდგენის
პროცედურაპროცედურა



სამომავლო მხარდაჭერის პროგრამები ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის
განვითარებისათვის

 აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობის და გარემოსდაცვითი
პარტნიორობის ფონდი (E5P) – რამოდენიმე დონორი ფონდისგან
შექმნილი, რომელიც დაეხმარება ენერგოეფექტურობის ინვესტიეციების
ხელშეწყობას უკრიანაში და სხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში.
გრანტები გაიცემა ისეთ სექტორებზე, როგორიცაა:
ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის პროექტები, ასევე სხვა
გარემოსდაცვითი თმები (ჩამდინარე წყლები).

 ახლახანს საქართველომ ხელი მოაწერა მემორანდუმს, იმისათვის რომ
მიიღოს შესაბამისი ფინანსური რესურსები E5P ფონდისგან.

 მწვანე მზარდი ფონდი (GGF) უზრუნველყოფს ინოვაციურ მეთოდებს
დააფინანსოს მუნიციპალური ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის
სექტორი რომელსაც დამატებით მთავრობა აფინასებს.

 ევროპის საინვესტიციო ბანკმა (EIB) გახსნა საკრედიტო ხაზი 50 მილიონი
ევროს ღირებულბეის თიბისი ბანკს იმისათვის რომ დააფინანსოოს
ენერგეტიკკული და გარემოსდაციტი პროექტები მცირე საშუალო
ბიზნესის წარმოადგენლბისთვის.

 აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობის და გარემოსდაცვითი
პარტნიორობის ფონდი (E5P) – რამოდენიმე დონორი ფონდისგან
შექმნილი, რომელიც დაეხმარება ენერგოეფექტურობის ინვესტიეციების
ხელშეწყობას უკრიანაში და სხვა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში.
გრანტები გაიცემა ისეთ სექტორებზე, როგორიცაა:
ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის პროექტები, ასევე სხვა
გარემოსდაცვითი თმები (ჩამდინარე წყლები).

 ახლახანს საქართველომ ხელი მოაწერა მემორანდუმს, იმისათვის რომ
მიიღოს შესაბამისი ფინანსური რესურსები E5P ფონდისგან.

 მწვანე მზარდი ფონდი (GGF) უზრუნველყოფს ინოვაციურ მეთოდებს
დააფინანსოს მუნიციპალური ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის
სექტორი რომელსაც დამატებით მთავრობა აფინასებს.

 ევროპის საინვესტიციო ბანკმა (EIB) გახსნა საკრედიტო ხაზი 50 მილიონი
ევროს ღირებულბეის თიბისი ბანკს იმისათვის რომ დააფინანსოოს
ენერგეტიკკული და გარემოსდაციტი პროექტები მცირე საშუალო
ბიზნესის წარმოადგენლბისთვის.



პროექტის დონორი: BP EXPLORATION (Caspian Sea) Ltd. საქართველო.
პროექტის ხანგრძლივობა: 2013 - 2015 წწ
მიზანი- ეროვნული ენერგოუსაფრთხოებისა და გლობალური გარემოს
ხელშეწყობას საქართველოს თემებში ენერგოეფექტურობის
გაუმჯობესებისათვის, საშუალებების და ხერხების შეთავაზებას და
კლიმატის ცვლილების საპასუხოდ სათბურის გაზების ემისიების
შემცირებას.
განახლებადი ენერგიის და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების
დანერგვა საზოგადოებრივ და სოციალურ ობიექტებზე საქართველოს
მასშტაბით;
 წვლილის შეტანა საქართველოს მუნიციპალიტეტების და
თვითმმართველი ქალაქების შესაძლებლობების განვითარებაში
ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის და ადგილობრივი სამოქმედო
გეგმების შემუშავებაში
ადგილობრივი პოტენციალის ზრდა ენერგოეფექტური პროექტების
შემუშავება-განხორციელებაში
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ენერგორესურსების ეფექტური
გამოყენების შესახებ.

პროექტის დონორი: BP EXPLORATION (Caspian Sea) Ltd. საქართველო.
პროექტის ხანგრძლივობა: 2013 - 2015 წწ
მიზანი- ეროვნული ენერგოუსაფრთხოებისა და გლობალური გარემოს
ხელშეწყობას საქართველოს თემებში ენერგოეფექტურობის
გაუმჯობესებისათვის, საშუალებების და ხერხების შეთავაზებას და
კლიმატის ცვლილების საპასუხოდ სათბურის გაზების ემისიების
შემცირებას.
განახლებადი ენერგიის და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების
დანერგვა საზოგადოებრივ და სოციალურ ობიექტებზე საქართველოს
მასშტაბით;
 წვლილის შეტანა საქართველოს მუნიციპალიტეტების და
თვითმმართველი ქალაქების შესაძლებლობების განვითარებაში
ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის და ადგილობრივი სამოქმედო
გეგმების შემუშავებაში
ადგილობრივი პოტენციალის ზრდა ენერგოეფექტური პროექტების
შემუშავება-განხორციელებაში
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ენერგორესურსების ეფექტური
გამოყენების შესახებ.



გმადლობთ ყურადღებისთვის

ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო

19, დ.გამრეკელის ქ.VI სართ, ოთახი. 611,
თბილისი 0160,
ტელ.: + 995 32 247 42 47
ფაქსი: + 995 32 224 25 42
WWW.EECGEO.ORG
E_MAIL : EECGEO@EECGEO.ORG


