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პროექტის ხელმძღვანელი: ასოციაცია “უკრაინის ენერგოეფექტური ქალაქები”
პროექტის ქართველი პარტნიორები: ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი
საქართველო, საპილოტე ქალაქი: გორის მუნიციპალიტეტი
პროექტის დაწყება: 2011 წ.
პროექტის დასრულება: 2014 წ.
დონორი: ევროპის კომისია
პროექტის მიზანი
 პროექტის მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს საქართველოს და უკრაინის ადგილობრივ
თვითმართველობებს გააუმჯობესონ მათი ენერგეტიკული უსაფრთხოება, შეამცირონ
დამოკიდებულება წიაღისეულ საწვავზე, შეამცირონ სათბური აირების ემისიები და
გააუმჯობესონ საკუთარი მოქალაქეების ცხოვრების დონე..

კონკრეტული ამოცანები:
 ხელი შეუწყოს საქართველოს და უკრაინის თვითმართველ ქალაქებს და
მუნიციპალიტეტებს შესაბამისი მასალების და ინსტიტუციონალური ტექნიკური შეფასებების
დახმარებით აქტიურად ჩაერთონ ”მერების შეთანხმების” პოლიტიკაში;

პროექტით გათვალისწინებულ საპროექტო ქალაქს საქართველოსა და უკრაინაში დაეხმაროს
”მერების შეთანხმებით” გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება ადგილობრივი
მდგრადი ენერგეტიკული პოლიტიკის და მდგრადი ენერგეტიკული სამოქმედო გეგმის (SEAP)
შემუშავების და განხორციელების გზით;

პროექტის ხელმძღვანელი: ასოციაცია “უკრაინის ენერგოეფექტური ქალაქები”
პროექტის ქართველი პარტნიორები: ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი
საქართველო, საპილოტე ქალაქი: გორის მუნიციპალიტეტი
პროექტის დაწყება: 2011 წ.
პროექტის დასრულება: 2014 წ.
დონორი: ევროპის კომისია
პროექტის მიზანი
 პროექტის მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს საქართველოს და უკრაინის ადგილობრივ
თვითმართველობებს გააუმჯობესონ მათი ენერგეტიკული უსაფრთხოება, შეამცირონ
დამოკიდებულება წიაღისეულ საწვავზე, შეამცირონ სათბური აირების ემისიები და
გააუმჯობესონ საკუთარი მოქალაქეების ცხოვრების დონე..

კონკრეტული ამოცანები:
 ხელი შეუწყოს საქართველოს და უკრაინის თვითმართველ ქალაქებს და
მუნიციპალიტეტებს შესაბამისი მასალების და ინსტიტუციონალური ტექნიკური შეფასებების
დახმარებით აქტიურად ჩაერთონ ”მერების შეთანხმების” პოლიტიკაში;

პროექტით გათვალისწინებულ საპროექტო ქალაქს საქართველოსა და უკრაინაში დაეხმაროს
”მერების შეთანხმებით” გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება ადგილობრივი
მდგრადი ენერგეტიკული პოლიტიკის და მდგრადი ენერგეტიკული სამოქმედო გეგმის (SEAP)
შემუშავების და განხორციელების გზით;

სამიზნე ჯგუფები: სახელმწიფო მოხელეები (მერები, ვიცე მერები, საკრებულოს წევრები და ა.შ.), მათ შორის
მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები და 5 საპროექტო ქალაქის მაცხოვრებლები, საქართველოში ახლად დაარსებული
’შეთანხმების მხარდაჭერის’ წარმომადგენლობა, ’მერების შეთანხმების ენერგეტიკული სააგენტოს’ თანამშრომლები
უკრაინაში და ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწე ქართველი და უკრაინელი სპეციალისტები.



შემუშავდა სახელმძღვანელოები, რომელიც დაეხმარება
მუნიციპალიტეტებს აქტიურად ჩაერთონ ’მერების შეთანხმების’
პროცესებში;

სახელმძღვანელოს (წარმატებული მაგალითები,
სახელმძღვანელო თუ როგორ გახდეს წარმატებული წევრი
მერების შეთანხმები; სახელმძღვანელო ენერგეტიკული დღეების
ორგანიზების შესახებ) მიზანია დაეხმაროს ხელმომწერ ქალაქებს
შეასრულონ მერების შეთანხმების ფარგლებში აღებული
ვალდებულებების განხორციელებაში.

შემუშავდა სახელმძღვანელოები, რომელიც დაეხმარება
მუნიციპალიტეტებს აქტიურად ჩაერთონ ’მერების შეთანხმების’
პროცესებში;

სახელმძღვანელოს (წარმატებული მაგალითები,
სახელმძღვანელო თუ როგორ გახდეს წარმატებული წევრი
მერების შეთანხმები; სახელმძღვანელო ენერგეტიკული დღეების
ორგანიზების შესახებ) მიზანია დაეხმაროს ხელმომწერ ქალაქებს
შეასრულონ მერების შეთანხმების ფარგლებში აღებული
ვალდებულებების განხორციელებაში.

მეთოდოლოგიები/პროგრამული ინსტრუმენტების შერჩევა და
მათი ადაპტირება უკრაინული და ქართული პირობებისთვის;

მეთოდოლოგიები და ინსტრუმენტები დაეხმარება ქალაქებს
მუნიციპალური ენერგეტიკული მენეჯმენტისთვის საჭირო
ღონისძიბეების გატარებაში, როგორიცაა ენერგო მოხარებისა და
CO2-ის ინვეტარიზაცია და მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო
გეგმის განხორციელება



2013 წლის იანვარში ადგილობრივი თვითმართველობების
ასოციაცია გახდა მერების შეთანხმების მხარდაჭრი
საქართველოში

პროექტის ფარგლებში შეირჩა მერების შეთანხმების კონსულტანეტები
და პარტიორ მუნიციპალიტეტებში გამოვლინდა და/ან დაინიშნა ენერგო
მენეჯერები.

ტრენინგები ენერგეტიკული მენეჯმეტისა და მერების შეთანხმების
პოლიტიკის საკითხებში (აპრილი, ივნისი, ოქტობერი 2013)

პროექტის ფარგლებში შეირჩა მერების შეთანხმების კონსულტანეტები
და პარტიორ მუნიციპალიტეტებში გამოვლინდა და/ან დაინიშნა ენერგო
მენეჯერები.

ტრენინგები ენერგეტიკული მენეჯმეტისა და მერების შეთანხმების
პოლიტიკის საკითხებში (აპრილი, ივნისი, ოქტობერი 2013)



მუნიციპალური ენერგეტიკული დღეები გორსა და რუსთავში

27-28 ივნისი, 2013
სხვადასხვა ღონისძიბები

კონფერენცია განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტურობის საკითხებზე (გორის საჯარო სკოლის
მოსწავლეები და სამოქალაქო კლუბის წევრების მონაწილეობით)
 ნახატების გამოფენა ანა ფერაძის სამხატვრო სკოლის მოსწავლეების მონაწილობით;
კლდეზე ცოცვა და ქუჩის ხატვა;

9 ნოემებრი, 2013
ველორბოლა;
ხეების დარგვა
თემატური ხატვა



მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმა გორის
მუნიციპალიტეტისთვის

შენობების სექტორში:
შენობების თბოიზოლაცია და კაპიტალური რემონტი/განახლება
ენერგოეფექტურ ნათურებზე გადასვლა
მზის კოლექტორების დაყენება
ენერგიის ხარჯვისა და დაზოგვის კონტროლი

გარე განათების ქვესექტორში:
ქუჩის განათების სანათების (ლამპიონების) შეცვლა თანამედროვე
შუქდიოდური სანათებით;
გარე განათების მართვის ავტომატიზირებული სისტემის მოწყობა
ელექტროენერგიის ხარჯვის კონტროლისათვის, გარე განათების
ოპერატიული და ავტომატური მართვისათვის სადისპეტჩერო პუნქტიდან;

ტრანსპორტის სექტორში განსახორციელებელი ღონისძიებები
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება –გზების მშენებლობა
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება –საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის სქემის
გაუმჯობესება
მუნიციპალური სამსახურეობრივი ტრანსპორტის განახლება

შედეგი - CO2 ემისიების შემცირება 26 % -ით 2020 წ

ტრანსპორტის სექტორში განსახორციელებელი ღონისძიებები
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება –გზების მშენებლობა
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება –საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის სქემის
გაუმჯობესება
მუნიციპალური სამსახურეობრივი ტრანსპორტის განახლება

მიწათსარგებლობის დაგეგმვის სექტორში
ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები (პარკის რეაბილიტაცია/განახლება
ქალაქის ცენტრში)



Demonstration Projects in Gori Municipality & Self-governing  Rustavi City

საბავშვო ბაღი #5 გორის მუნიციპალიტეტი
ენერგო აუდიტის შედეგად გამოვლენილი ეე ღონისძიებები



Demonstration Projects in Gori Municipality & Self-governing  Rustavi City

საბავშვო ბაღი #16 გორის მუნიციპალიტეტი
ენერგო აუდიტის შედეგად გამოვლენილი ეე ღონისძიებები



Demonstration Projects in Gori Municipality & Self-governing  Rustavi City

საბავშვო ბაღი #21 თვითმმართველი ქალაქი
ენერგო აუდიტის შედეგად გამოვლენილი ეე ღონისძიებები



პროექტის მიზანი იყო სომხეთის, საქართველოს, მოლდოვის და
უკრაინის ადგილობრივი მთავრობებისთვის დახმარების გაწევა,
იმისათვის რომ ისინი იქცნენ მოდელად სხვა მოქალაქეებისა და
ადგილობრივი მთავრობებისთვის ….

7 პრაქტიკული ქმედება განხორციელდა:

 “ენერგო”ჯგუფის ან ერთეულის შექმნა ადგილობრივი
ადმინისტრაციის შიგნით;
ენერგო მონიტორინგის სისტემის და მონაცემთა ბაზის შექმნა;
მდგრადი ენერგიტიკის დღეები/მუნიციპალური გონივრული
ენერგეტიკულიდღეები; (ტექონოლგიური გამოფენა, მარათონი
ჟურნალიტბის მონაწილობით, “Display” პოსტერის პრეზენტაცია,
რომელშიც აღწერილია 10 საბავშვო ბაღში ენერგიის მოხმარება;)

პროექტის მიზანი იყო სომხეთის, საქართველოს, მოლდოვის და
უკრაინის ადგილობრივი მთავრობებისთვის დახმარების გაწევა,
იმისათვის რომ ისინი იქცნენ მოდელად სხვა მოქალაქეებისა და
ადგილობრივი მთავრობებისთვის ….

7 პრაქტიკული ქმედება განხორციელდა:

 “ენერგო”ჯგუფის ან ერთეულის შექმნა ადგილობრივი
ადმინისტრაციის შიგნით;
ენერგო მონიტორინგის სისტემის და მონაცემთა ბაზის შექმნა;
მდგრადი ენერგიტიკის დღეები/მუნიციპალური გონივრული
ენერგეტიკულიდღეები; (ტექონოლგიური გამოფენა, მარათონი
ჟურნალიტბის მონაწილობით, “Display” პოსტერის პრეზენტაცია,
რომელშიც აღწერილია 10 საბავშვო ბაღში ენერგიის მოხმარება;)



მოკლედ ESIB პროექტის შესახებ ESIB საქმიანობები და ღონისძიებები

ESIB = ენერგოეფექტურობის ინიციატივა
სამშენბლო სექტორში
INOGATE პორგრამის ნაწილი
11 პარტნიორი ქვეყანა: სომხეთი,
აზერბაიჯანი, ბელარუსია, საქართველო,
ყაზახეით, ყირგიზეთი, მოლდოვეთი,
ტაჯიკეთი,თურქმენეთი, უკრაინა,
უზბეკეთი.
დაწყება: 2010 – დასრულება 2013
პროექტი განხოციელდა SOFRECO
კონსრციუმის ხელმძღვანელობით

დავალება 1 – ცნობიერების ამაღელბა
დავალება 2 – კანონმდებლობა
დავალება 3 – საბანკო საქმე & დაფინანსება
დავალება 4 – შესაძლებლობების გაძლიერება

ESIB = ენერგოეფექტურობის ინიციატივა
სამშენბლო სექტორში
INOGATE პორგრამის ნაწილი
11 პარტნიორი ქვეყანა: სომხეთი,
აზერბაიჯანი, ბელარუსია, საქართველო,
ყაზახეით, ყირგიზეთი, მოლდოვეთი,
ტაჯიკეთი,თურქმენეთი, უკრაინა,
უზბეკეთი.
დაწყება: 2010 – დასრულება 2013
პროექტი განხოციელდა SOFRECO
კონსრციუმის ხელმძღვანელობით



რუსთავის & თბილისის მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობა

ენერგეტიკული აუდიტი რუსთავის საბავშვო ბაღში ინტეგრირებული პილოტური
პროექტისთვის &თბილისის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსისთვის;
ტრეინინგი & სემინარი თბილისისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტების
წარმომადგენლებისთვის ენერგოეფექტურობის პოლიკიტასა და ენერგეტიკული აუდიტის
საკითხებზე;

IED რუსთავის #1 საბავშვო ბაღში (ვარვარების ნათურების შეცვლა CFL ნათურებით);
სემინარები ESIB პროექტზე და ენერგიის დაზოგვის ინიციატივებზე/ღონისძიებებზე
რუსთავის #5 საჯარო სკოლაში;
 ფილმების ჩვენება და/ან ინტელექტუალური ვიქტორინები მოსწავლეებისთვის;
 განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტურობის ტექნოლოგიების გამოფენა;

ენერგეტიკული აუდიტი რუსთავის საბავშვო ბაღში ინტეგრირებული პილოტური
პროექტისთვის &თბილისის მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსისთვის;
ტრეინინგი & სემინარი თბილისისა და რუსთავის მუნიციპალიტეტების
წარმომადგენლებისთვის ენერგოეფექტურობის პოლიკიტასა და ენერგეტიკული აუდიტის
საკითხებზე;

IED რუსთავის #1 საბავშვო ბაღში (ვარვარების ნათურების შეცვლა CFL ნათურებით);
სემინარები ESIB პროექტზე და ენერგიის დაზოგვის ინიციატივებზე/ღონისძიებებზე
რუსთავის #5 საჯარო სკოლაში;
 ფილმების ჩვენება და/ან ინტელექტუალური ვიქტორინები მოსწავლეებისთვის;
 განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტურობის ტექნოლოგიების გამოფენა;



პროექტის მიზანი იყო CO2 ემისიების გამოთვლის ინსტრუმენტის შექმნა მუნიციპალიტეტებისათვის და
მათი ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაძლიერება ამ მიმართულებით.

შედეგად, საქართველოს მუნიციპალიტეტები შეძლებენ თავად გამოთვალონ საბაზისო CO2
გაფრქვევები SEAP შემუშავების ფაზისთვის, ასევე შემდგომ – მონიტორინგის მიზნებისთვის SEAP
განხორციელების ფაზაში.

პროექტის კონკრეტული შედეგები:
საქართველოსთვის CO2 გამოთვლის ინსტრუმენტი შემუშავდა კლიმატის ალიანსის
გამოცდილებაზე დაყრდნობით;
შემუშავდა საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე მონაცემთა შეგროვების სისტემური მიდგომა;
ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EEC) აღჭურვილია საჭირო ტექნიკური ნოუ–ჰაუთი იმის თაობაზე,
თუ როგორ ჩაუტაროს კონსულტაცია მუნიციპალიტეტებს მონაცემთა შეგროვების და CO2 გამოთვლის
ინსტრუმენტის გამოყენების საკითხებზე;
საქართველოს მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებს გააჩნიათ ადგილობრივ დონეზე მონაცემთა
შეგროვების, CO2 გამოთვლის ინსტრუმენტის გამოყენებისა და მონიტორინგის კვალიფიკაცია;
სრულდება საერთაშორისო ცოდნის გაცვლა CO2 გამოთვლის საკითხებზე, არსებობს ენერგიის
დაზოგვის პოტენციალი.

პროექტის მიზანი იყო CO2 ემისიების გამოთვლის ინსტრუმენტის შექმნა მუნიციპალიტეტებისათვის და
მათი ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების გაძლიერება ამ მიმართულებით.

შედეგად, საქართველოს მუნიციპალიტეტები შეძლებენ თავად გამოთვალონ საბაზისო CO2
გაფრქვევები SEAP შემუშავების ფაზისთვის, ასევე შემდგომ – მონიტორინგის მიზნებისთვის SEAP
განხორციელების ფაზაში.

პროექტის კონკრეტული შედეგები:
საქართველოსთვის CO2 გამოთვლის ინსტრუმენტი შემუშავდა კლიმატის ალიანსის
გამოცდილებაზე დაყრდნობით;
შემუშავდა საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე მონაცემთა შეგროვების სისტემური მიდგომა;
ენერგოეფექტურობის ცენტრი (EEC) აღჭურვილია საჭირო ტექნიკური ნოუ–ჰაუთი იმის თაობაზე,
თუ როგორ ჩაუტაროს კონსულტაცია მუნიციპალიტეტებს მონაცემთა შეგროვების და CO2 გამოთვლის
ინსტრუმენტის გამოყენების საკითხებზე;
საქართველოს მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებს გააჩნიათ ადგილობრივ დონეზე მონაცემთა
შეგროვების, CO2 გამოთვლის ინსტრუმენტის გამოყენებისა და მონიტორინგის კვალიფიკაცია;
სრულდება საერთაშორისო ცოდნის გაცვლა CO2 გამოთვლის საკითხებზე, არსებობს ენერგიის
დაზოგვის პოტენციალი.

გორის მუნიციპალიტეტი
თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი
თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი



„თანამშრომლობის გაძლიერება ევროპის
სამეზობლო პოლიტიკის ქვეყნებთან ენერგეტიკულ

კვლევებსა და ენერგო-ინოვაციების შორის
კავშირების გასაძლიერებლად“ (ENER2I)

პროექტის მიზანია: ევროპის სამეზობლო ქვეყნებსა
(ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველო და სომხეთი) და
ევროკავშირის ქვეყნებში (ავსტრია გერმანია, უნგრეთი)
განახლებადი ენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის
საკითხებზე მომუშავე უნივერსიტეტებს, სამეცნიერო
კვლევით ცენტრებსა და მრეწველობას შორის ურთიერთ-
თანამშრომლობის ხელშეწყობა პარტნიორების მოძიების,
ცოდნის ამაღლების ეროვნული თუ საერთაშორისო
ღონისძებების, ურთიერთანამშრომლობის ხელშეწყობისა
ინოვაციური ვაუჩერების სქემების ჩამოყალიბების
საშუალებით.

პროექტის მიზანია: ევროპის სამეზობლო ქვეყნებსა
(ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველო და სომხეთი) და
ევროკავშირის ქვეყნებში (ავსტრია გერმანია, უნგრეთი)
განახლებადი ენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის
საკითხებზე მომუშავე უნივერსიტეტებს, სამეცნიერო
კვლევით ცენტრებსა და მრეწველობას შორის ურთიერთ-
თანამშრომლობის ხელშეწყობა პარტნიორების მოძიების,
ცოდნის ამაღლების ეროვნული თუ საერთაშორისო
ღონისძებების, ურთიერთანამშრომლობის ხელშეწყობისა
ინოვაციური ვაუჩერების სქემების ჩამოყალიბების
საშუალებით.



გმადლობთ ყურადღებისთვის 


