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ევროკავშირის ინიციატივა - მერების შეთანხმება

სადემონსტრაციო პროექტები: მოსალოდნელი შედეგები ციფრებში

პროექტი: თელავის მუნიციპალიტეტში (საქართველო) ორი საბავშვო 
ბაღის თერმომოდერნიზაცია და ადგილობრივი ბიომასის (ვაზის 

ნასხლავის) მიწოდების ჯაჭვის შექმნა

 · ორი მუნიციპალური საბავშვო ბაღის 
ყოვლისმომცველი თერმომოდერნიზაცია

 · ადგილობრივი ბიომასის მიწოდების ჯაჭვის 
შექმნა და გათბობისთვის ბუნებრივი გაზის 
ან შეშის ჩანაცვლება ვაზის ნასხლავით

რა უნდა გაკეთდეს?

ვინ მიიღებს სარგებელს?

ქვეყანა საქართველო

რეგიონი კახეთი

მუნიციპალიტეტი თელავი

მერების შეთანხმებასთან 
მიერთების თარიღი

2014 წ. მარტი

მდგრადი ენერგეტიკის 
სამოქმედო გეგმის 
შემუშავების თარიღი

2015 წ. მაისი

მდგრადი ენერგეტიკის 
სამოქმედო გეგმის სამიზნე 
მაჩვენებელი 2020 წ.

CO2 ემისიების 
შემცირება: -21 %

სადემონსტრაციო 
პროექტის ხანგრძლივობა

2018 წ. თებერვალი– 2021 
წ. თებერვალი

სადემონსტრაციო 
პროექტის ბიუჯეტი, სულ

748,641 ევრო

აქედან ევროკავშირის 
გრანტი

598,913 ევრო 

აქედან მუნიციპალიტეტის 
წვლილი

149,728 ევრო

47 თანამშრომლისთვის შეიქმნება უკეთესი სამუშაო 
პირობები 

41 ადამიანი (პროექტის გუნდი, მშენებლები, ექსპერტები, 
ა.შ.) რომელიც ჩართულია პროექტის განხორციელებაში, 
შეიტანს წვლილს ადგილობრივ ეკონომიკურ 
განვითარებაში

204 საბავშვო ბაღების აღსაზრდელისთვის შეიქმნება უფრო 
კომფორტული პირობები 
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+ 497 მვტ.სთ/წ, ან  
76%-იანი ენერგოდაზოგვა 

- 166 ტ/წ, ან CO2 
ემისიების 96%-ით 
შემცირება

+ 201 მვტ.სთ/წ, ან 
გათბობისთვის ენერგიის 
100 % განახლებადი 
წყაროებიდან მიღება

27,233 მობილური 
ტელეფონის  წლიურ 
ენერგომოხმარებას

106 ახალი 
ავტომობილის 
ყოველწლიურ ემისიებს

11,014 მობილური 
ტელეფონის  წლიურ 
ენერგომოხმარებას

4,602 ტელევიზორის 
წლიურ 
ენერგომოხმარებას

საჭიროა 7,545 
ხის დარგვა რათა 
მოხდეს აღნიშნული  
რაოდენობის CO2 
ემისიების შთანთქმა

1,861 ტელევიზორის 
წლიურ 
ენერგომოხმარებას

Скарачэнне выдаткаў на энергарэсурсы 46 772 еўра штогод 

0,29 % ад агульнага бюджэту Ашмянскага раёна

მერების შეთანხმება არის ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი, მსოფლიოში 
უდიდესი მოძრაობა კლიმატისა და ენერგეტიკის სფეროებში ადგილობრივი 
ქმედებებისთვის. 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის  რეგიონში 400-ზე მეტმა ადგილობრივმა 
ხელისუფლებამ აიღო ნებაყოფლობითი ვალდებულება შეამციროს CO2 
ემისიები არანაკლებ 20%-ით 2020 წლისთვის, ან 30%-ით 2030 წლისთვის. 

ევროკავშირი მხარს უჭერს ამ ინიციატივას აღმოსავლეთ პარტნიორობის  
ქვეყნებში 2011 წლიდან; მან ამ ქვეყნებს გაუწია 30 მლნ ევროზე მეტი 
ღირებულების ტექნიკური, მეთოდოლოგიური და ფინანსური დახმარება. 
2015 წლიდან ეს დახმარება მოიცავს გრანტებსა და საჭიროებაზე მორგებულ 
ტექნიკურ დახმარებას 34 მუნიციპალიტეტში სადემონსტრაციო პროექტების 
განსახორციელებლად, ძირითადად ენერგოეფექტურობის სფეროში.

მერების შეთანხმება — სადემონსტრაციო 
პროექტები 
1/3, კოსტომაროვის ქ., ოფისი 5 
79005 ლვოვი, უკრაინა 
ტ/ფ: +38 (032) 253 87 04/05 
Facebook: COMDEP2014 
com-dep.enefcities.org.ua 

ენერგოეფექტურობის ცენტრი 
საქართველო 

დ. გამრეკელის ქ. 19, ოფისი 611 
თბილისი,  0160,  საქართველო  

www.eecgeo.org   
საკონტაქტო პირი: ელენე გვილავა, 

e_gvil@eecgeo.org        

რა მიიღწევა?


