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ეს პროექტები ახდენს საცხოვრებელი და საჯარო შენობების 
მოდერნიზაციას, აღადგენს გათბობისა და გაგრილების ქსელებს, 
ცვლის განათებას საზოგადოებრივ სივრცეებში, აუმჯობესებს 
საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და განაახლებს ნარჩენებისა და წყლის 
მართვას.  

ენერგოპროექტების დაფინანსება ჩვენ მიერ, საშუალებას მისცემს 
ევროკავშირს, რომ მიაღწიოს დასახულ ამოცანას, რაც მდგომარეობს 
ენერგიის მოხმარების 20%-ით შემცირებაში 2020 წლისთვის. 

2017 წელს EIB-მა განახორციელა 4,85 მილიარდი ევროს ინვესტიცია 
ენერგოეფექტურობის პროექტებში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, 
რაც სამჯერ და მეტად აღემატება 5 წლის წინ დახარჯულ თანხას. 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები ამბიციურ მიზნებს ისახავენ 
ენერგოეფექტურობის მიმართულებით. ბანკი ეხმარება მათ ამ მიზნების 
მიღწევაში. ცოტა ხნის წინ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ენერგოეფექტურობის 
ორ ხელშეკრულებას უკრაინასთან, ერთს სომხეთთან და ერთს 
მოლდავეთთან. მალე მოსალოდნელია ახალი ხელშეკრულებები 
საქართველოში, ბელორუსიაში, სომხეთსა და უკრაინაში.

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში

ყველაზე სუფთა და იაფი ენერგია არის ის, 

რომელსაც ჩვენ ვიღებთ დაზოგვის შედეგად. 

ევროკავშირი და ევროპის საინვესტიციო ბანკი 

(EIB) აფინანსებს მრავალ პროექტს აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ქვეყნებში, რომ დაეხმარონ მათ, 

გახდნენ უფრო ენერგოეფექტური და შეამცირონ 

ხარჯები ენერგიაზე.

„ევროკავშირი მომავალშიც განაგრძობს 
პარტნიორი ქვეყნების დახმარებას, რომ 
გახდნენ უფრო ენერგოეფექტური, ამ 
რეგიონის მოქალაქეთა საკეთილდღეოდ.“

იოჰანეს ჰანი, ევროკომისარი

„ეფექტურობა ნიშნავს წარმატებას, მათ 
შორის ენერგიაშიც. როდესაც ვგეგმავთ 
მომავალ ზრდას, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ 
ეფექტურობა, რომ დავიცვათ კლიმატი და 
გავუფრთხილდეთ გარემოს.“

ვაზილ ჰუდაკი, EIB-ის ვიცე-პრეზიდენტი 

„უკრაინის უნივერსიტეტების შენობების დიდი 
რაოდენობა მოითხოვს მოდერნიზაციას 
ენერგოეფექტურობის მისაღწევად. ამ 
პროექტების საშუალებით, ჩვენ დავზოგავთ 
ხარჯებს, გათბობის ამჟამინდელ დანახარჯებთან 
შედარებით და ამ თანხებს ჩავდებთ უმაღლესი 
განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაში.“

რომან გრება, უკრაინის განათლების  
მინისტრის მოადგილე

ევროპის
კომისია
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უმაღლესი განათლება

უკრაინაში EIB-მა გამოყო 120 მილიონი ევროს ღირებულების 
სესხი უნივერსიტეტებში, სასწავლო და კვლევითი შენობების 
განახლებისთვის. ამ პროექტს ასევე ხმარდება მნიშვნელოვანი 
საგრანტო თანხა, ხოლო პროექტის განხორციელება 30-60%-
ით შეამცირებს ენერგიის მოხმარებას და ასევე, შეამცირებს 
სათბურის აირის ემისიას.

საბავშვო ბაღების განახლება ერევანში

ევროპელი დონორების მიერ გამოყოფილი მსხვილი გრანტი 
შენობების განახლებისთვის დაეხმარება ერევანს, სომხეთის 
დედაქალაქს, გახადოს ქალაქში არსებული საბავშვო ბაღები 
უფრო ენერგოეფექტური და უსაფრთხო 34,500 ბავშვისთვის, 
მასწავლებლისთვის და სხვა პერსონალისთვის.  

ევროკავშირის მხარდაჭერით, 147 საბავშვო ბაღი მიიღებს 
სარგებელს, 15 მილიონი ევროს ღირებულების ენერგოეფექტურობის 
პროექტისგან ერევანში, რომლის ფარგლებში შეკეთდება სახურავები, 
დაემატება თბოიზოლაცია, გამოიცვლება გამათბობლები და  
მრავალი სხვაც გაუმჯობესდება. პროექტი შეამცირებს სათბურის 
აირის ემისიას და გააუმჯობესებს ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. 
პროექტი ასევე დაზოგავს ენერგიაზე დანახარჯებს მუნიციპალიტეტის 
მხრიდან. პროექტის ღირებულებას ამოიღებს  ენერგიის დაზოგვა 14 
წლის განმავლობაში.

362 საბავშვო ბაღები

147 უნივერსიტეტების 
შენობები

147 სკოლები

56 საავადმყოფოები

4
კულტურული 
დანიშნულების 
შენობები

4 საცხოვრებელი 
შენობები

19
სპორტული 
დანიშნულების 
შენობები, 
სახელოვნებო 
სკოლები

დაფინანსებული შენობების  
რაოდენობა და ტიპი

კლიმატური აქტივობები კიშინიოვის 
შენობებში

10 მილიონი ევროს სესხი მოხმარდება თბური სისტემების 
განახლებას კიშინიოვის (მოლდავეთი) საჯარო შენობებში.
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სპეციალური ინიციატივები

მუნიციპალური პროექტების 
მხარდაჭერის მექანიზმი 
მექანიზმი ტექნიკურ დახმარებას 

უწევს ბანკში წარსადგენად 
ვარგისი და მდგრადი პროექტების 
მომზადებასა და განხორციელებას 

ენერგოეფექტურობის, განახლებადი 
ენერგიის, საქალაქო ტრანსპორტის, 

წყლისა და კანალიზაციის, 
ცენტრალური გათბობისა და მყარი 
ნარჩენების მართვის სფეროებში. 

EU4Energy არის ახალი ინიციატივა 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის 

სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელარუსიაში, 
საქართველოში, მოლდავეთში, უკრაინასა და 

ცენტრალური აზიის ხუთ ქვეყანაში - ყახაზეთი, 
ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი და 

უზბეკეთი. პროგრამა ხელს უწყობს ენერგიაზე 
დამოკიდებულების შემცირებას, ზრდის 

მდგრადობას და ქმნის შესაძლებლობებს 
ნახშირბადის დაბალი რაოდენობის მქონე 

ეკონომიკის განვითარებისთვის. 

აღმოსავლეთ ევროპის 
ენერგოეფექტურობის 
და გარემოს დაცვის 

პარტნიორობა მუშაობს 
ენერგოეფექტურობის და 

გარემოს დაცვის პროექტებზე 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყნებში. 

ევროკავშირის სამეზობლოს 
საინვესტიციო მექანიზმი (NIF), რომელსაც 

გადაერქვა სახელი და ეწოდა სამეზობლოს 
საინვესტიციო პლატფორმა (NIP), დაარსდა 2008 

წელს. ის ეხმარება ინფრასტრუქტურული პროექტების 
განხორციელებას ისეთ სექტორებში, როგორიც არის 

ტრანსპორტი, ენერგია, გარემოს დაცვა და სოციალური 
განვითარება, ევროკავშირის საგრანტო რესურსების 
კომბინირებით ევროპის საფინანსო ინსტიტუტების 
მიერ გამოყოფილ სესხებთან. NIP-ის დაფინანსება 
კონცენტრირებულია აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყნებზე ისევე, როგორც სამხრეთ და აღმოსავლეთ 
ხმელთაშუაზღვისპირეთის რეგიონებზე. 

აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის 

ტექნიკური დახმარების 
სატრასტოფონდი 
გასცემს დაფინანსებას 

პროექტების მოსამზადებლად 
და პროექტების შეფასების 

მომზადებისთვის. 

პარტნიორობის სარგებელი

• გაზრდილი კომფორტი შენობებში.

• ენერგიის შემცირებული მოხმარება.

• უფრო დაბალი ხარჯები.

• მეტი სახსრები სათემო სერვისებისთვის.

• უკეთესის მშენებლობა.

• სამუშაო ადგილების შექმნა.

• კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესება 
საქონლის წარმოებაში.

• კლიმატის ცვლილების შერბილება.

• ენერგოუსაფრთხოება.

• შენობების სასიცოცხლო ციკლის გაზრდა.



ვაუმჯობესებთ ცხოვრებას.
ერთად.

წელი

ევროპის საინვესტიციო ბანკი

98 - 100, კონრად ადენაუერის ბულვარი 

(boulevard Konrad Adenauer)

L-2950 Luxembourg (ლუქსემბურგი)

3 +352 4379-1

5 +352 437704

www.eib.org/eastern-neighbourhood

 twitter.com/EIB

 facebook.com/EuropeanInvestmentBank

 youtube.com/EIBtheEUbank

საინფორმაციო ბიურო

3 +352 4379-22000

5 +352 4379-62000

U info@eib.org

მეტი ინფორმაციის მისაღებად იხ. 
www.eib.org/eastern-neighbourhood

ეს პუბლიკაცია მომზადებულია ევროპის საინვესტიციო 
ბანკის მიერ და არ არის აუცილებელი, რომ ასახავდეს 
ევროკავშირის თვალსაზრისს. 
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