
EU4Energy – Azərbaycan

Yaşıl texnologiyalar sahəsində 
innovasiyaların nümayişi

www.EU4Energy.eu

#EU4Energy

“Kondisionerin istismarına sərf edilən 
elektrik enerjisinin 25%-nə qədərinə 
qənaət edilə bilər”, 

2019-cu ildə Güllü yaşıl texnologiyalar sahəsində dünyanın ən böyük 
müsabiqəsi olan ClimateLaunchpad müsabiqəsinin iki Azərbaycanlı 
finalçısından biri olub. O, müsabiqədə kondisionerlərin sərf etdiyi elektrik 
enerjisinin azaldılmasına dair ixtira ilə iştirak edib.

Güllü Huseynli, 
Azerbaycanlı ixtiraçı

www.eu4energy.iea.org/

EUSEW çərçivəsində Avropa Komissiyası enerji səmərəliliyi və 
bərpa olunan enerji sahələrində mühüm innovasiyaları tanıyan 
və hər il keçirilən Dayanıqlı Enerji Mükafatları da var. Ardıcıl 
olaraq ikinci ildir mükafatlara Şərq Tərəfdaşlığı regionu üzrə 
kateqoriya daxildir.   

“Bələdiyyə sədrlərinin razılaşması”  

“Bələdiyyə sədrlərinin razılaşması” Aİ-nin iqlim və enerji 
məqsədlərini həyata keçirməyi könüllü olaraq üzərinə 
götürən minlərlə yerli hökuməti bir araya gətirən iqlim və 
enerji fəaliyyətləri üzrə dünyanın ən böyük hərəkatıdır. 
Təşəbbüsə qoşulan şəhərlər 2030-cu ilə qədər istixanaların qaz 
tullantılarını 40% azaltmağı və iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşma 
və fəsadların yüngülləşdirilməsi ilə bağlı birgə yanaşma 
qəbul etməyi öhdəsinə götürür. 2020-ci ilin mart ayına olan 
məlumatlara əsasən Azərbaycandan təşəbbüsə qoşulanların 
sayı 2-yə çatmışdır.  

2017-ci il üzrə Azərbaycanın enerji istehsalı* 

Azərbaycanın enerji tutumu*

Bu məqsədlə Aİ aşağıdakı layihələrə 
maliyyə dəstəyi təmin edir:

Aİ-nin Dayanıqlı Enerji Həftəsi 2020 
(#EUSEW2020)

Enerji təhlükəsizliyi və enerjinin səmərəliliyi Azərbaycanın iqtisadi inkişafında çox mühüm rol 
oynayır. Aİ, EU4Energy təşəbbüsü çərçivəsində enerji təchizatının etibarlılığının artırılması, enerjinin 

səmərəliliyinin təşviqi və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə vasitəsilə enerjinin əlverişli, 
etibarlı və dayanıqlı olmasına dəstək verir. Bu cür təşəbbüslər vətəndaşlara, ev təsərrüfatlarına və 
müəssisələrə daha etibarlı enerji təchizatı təmin etməyə, eləcə də enerji istehlakını və atmosferə 

atılan karbon qazının (CO2) miqdarını azaltmağa kömək edir.

İstehsalat
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*BEA-nın məlumatları
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*BEA-nın məlumatları

•  enerji bazarlarının islahatına yönəlmiş layihələr
•  bərpa olunan enerji mənbələrini təşviq edən layihələr
•  enerji istehlakını azaltmağa yönəlmiş layihələr
•  enerjinin səmərəliliyini dəstəkləyən layihələr

https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/energy
https://www.eu4energy.iea.org/
http://eapenergyawards.eu/

