
EU4Energy – Беларусь

Сонечная энергія на новых тэрыторыях

www.EU4Energy.eu

#EU4Energy

«Грамадская лазня стала для 
рэгіёна пілотным праектам па 
энергаэфектыўнасці і эканоміі 
энергіі», 

У рамках ініцыятывы “Пагадненне мэраў” дзякуючы гранту ЕС 
памерам у 41 тыс. еўра былі ўсталяваныя сонечныя калектары і 
цеплавая помпа для забеспячэння лазні гарачай вадой.

Міхаіл Арэхаў, 
дырэктар “Цэнтра ўстойлівага развіцця 
тэрыторыі “Азёрны край” у Беларусі

www.eu4energy.iea.org/

У рамках EUSEW Еўрапейская камісія арганізуе 
штогадовую прэмію ў галіне ўстойлівай энергетыкі, 
якая заахвочвае выдатныя інавацыі ў галіне 
энергаэфектыўнасці і аднаўляльных крыніц энергіі. Другі 
год запар прэмія будзе ўключаць  катэгорыю для рэгіёна 
Усходняга партнёрства. 

Пагадненне мэраў 
 

Пагадненне мэраў – найбуйнейшы ў свеце рух за 
кліматычныя і энергетычныя дзеянні на мясцовым узроўні. 
Яно аб’ядноўвае тысячы мясцовых органаў улады, якія 
добраахвотна ўзялі на сябе абавязацельствы дасягнуць 
мэты ЕС у галіне клімату і энергетыкі. Гарады-падпісанты 
абавязваюцца скараціць выкіды парніковых газаў на 
40% да 2030 года і распрацаваць сумесны падыход да 
вырашэння праблемы змякчэння наступстваў і адаптацыі 
да змены клімату. Па стане на сакавік 2020 года у Беларусі 
52 актыўныя падпісанты ініцыятывы, якія ахопліваюць 
больш за 42% насельніцтва.

Вытворчасць энергіі ў Беларусі ў 2017 годзе* 

Энергаспажыванне Беларусі*

Для гэтага ЕС падтрымлівае праекты, 
якія:

Тыдзень устойлівай энергетыкі ЕС 2020 
(#EUSEW2020)

Энергетычная бяспека і энергаэфектыўнасць з’яўляюцца ключавымі для эканамічнага развіцця 
Беларусі. У рамках ініцыятывы EU4Energy ЕС падтрымлівае даступную, бяспечную і ўстойлівую 

энергетыку з больш надзейным энергазабеспячэннем, заахвочваннем энергаэфектыўнасці і 
выкарыстаннем аднаўляльных крыніц энергіі. Гэта зробіць энергазабеспячэнне для грамадзян, хатніх 

гаспадарак і прадпрыемстваў больш надзейным, а таксама прывядзе да скарачэння спажывання 
энергіі і выкідаў CO2.
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*Дадзеныя МЭА

*Дадзеныя МЭА

•  дапамагаюць у рэфармаванні энергетычных рынкаў

•  садзейнічаюць развіццю аднаўляльных крыніц энергіі

•  зніжаюць энергаспажыванне 

•  павышаюць энергаэфектыўнасць

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

