
EU4Energy – Հայաստան

Աջակցություն կառավարություններին՝ էներգետիկ 
քաղաքականությունների և կանոնակարգերի մշակման գործում

Օգնություն տեղական ինքնակառավարման մարմիններին՝ 
էներգաարդյունավետության ապահովման գործում

Բիզնեսի համար Էներգաարդյունավետ 
ներդրումների ֆինանսավորում

www.EU4Energy.eu

Աջակցություն համայնքներին՝ անցնելու կանաչ էներգիայի

#EU4Armenia 
#EU4Energy

«Մեր աշխատանքն է ուսումնասիրել, 
թե ինչ է անում յուրաքանչյուր երկիրը, 
պարզել, թե որտեղ են առկա բացեր, 
այնուհետև ներկայացնել քաղաքական 
առաջարկություններ՝ փոփոխությունների 
խրախուսման նպատակով»: 
Բիլյանա Չոբանովա, Էներգետիկ խարտիա:

«Ներկայումս իրականացվող ծրագրերն 
ուղղված են բնակիչների բարեկեցության 
բարձրացմանը և հասարակական 
նշանակության շենքերի էներգասպառման 
ծավալների նվազմանը»:
Նոնա Մարտիրոսյան, Երևանի 
քաղաքապետարան

«Մեր ջերմոցներում տեղակայված 
էներգախնայող սարքավորումների շնորհիվ 
այլ ջերմոցների համեմատ 25-30 տոկոս գազի 
խնայողություն է կատարվում»: 
Մարկոս Ղարիբյան, վարդերի մշակմամբ 
զբաղվող «Արմյանսկիյ ուրաժայ» ընկերության 
համահիմնադիր:

«Նախկինում մենք չէինք հաճախում 
մանկապարտեզ ձմռանը: Այն ժամանակ 
այստեղ անչափ ցուրտ էր»:
Քնարիկ, 5 տարեկան, Արագածոտնի 
մարզի Աշնակ գյուղ

Որպես EU4Energy նախաձեռնության մաս, Էներգետիկ խարտիան 
աշխատում է Հայաստանի հետ՝ էներգետիկ քաղաքականությունների 
մշակմանը և իրավանորմատիվային բազայի ամրապնդմանն 
աջակցելու նպատակով: Առաջնային ոլորտները ներառում են շենքերի 
էներգաարդյունավետությանը նպաստող միջոցառումների ձեռնարկում 
և էներգախնայողության նվազագույն պահանջների վերաբերյալ 
ուղեցույցների ստեղծում:

ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող Համայնքային ծրագրերի աջակցման 
գործիքն օգնում է էներգաարդյունավետությանը նպաստող 
միջոցառումների իրականացմանը 190 հանրային շենքերում, 
հիմնականում՝ մանկապարտեզներում, և աջակցում է Երևանի 
քաղաքապետարանին՝ էներգետիկ աուդիտների և տեխնիկատնտեսական 
ուսումնասիրությունների ընթացքում՝ էներգաարդյունավետության 
բարձրացման նպատակով:

EU4Energy նախաձեռնության  Հարավային Կովկասի կայուն 
էներգետիկայի ֆինանսավորման գործիքի տրամադրած 
ֆինանսավորման շնորհիվ «Արմյանսկիյ ուրաժայ» ընկերությունը 1,5 
մլն եվրոյի ներդրում է ներգրավել: Սա հանգեցրեց էներգիայի սպառման 
ծավալների նվազեցման՝ 25 տոկոսի չափով, և էներգետիկ ծախսերի 
խանյողության՝ տարեկան 500.000 եվրոյի չափով:

ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող BioRuralHeating ծրագրի շրջանակներում 
Աշնակ գյուղն աջակցություն է ստացել՝ կենսազանգվածի 
կիրառմամբ կանաչ էներգիա արտադրելու համար: Գազի փոխարեն 
կենսազանգվածով ջեռուցվող կաթսաների կիրառությունը նշանակում է, 
որ համայնքները 3-5 անգամ պակաս  գումար են վճարում հանրային 
նշանակության շինությունների ջեռուցման համար:

ԵՄ Կայուն էներգիայի շաբաթ  
Յուրաքանչյուր տարի ԵՄ Կայուն էներգիայի շաբաթը (EUSEW) համախմբում 
է ԵՄ-ի և Արևելյան գործընկերության երկրների պետական իշխանություններին, 
գործարարներին, հասարակական կազմակերպություններին և հանրությանը՝ ի նպաստ 
այն նախաձեռնությունների, որոնք ուղղված են էներգիայի խնայողությանը և ավելի մաքուր, 
անվտանգ ու արդյունավետ էներգիային:

Հայաստանի էներգետիկ կարիքները 
բավարարվում են մեծավ մասամբ ներմուծված 
բնական գազի (55%) միջոցով: Էներգետիկ 
խառնուրդը բավականին բազմազան է. երկիրն 
էներգիա է արտադրում միջուկային և հիդրո 
եղանակներով,  ինչպես նաև կենսավառելիքից
ու թափոններից:

Հայաստանի էներգետիկ խառնուրդԱյդ անելու համար ԵՄ-ն աջակցում է այնպիսի ծրագրերի, որոնք՝

•  օգնում են բարեփոխել 
   էներգետիկ շուկաները    
•  նվազեցնում են էներգիայի 

սպառումը      

•  խթանում են վերականգնվող  
էներգիային     

•  աջակցում են 
էներգաարդյունավետությանը 

Առաջնային արտադրության էներգիայի 
ընդհանուր ծավալը, 2015թ.

Աղբյուրը՝  www.eu4energy.iea.org/

բնական գազ
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Դա նշանակում է, որ երկարաժամկետ հեռանկարում քաղաքացիները, տնային 
տնտեսությունները և բիզնեսները կունենան ավելի հուսալի էներգիա, 
կնվազեցնեն էներգիայի սպառման և ածխաթթու գազի արտանետումների 
ծավալները:

Էներգետիկ անվտանգությունը և էներգետիկ արդյունավետությունը Հայաստանի տնտեսական 
զարգացման բանալին են: «EU4Energy» («ԵՄ-ն էներգիայի համար») նախաձեռնության միջոցով ԵՄ-ն 
աջակցում է առավել հուսալի էներգամատակարարմանը, խթանում է էներգաարդյունավետությանն ու 
էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների օգտագործմանը:

https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/energy
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories/eu4energy-strengthening-legal-framework-energy-eastern-partnership
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories/local-authority-led-reform-leads-sustainable-energy-benefits
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories/local-authority-led-reform-leads-sustainable-energy-benefits
https://www.youtube.com/watch?v=caELVH6oGEs
https://www.youtube.com/watch?v=caELVH6oGEs
https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/stories/ashnak-green-village-how-eu-supporting-armenians-switch-renewable-energy
http://www.eusew.eu/
https://www.eu4energy.iea.org/

