
EU4Energy – Беларусь

Падтрымка органаў дзяржаўнага кіравання ў галіне паляпшэння 
энергетычнай статыстыкі і  абгрунтаванай палітыкі

Падтрымка дзяржаўных органаў для 
павышэння энергаэфектыўнасці Інвестыцыі ў зялёную энергетыку

Дапамога мясцовым органам улады для 
павышэння энергаэфектыўнасці

www.EU4Energy.eu

#EUforBelarus 
#EU4Energy

“Мы дапамагаем органам дзяржаўнай 
улады ў распрацоўцы сярэднетэрміновай 
і доўгатэрміновай энергетычнай палітыкі 
з улікам іх адпаведных нацыянальных і 
рэгіянальных асаблівасцей,” 
Тэя Хітарышвілі, Міжнароднае 
энергетычнае агенцтва (МЭА).

“Калі мы гаворым аб экалогіі і выкідах 
CO2, самымі праблемнымі зонамі 
для беларускіх гарадоў з’яўляюцца 
транспарт, энергетыка і будынкі”. 
Зміцер Буронкін, Цэнтр экалагічных 
рашэнняў, Браслаў

“Удзел у праграме з’яўляецца магутным 
стымулам для нас, каб жыць па-іншаму, 
думаць па-іншаму, і дзяцей выхоўваць 
па-іншаму”. Людміла Лукша, 
дырэктар сярэдняй школы № 4 
у горадзе Дзяржынску.

“Я рада, што наша бальніца была 
абраная для гэтага праекта. У нас будзе 
гарачая вада, нагрэтая з дапамогай 
сонечнай энергіі, пацыенты і дактары 
будуць знаходзіцца ў больш камфортных 
умовах, а бальніца эканоміць на рахунках 
за электраэнергію,”  Тамара Малуха, 
Навагрудская раённая бальніца.

Беларусь выйграе ад падтрымкі праектаў па дадзеных 
і палітыцы EU4Energy, якія рэалізуюцца МЭА для 
паляпшэння статыстыкі ў сферы энергетыкі іпашырэння 
выкарыстання гэтых дадзеных у абгрунтаванай палітыцы 
ў энергетычным сектары.

39 беларускіх гарадоў далучыліся да ініцыятывы 
“Пагадненне мэраў”, узяўшы на сябе абавязацельства 
скараціць выкіды СО2 на 40% да 2030 года. Браслаў,  
Чавусы і Полацк атрымалі гранты ЕС на суму больш за 3 млн. 
еўра, якія дапамогуць мадэрнізаваць сістэмы ацяплення, 
усталяваць энергаэфектыўнае асвятленне, і “разумны” 
маніторынг энергіі і вады.

Пры падтрымцы праекта “Энергаэфектыўнасць у 
школах”, які фінансуецца ЕС, у школе усталяваныя 
двайныя шклопакеты, энергазберагальныя лямпачкі, 
сістэмы рэкуперацыі цяпла і сонечныя воданагравальнікі.  
Цяпер школа эканоміць да 1600 еўра штомесяц на 
рахунках, спажыванне энергіі на ацяпленне ўпала на 45%, 
электрычнасці – на 43%.

У рамках праекта “Развіццё аднаўляльных крыніц энергіі 
ў Навагрудку”, які фінансуецца ЕС, у мясцовай бальніц былі 
ўсталяваныя сонечныя панэлі. Гэта першая медыцынская 
ўстанова, якая карыстаецца сонечнай энергіяй у раёне, што 
забяспечвае эканомію да 8000 еўра на рахунках штомесяц.

Беларусь трэцяя ў свеце па вытворчасці торфу, 
яна таксама мае невялікія аб’ёмы вытворчасці 
нафты і прыроднага газу. Штогод менш за 15% 
ад энергетычных патрэб краіны пакрываецца 
за кошт вытворчасці з унутраных крыніц 
энергіі, што робіць Беларусь адной з самых 
энергазалежных краін. 
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Крыніца: www.eu4energy.iea.org/

Энергетычная бяспека і энергаэфектыўнасць з’яўляюцца ключавымі для эканамічнага развіцця 
Беларусі. Праз ініцыятыву EU4Energy ЕС падтрымлівае больш надзейнае энергазабеспячэнне, 
спрыяе энергаэфектыўнасці і выкарыстанню аднаўляльных крыніц энергіі.

Тыдзень устойлівай энергетыкі ЕС

Тыдзень устойлівай энергетыкі ЕС (EUSEW) аб’ядноўвае органы дзяржаўнага 
кіравання, бізнес, няўрадавыя арганізацыі і грамадскасць у ЕС і ў краінах 
Усходняга партнёрства для пашырэння ініцыятыў па энергазберажэнні і 
пераходзе да больш чыстай, бяспечнай і эфектыўнай энергетыкі. 

У доўгатэрміновай перспектыве гэта азначае, што грамадзяне, хатнія 
гаспадаркі і прадпрыемствы будуць карыстацца больш надзейнымі крыніцамі 
энергіі, знізяць спажыванне энергіі і выкіды CO2.

Для гэтага ЕС падтрымлівае праекты, якія:

• дапамагаюць рэфармаваць 
энергетычныя рынкі   

• пашыраюць выкарыстанне 
аднаўляльных крыніц энергіі

•  зніжаюць спажыванне энергіі  
•  падтрымліваюць 

энергаэфектыўнасць

https://www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/energy
https://www.eu4energy.iea.org/
http://www.covenantofmayors.eu/en/
https://www.euneighbours.eu/be/east/eu-in-action/stories/mery-na-marsy-ak-belaruskia-garady-ratuuc-navakolnae-asaroddze
https://www.euneighbours.eu/be/east/eu-in-action/stories/mery-na-marsy-ak-belaruskia-garady-ratuuc-navakolnae-asaroddze
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37482/node/37482_be
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37482/node/37482_be
http://euprojects.by/blr/projects/energy/Development%20of%20Renewable%20Energy%20Sources%20in%20Navahrudak%20District%20%E2%80%93%20Road%20map%20for%20Ecological%20Clean%20Area
http://euprojects.by/blr/projects/energy/Development%20of%20Renewable%20Energy%20Sources%20in%20Navahrudak%20District%20%E2%80%93%20Road%20map%20for%20Ecological%20Clean%20Area
https://www.eu4energy.iea.org/
https://www.eusew.eu/

