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* 2020 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით

მიღებული მე(კ)სგ-ების 
განხორციელების სავარაუდო შედეგები

CO2-ის ემისიების შემცირებასთან 
დაკავშირებული ვალდებულებები:

დაგეგმილი ჯამური ინვესტიციები:

10

10

მდგრადი ენერგეტიკის (და კლიმატის) 
სამოქმედო გეგმები (მე(კ)სგ) წარმოდგენილია:

მდგრადი ენერგეტიკის (და კლიმატის) 
სამოქმედო გეგმები (მე(კ)სგ) მიღებულია: 

მონიტორინგის ანგარიშები წარმოდგენილია: 1

საქართველო

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ 
EU4Energy ინიციატივის ფარგლებში

www.com-east.eu

© მერების შეთანხმება აღმოსავლეთით (CoM East)
შინაარსზე  პასუხისმგებელია მხოლოდ CoM East  და იგი არ 
უნდა იყოს აღქმული, როგორც ევროკავშირის მოსაზრებები

/CovenantOfMayorsEast

ვალდებულია შეამციროს CO2-ის ემისიები 
მინიმუმ 20%-ით 2020 წლისთვის

ვალდებულია შეამციროს CO2-ის ემისიები 
მინიმუმ 30%-ით და განახორციელოს 
კლიმატის ცვლილებისადმი შეგუების 
ღონისძიებები 2030 წლისთვის

შეჩერებული ხელმომწერები

ხელმომწერები, სადაც განხორციელდა / 
ხორციელდება CoM-DeP პროექტები

მერების შეთანხმება 
კლიმატისა და 
ენერგეტიკისთვის 
საქართველოში

ყოველი მე-2 მოქალაქე ცხოვრობს მერების 
შეთანხმების ხელმომწერთა ტერიტორიაზე

ქვეყნის მთლიანი მოსახლეობის 59.8%

მოსახლეობა

2.2მლნ

78,800 
შინამეურნეობაში 
ენერგიის წლიური 
მოხმარება

3,547 

 გვტ.სთ/წ 

=

ხელმომწერთა რაოდენობის ზრდა
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ქვეყნების მონაცემები და მიზნები *  
ხელმომწერთა საერთო რაოდენობა:

20%-ით 
ვალდებულება 
2020 წლისთვის

30%-ით 
ვალდებულება 
და კლიმატის 
ცვლილებისადმი 
შეგუების 
ღონისძიებები 
2020 წლისთვის 

შეჩერებულია
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579 ათასი ახალი 
მანქანის წლიური 
გამონაბოლქვი

41 მლნ ხის დარგვა

30.2 მლნ ძველი 
ნათურის შეცვლა LED-ით
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EU4Energy ინიციატივა მოიცავს ევროკავშირის ყველა დახმარებას ენერგომომარაგების, ენერგოუსაფრთხოების და კავშირის 
გასაუმჯობესებლად, ასევე ენერგოეფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენების ხელშეწყობას 
აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში - სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელორუსში, საქართველოში, მოლდოვას 
რესპუბლიკაში და უკრაინაში. ამას იგი ახორციელებს იმ პროექტებისა და პროგრამების დაფინანსებით, რომლებიც ხელს 
უწყობენ ენერგეტიკული ბაზრების რეფორმირებას და ენერგოდამოკიდებულებისა და ენერგიის მოხმარების შემცირებას. 
გრძელვადიან პერსპექტივაში, ეს ენერგიის მიწოდებას უფრო საიმედოს, გამჭვირვალეს და ხელმისაწვდომს ხდის, რითაც 
ამცირებს ენერგეტიკულ სიღარიბეს და ენერგოგადასახადებს როგორც მოქალაქეებისთვის, ასევე კერძო სექტორისთვის.

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.EU4Energy.eu

მერების შეთანხმება აღმოსავლეთის 
საქართველოს გუნდი 

მისამართი: დ. გამრეკელის 19, თბილისი 0160, საქართველო 

ტელეფონი: + 995 32 2474247

ქრისტოფ ფრერინგი  
გუნდის ლიდერი c.frering@eumayors.eu

ირინა ჰოროდისკა
შესაძლებლობების 
გაძლიერების კოორდინატორი

iryna.horodyska@eumayors.eu  

ტატიანა დერევიანკინა   
კომუნიკაციების მენეჯერი  

tatiana.derevyankina@eumayors.eu 

გიორგი აბულაშვილი  
ქვეყნის ექსპერტი აზერბაიჯანში 
და საქართველოში

george.abulashvili@eumayors.eu

ელენე გვილავა 
ტექნიკური ექსპერტი e_gvil@eecgeo.org

ლიანა ღარიბაშვილი  
კომუნიკაციების ექსპერტი liana.garibashvili@eumayors.eu

მერების შეთანხმების ეროვნული კოორდინატორები
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო

მერების შეთანხმების ტერიტორიული 
კოორდინატორები

სახელმწიფო რწმუნებული - გურიის გუბერნატორი ლანჩხუთის, 
ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

სახელმწიფო რწმუნებული - მცხეთა-მთიანეთის 
გუბერნატორი დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში შალვა კერესელიძე

სახელმწიფო რწმუნებული - კახეთის გუბერნატორი 
ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, 

ლაგოდეხის, საგარეჯოს, სიღნაღის, ყვარლის 
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში

მერების შეთანხმების მხარდამჭერები

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების 
ეროვნული ასოციაცია (NALAG)

ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო (ეეც)

კავკასიის მთიანი რეგიონების მდგრადი 
განვითარების ქსელი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინსიტრო

* 2020 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ 
EU4Energy ინიციატივის ფარგლებში

www.com-east.eu
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ენერგოეფექტურობა 
შემობებში

ტრანსპორტი

განახლებადი ენერგიის 
ადგილობრივი წარმოება

გარე განათება

საზოგადოებრივი 
ცნობიერების ამაღლება

ლანდშაფტური დიზაინი 

სექტორები და ღონისძიებები

I ფაზა II ფაზა 

რუსთავი თელავი

საქართველოში განხორციელდა / ხორციელდება 

2 სადემონსტრაციო პროექტი:

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://com-dep.enefcities.org.ua/

დაგეგმილი ჯამური ინვესტიციები

250მლნ 
ევრო

მერების შეთანხმება
კლიმატისა და 
ენერგეტიკისთვის 
საქართველოში

სადემონსტრაციო პროექტები
აღმოსავლეთის პარტნიორობა

საქართველო

https://www.facebook.com/CovenantOfMayorsEast/



