მთავრობის და სამრეწველო სექტორის სამუშაო ჯგუფი
ენერგოეფექტურობის საკითხებზე

შეხვედრა N1
შეჯამება და ძირითადი მიგნებები
მთავრობის და სამრეწველო სექტორის სამუშაო ჯგუფი ენერგოეფექტურობის საკითხებზე ნებაყოფლობითი შეთანხმებები ენერგოეფექტურობის შესახებ
შეხვედრა N2– ონლაინ ფორმატი
9 თებერვალი 2021

მარკო მატეინი
ენერგოსისტემებისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება
ენერგეტიკის დეპარტამენტი
გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO)

თემატიკა
1.

მთავრობის და სამრეწველო სექტორის (G-I) სამუშაო ჯგუფი
ენერგოეფექტურობის (EE) საკითხებზე

2.

მთავრობის და სამრეწველო სექტორის სამუშაო ჯგუფი
ენერგოეფექტურობის საკითხებზე - შეხვედრა N1
i.

ნებაყოფლობითი შეთანხმებები ენერგოეფექტურობის
შესახებ - მოკლე მიმოხილვა

ii.

შეხვედრის ძირითადი მიგნებები

1.

ენერგოეფექტურობის საკითხებზე მთავრობის და სამრეწველო სექტორის სამუშაო ჯგუფის შექმნის
მიზეზები
1.

საქმიანობის განხორციელება დაიწყო 2020 წლის თებერვალში.

2.

ამჟამად მიმდინარეობს და მომავალშიც გაგრძელედება საქართველოს ენერგეტიკის სექტორსა და
ენერგიის საბოლოო მომხმარებლებთან დაკავშირებული პოლიტიკის, აგრეთვე სამართლებრივი და
საბაზრო სისტემების მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია

3.

2020 წლის მაისში დამტკიცდა საქართველოს ახალი კანონი ენერგოეფექტურობის შესახებ, რომლის
რამდენიმე მუხლიც უშუალოდ ეხება ბიზნესსა და საწარმოებს (განსაკუთრებით - მსხვილს)

4.

ენერგიის დაზოგვიდან გამომდინარე, კანონი დადებით ზეგავლენას მოახდენს ბიზნესსა და
საწარმოებზე, თუმცა ეს პროცესი შესაბამის დანახარჯებთანაც იქნება დაკავშირებული.
პოლიტიკის ფარგლებში მიღებული ყველა ღონისძიება/ალტერნატივა იდენტურ დანახარჯებს არ
განაპირობებს საწარმოებთან, მთავრობასა და საქართველოს ეკონომიკასთან მიმართებაში

5.

ევროკავშირისა და საერთაშორისო გამოცდილება სამრეწველო სექტორის ენერგოეფექტურობის
პოლიტიკის სფეროში აჩვენებს, რომ მთავრობისა და სამრეწველო სექტორის თანამშრომლობა
უკიდურესად მნიშვნელოვანია ყველა დაინტერესებული მხარისთვის მაქსიმალურად
დანახარჯეფექტური ღონისძიებებისა და პროგრამების განსაზღვრის თვალსაზრისით.

6. ამჟამად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ენერგოეფექტურობისა და თანამშრომლობის
უზრუნველყოფა, რათა COVID-19-ის შედეგების ლიკვიდაციისაკენ მიმართულმა პოლიტიკამ და
პროგრამებმა საქართველოს ეკონომიკისა და მისი მდგრადი განვითარების კუთხით
მაქსიმალური სარგებლის მოტანა განაპირობონ
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რა საქმიანობას განახორციელებს მთავრობა/სამრეწველო სექტორის ენერგოეფექტურობის საკითხების
სამუშაო ჯგუფი?

1. სამუშაო ჯგუფის ფუნქციონირება განხორციელდება მთავრობის ხელმძღვანელ
პირებსა და დარგის წარმომადგენლებს შორის პერიოდული შეხვედრების
მეშვეობით
2. ფუნქციონირებისა და სამუშაოების ხელშეწყობა და მხარდაჭერა განხორციელდება
სამდივნოსა და იმ ტექნიკური ექსპერტების მიერ, რომელთა კვალიფიკაციაც
განსახილველ/სამუშაო თემ(ებ)ს შეესაბამება

3. დასამუშავებლად შერჩეული კონკრეტული თემ(ებ)ისათვის შეიქმნება მკაფიოდ
განსაზღვრული მოცულობის, სავარაუდო შედეგებისა და მიზნების მქონე, დროში
გაწერილი სამუშაო პროგრამები, რომელთა მოქმედების სფეროც შესაძლოა,
ენერგოეფექტურობის ფარგლებს სცილდებოდეს
4. სამუშაო ჯგუფი საქმიანობას დაიწყებს დაიწყებს მთავრობასა და საწარმოებს შორის
ენერგოეფექტურობის ამაღლების თაობაზე ნებაყოფლობითი შეთანხმების (VA)
სქემის შემუშავებით.
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რატომ იწყება საქმიანობა ენერგოეფექტურობის შესახებ ნებაყოფლობითი შეთანხმებებით?
თავი V. ენერგოეფექტურობის პოლიტიკა მრეწველობაში (2020 წლის კანონი ენერგოეფექტურობის
შესახებ)
მუხლი 21. ენერგოეფექტურობის წამახალისებელი დამატებითი ღონისძიებები მრეწველობაში
1. მრეწველობაში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით, სამინისტრო უფლებამოსილია
საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებით დადოს საწარმოებთან ხელშეკრულება
ნებაყოფლობითი შეთანხმების თაობაზე. შესაძლებელია, ნებაყოფლობითი შეთანხმების თაობაზე
ხელშეკრულების დადებისას გათვალისწინებულ იქნეს ენერგომომსახურების გაუმჯობესების
ხელშეწყობა.
2. სამინისტრო ნებაყოფლობითი შეთანხმების თაობაზე ხელშეკრულების დადებამდე აფასებს
ენერგოდაზოგვის სამიზნე მაჩვენებლებს, რომლებიც საწარმოს მიერ არის შემოთავაზებული.
საჭიროების შემთხვევაში, თუ სამინისტრო შემოთავაზებულ სამიზნე მაჩვენებლებს საკმარისად
რთულად არ მიიჩნევს, მას უფლება აქვს, დააწესოს სავალდებულო სამიზნე მაჩვენებლები,
რომლებიც საწარმოს ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებისათვის არის განკუთვნილი.
3. ნებაყოფლობითი შეთანხმების მხარე − საწარმო საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
უფლებამოსილია, მიიღოს მთავრობის, მათ შორის, სამინისტროს, დახმარება ენერგოაუდიტისა და
ენერგომენეჯმენტის სისტემის დანერგვისა და ენერგოეფექტურობის გასაუმჯობესებლად
განკუთვნილი ინდივიდუალური ღონისძიების განხორციელების მიზნით.
4. სამინისტრო უფლებამოსილია, შეიმუშაოს ნებაყოფლობითი შეთანხმების მომზადების
საფუძვლები და ზოგადი დებულებები.
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რატომ იწყება საქმიანობა ენერგოეფექტურობის თაობაზე
ნებაყოფლობითი შეთანხმებებით?
პროექტის მხრიდან დახმარების მიღების შესაძლებლობა:
დასახელება: სათბურის აირების ემისიების შემცირება საქართველოში
სამრეწველო სექტორის ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების გზით
დონორი: ავსტრიის რესპუბლიკის კლიმატის ცვლილებებთან
ბრძოლის, გარემოს დაცვის, ენერგეტიკის, მობილურობის,
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ფედერალური სამინისტრო
განმახორციელებელი უწყება: UNIDO
შემსრულებელი პარტნიორები: ავსტრიის ენერგეტიკის სააგანტო,
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო,
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ქართული
საწარმოები, ქართველი კონსულტანტები და ა.შ.
დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ.

http://www.economy.ge/?page=projects&s=47
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მთავრობის და სამრეწველო სექტორის სამუშაო ჯგუფი ენერგოეფექტურობის
ნებაყოფლობითი შეთანხმებების საკითხებზე

მიზნები
1.

მთავრობასა და სამრეწველო სექტორს შორის კომუნიკაციისა და
თანამშრომლობის ორგანიზება და განმტკიცება
ენერგოეფექტურობისა და ენერგეტიკის საკითხებზე (და აგრეთვე
სხვა საკითხებზეც, როგორიცაა კლიმატი, გარემო და ა.შ.)
ორიენტირებული, მაქსიმალურად ეფექტური პოლიტიკის
შემუშავების მიზნით

2.

მრეწველობის, როგორც საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური,
ეკოლოგიური და სოციალური განვითარების მთავარი
მამოძრავებელი ძალის შესაძლებლობების მხარდაჭერა და
ოპტიმიზირება

3.

თანამშრომლობის ახლებური პროცესის საფუძველზე,
ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების ისეთი პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც
მაქსიმალურად ეფექტური იქნება როგორც მთავრობისთვის, ასევე
სამრეწველო სექტორისთვისაც

2. მთავრობის და სამრეწველო სექტორის სამუშაო ჯგუფი
ენერგოეფექტურობის საკითხებზე (პირველი შეხვედრა) –
19 თებერვალი 2020

Back to Content

შეხვედრის მიზნები


მთავრობა/სამრეწველო სექტორის ენერგოეფექტურობის
საკითხების სამუშაო ჯგუფის წარდგენა



სამრეწველო სექტორში ნებაყოფლობითი შეთანხმებების
სამუშაო ჯგუფის საქმიანობის საწყისი მოცულობის გაცნობა



ენერგოეფექტურობის სფეროს ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების თემის/პოლიტიკის ღონისძიებების გაცნობა



განხილვის დაწყება

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. http://www.economy.ge/?page=economy&s=128&lang=en
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შეხვედრის სტრუქტურა
დილის სესია


განკუთვნილია ენერგოეფექტურობის სფეროს პოლიტიკის დირექტიული ორგანოებისა და
მსხვილი კომპანიების იმ მაღალი რანგის ხელმძღვანელებისათვის, რომლებიც
ენერგოეფექტურობაზე არიან პასუხისმგებელნი



მსხვილი კომპანიების ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი
მოთხოვნების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება



ენერგოეფექტურობის თაობაზე ნებაყოფლობითი შეთანხმებების ძირითადი პრინციპებისა და
ელემენტების გაცნობა და განხილვა

შუადღის სესია


ენერგოეფექტურობის კარგი პრაქტიკისა და საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიების
გაცნობა და განხილვა

7
18

მონაწილე

2

სამთავრობო
ორგანოებიდან

9

ენერგოეფექტურობის
მხარდამჭერი
ორგანიზაციებიდან

კომპანიებიდან
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მთავრობის და სამრეწველო სექტორის (G-I) სამუშაო ჯგუფი ენერგოეფექტურობის ნებაყოფლობითი შეთანხმებების
საკითხებზე

დაპროექტების ფაზის სავარაუდო პროცესი

შეხვედრა N1
 G-I სამუშაო ჯგუფი
 ენერგოეფექტურობის შესახებ
კანონის მოთხოვნები და
შესაძლებლობები
საწარმოებთან მიმართებაში
 ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების გაცნობა
 ენერგოეფექტურობის
საუკეთესო პრაქტიკა
 განხილვა

 სამრეწველო სექტორსა და
მთავრობასთან შემდგომი
ურთიერთქმედების
რესურსები
 ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების სქემის
პროექტის შემუშავების
რესურსები

შეხვედრა N2

შეხვედრა N3

 ენერგოდაზოგვის მიზნების
დასახვა

 ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების სქემის
წინასწარი პროექტის
წარდგენა

 კომპანიების
მასტიმულირებელი
ფაქტორები
ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების სქემებში

 განხილვა

 მაგალითები და საუკეთესო
პრაქტიკა

ენერგოეფექტურობის
თაობაზე
ნებაყოფლობითი
შეთანხმების სქემის
პროექტი

 განხილვა
 შემდგომი
ურთიერთქმედების საწყისი
რესურსები
 ნებაყოფლობითი
შეთანხმებების სქემის
პროექტის შემუშავების
რესურსები

 ნებაყოფლობითი შეთანხმებების
სქემის პროექტის საბოლოო
ვარიანტის შემუშავების რესურსები
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2.i. ენერგოეფექტურობის თაობაზე ნებაყოფლობითი შეთანხმებების
მოკლე მიმოხილვა
ნებაყოფლობითი შეთანხმებებისადმი მიძღვნილი შემდეგი სლაიდები ემყარება ბ-ნი ერვინ
კორნელისის მიერ UNIDO-ს დავალებით შემუშავებულ პრეზენტაციას, წარდგენილს
ნებაყოფლობითი შეთანხმებების საერთაშორისო სემინარზე, რომელიც თბილისში 2019 წლის 3
ივლისს UNIDO-ს, ავსტრიის ენერგეტიკის სააგენტოს და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს ორგანიზებით ჩატარდა

რას წარმოადგენს ნებაყოფლობითი შეთანხმებები?


ოფიციალური შეთანხმებები, რომლებიც არსობრივად წარმოადგენს მთავრობასა და სამრეწველო
სექტორს შორის დადებულ ხელშეკრულებებს და მოიცავს დროში გაწერილ, შეთანხმებულ მიზნებსა
და ყველა მონაწილე მხარის მიერ აღებულ ვალდებულებებს
ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს (IEA) განმარტება (1997): ენერგეტიკასთან დაკავშირებული CO2-ის შემცირებისთვის
გამიზნული ნებაყოფლობითი ქმედებები

წამოადგენს მოლაპარაკებების და არა მართვისა და კონტროლის პოლიტიკის
განხორციელების შედეგს



მორგებულია ადგილობრივ
პირობებზე

ოფიციალური შეთანხმებები, რომელთა ფარგლებშიც საწარმოები (ეროვნული, რეგიონული,
ადგილობრივი) მთავრობის მხარდაჭერით იღებენ ვალდებულებებს და ახორციელებენ
ქმედებებს, რომლებიც „სცდება ჩვეულ რეჟიმში განხორციელებული/საბაზისო პრაქტიკული
საქმიანობის ჩარჩოებს”
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რა უნდა იყოს გათვალისწინებული ნებაყოფლობით შეთანხმებებთან მიმართებაში?


გასათვალისწინებელია ხუთი ასპექტი
— სექტორების მოცვა: დარგთან მჭიდრო კავშირში მყოფი სხვა სექტორები?
— შეთანხმებისკონცეფცია:
•

ცალმხრივი ვალდებულებები: გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამები, რომლებიც თავად ფირმების
მიერაა შექმნილი

•

საზოგადოებრივი ნებაყოფლობითი სქემები: მონაწილე ფირმები ეთანხმებიან სახელმწიფო ორგანოების მიერ
შემუშავებულ სტანდარტებს

•

მოლაპარაკებების საფუძველზე მიღწეული შეთანხმებები: სახელმწიფო ორგანოებსა და სამრეწველო სექტორს
შორის დადებული ხელშეკრულებები, რომლებშიც მითითებულია მიზანი და დროითი გრაფიკი

— მიდგომა:
•

განხორციელებაზე ორიენტირებული: აქცენტი კეთდება ენერგიის დაზოგვის ღონისძიებების განხორციელებაზე

•

მიზანზე ორიენტირებული: აქცენტი კეთდება ენერგოეფექტურობის ამაღლების ან სათბურის აირების ემისიების
შემცირების მიზნებზე

— ცალკეული მონაწილეების მხრიდან ნებაყოფლობითი შეთანხმებების შესრულებისათვის მზადყოფნის განსაზღვრის
მეთოდი
— მხარდამჭერი ქმედებები

15

რა უნდა იყოს გათვალისწინებული ნებაყოფლობით შეთანხმებებთან
მიმართებაში?
მზადყოფნის განსაზღვრის მეთოდი / მხარდამჭერი ქმედებები

ენერგო აუდიტი
მზადყოფნის
განსაზღვრა

მხარდამჭერი
ქმედებები

შედარებითი
შეფასება
საგზაო რუკები
ენერგიის მართვის
სისტემა
ქსელები

•
•

ყველაზე გავრცელებული მეთოდი: ენერგო აუდიტი
მხარდამჭერი ქმედებები:
•
ენერგიის მართვის სისტემები
•
სასწავლო ქსელები
16

ნებაყოფლობითი შეთანხმებების ენერგოეფექტურობის სფეროში
გამოყენების მაგალითი - ფლანდრია, ბელგია
• ფლანდრია, ბელგია: აუდიტის ვალდებულება; 2005-2014
- სამიზნე ჯგუფი: სამრეწველო საწარმოები; 0,1-0,5 პჯ პირველადი ენერგიის მოხმარება
- ენერგო აუდიტის ჩატარებისა და ენერგოდამზოგავი ღონისძიებების
განხორციელების ვალდებულება
- საერთო საორიენტაციო მიზანი:
10% ენერგოდაზოგვა
2005 წლის
ენერგომოხმარებასთან
შედარებით
- მონაწილეობდა 200-მდე
კომპანია

დასაწყისი
დასასრული
ენერგეტიკუ
ლი
გეგმა 1

ენერგეტიკული გეგმა 1-ის განხორციელება
ენერგოდაზოგვის ყველა გეგმის რენტაბელობის
შიდა ნორმა (IRR) > 15%

ენერგეტიკუ ენერგეტიკული გეგმა 2-ის განხორციელება
ლი
ენერგოდაზოგვის ყველა გეგმის რენტაბელობის
გეგმა 2
შიდა ნორმა (IRR) > 13,5%

ყოველწლიური მონიტორინგი და ანგარიშგება
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ნებაყოფლობითი შეთანხმებების ენერგოეფექტურობის
სფეროში გამოყენების მაგალითი - შვედეთი

• შვედეთი: - PFE: ენერგო-ინტენსიური კომპანიების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროგრამა
- ფუნქციონირებდა 5 წლიანი პერიოდის განმავლობაში: PFE1: 2005-2009 / PFE2: 2010-2014
- სამიზნე: ენერგო-ინტენსიური კომპანიები
- ძირითადი მიზანი: ელ. ენერგიის
2 წლის შემდეგ
დაზოგვა
პროგრამის საწყისი
ანგარიშის წარდგენა
პერიოდი
- მონაწილეობდა 100-მდე კომპანია
ენერგეტიკის
სააგენტოსთვის

მონაწილე კომპანიების
ელექტროენერგიის გადასახადი
შემცირდა დაახლოებით 0,5
ევრო/მგვტ.სთ-ით

0-2 წელი
•
•

•

5 წლის შემდეგ
საბოლოო ანგარიშის
წარდგენა ენერგეტიკის
სააგენტოსთვის

3-25 წელი

ენერგოაუდიტი და ანალიზი
ენერგიის მართვის სისტემის (EMS)
დანერგვა

•

შესყიდვებისა და დაგეგმვის
დამკვიდრებული პრაქტიკა

•
•

•

ენერგიის მართვის სისტემის (EMS)
გამოყენება
დამკვიდრებული პრაქტიკის
გამოყენება
ღონისძიებების განხორციელება
დამკვიდრებული პრაქტიკის
შედეგები
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ნებაყოფლობითი შეთანხმებების შედეგები - ფლანდრია, ბელგია
პირველადი ენერგიის ეკონომია ენერგოდაზოგვის ღონისძიების ტიპის / სფეროს მიხედვით (2005-2008)



Technology
ტექნოლოგიების
ჩანაცვლება
replacemen
t
16%

ზოგადი

პროცედურები
Procedures

General
3%

8%

Electricity
15%
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Building
4%

Process
39%

ოპტიმიზაცია
Optimisation
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ტექნოლოგიების
Technology
დამატება

გაგრილება
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Cooling
10%
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ელექტრომომარაგება

პროცედურები

ოპტიმიზაცია

განათება

Lighting
3%
დაწნეხილი
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ჰაერი
d air
8%
თბომატა
Heat
რებლები
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18%

ტექნოლოგიების დამატება

ტექნოლოგიების ჩანაცვლება

ზოგადი
ელექტრომომარაგება
შენობა
განათება
დაწნეხილი ჰაერი
ორთქლი
თერმო ზეთი
გამაგრილებელი სისტემები
პროცესი

03 JULY 2019

UNIDO Workshop Voluntary Agreements - Tbilisi, GEORGIA

19

19

ნებაყოფლობითი შეთანხმებების წარმატების ძირითადი ფაქტორები:
ყველაზე მნიშვნელოვანი

მთავრობა

ორმხრივი ნდობის
კულტურა

•

უნდა განაპირობოს საკმაო
რაოდენობით ენერგიის
დაზოგვა
• მიზნები
• მონიტორინგი და
გადამოწმება
• გავლენიანი და
კომპეტენტური
ორგანოები

მკაფიო
ენერგეტიკული
პოლიტიკა

სამრეწველო
სექტორი

აუცილებელია
მონაწილეობის სათანადოდ
კომპენსირება
• მასტიმულირებელი
ფაქტორები
• ტექნიკური დახმარება,
ცოდნის გაზიარება
• მოქნილობა
განხორციელების
პროცესში
• აღიარება

2.ii. შეხვედრის ძირთადი მიგნებები

ძირითადი მიგნებები - 1


მთავრობა/სამრეწველო სექტორის ენერგოეფექტურობის საკითხების სამუშაო ჯგუფის
ფუნქციონირება სამთავრობო ორგანოების მხრიდან ძლიერი მხარდაჭერით დაიწყო



სამრეწველო საწარმოების უმეტესობისათვის ეს ახალი ტიპის პროცესია, თუმცა იგი
წარმოშობს საკმაო ინტერესს და მრავალ შეკითხვას, რომლებიც ელექტროენერგიის ბაზრის
ბოლოდროინდელ ან/და სამომავლო მდგომარეობასა და ენერგოეფექტურობის
კანონმდებლობასთან არის დაკავშირებული



სამინისტროები და საწარმოები დადებითად აფასებენ მთავრობის და სამრეწველო
სექტორის სამუშაო ჯგუფის შესაძლებლობას, უზრუნველყოს დახმარება
ენერგოეფექტურობის სფეროს ფარგლებს გარეთ



ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული ნებაყოფლობითი შეთანხმებების განხილვა
მხოლოდ მსხვილი კომპანიებით (მაგალითად, კატეგორია 1-ით) არ უნდა შემოიფარგლოს
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ძირითადი მიგნებები - 2
შეკითხვა - რა მოლოდინები გაგაჩნიათ ნებაყოფლობით შეთანხმებებთან და სტიმულირების

სქემებთან დაკავშირებით?

ენერგოეფექტურობის სფეროში ჩარევის რომელ მიმართულებებს მიანიჭებენ კომპანიები პრიორიტეტს?
1 - ტექნოლოგიების
გაუმჯობესება/
დამატება

2 - ტექნოლოგიების
ჩანაცვლება,
მოდერნიზაცია

3 - მართვა,
ოპტიმიზაცია

4 – სხვა
დანარჩენი,
მაგ. ეკოლოგია და
ა.შ.

პრიორიტეტი N1

4

1

1

2

პრიორიტეტი N2

3

2

1

2

5

2

პრიორიტეტი N4
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ძირითადი მიგნებები - 3
შეკითხვა - რა მოლოდინები გაგაჩნიათ ნებაყოფლობით შეთანხმებებთან და სტიმულირების

სქემებთან დაკავშირებით?

რა სახის მხარდაჭერით უნდა უზრუნველყოს მთავრობამ კომპანიები



მიზანშეწონილობის კვლევები



ენერგოეფექტური შესყიდვები



სამომავლო ტრენინგი და
ექსპერტთა კონსულტაციები
ელექტროენერგიის ბაზრის
თაობაზე

მასტიმულირებელი
ფაქტორები 3 –ფინანსური
მასტიმულირებელი
ფაქტორები

მასტიმულირებელი
ფაქტორები 2 –
საბიუჯეტო ზომები

მასტიმულირებელი
ფაქტორები 1 –
ტექნიკური დახმარება


სპეციალური დაბეგვრის
გამოყენება თვითგენერირების
ხელშეწყობის მიზნით



ელექტროენერგიაში
გადახდილი თანხის
ოპტიმიზაცია



სამომავლო ტრენინგი და
ექსპერტთა კონსულტაციები
ელექტროენერგიის ბაზრის
თაობაზე



დაბალი საპროცენტო განაკვეთები



კრედიტის ვადების გაზრდა



საგრანტო დახმარება ტექნიკური
დახმარების ან კაპიტალური
ინვესტიციების სფეროებში



მწვანე კლიმატის ფონდი და
დაფინანსების სხვა
მრავალმხრივი/ორმხრივი წყაროები



შეღავათიანი და/ან საგრანტო
ფინანსირება ადგილზე გენერირების
ხელშეწყობის მიზნით
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გმადლოთ ყურადღებისთვის!

