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პროექტის მოკლე მიმოხილვა
სახელწოდება: სათბურის გაზების (GHG) ემისიების შემცირება საქართველოს სამრეწველო
სექტორში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების გზით.
მიზანი: სათბურის გაზების ემისიების შემცირება და საქართველოს მრეწველობის
პროდუქტიულობის გაზრდა გაუმჯობესებული ენერგოეფექტურობისა და უფრო მძლავრი
მომსახურების ბაზრის დანერგვის გზით.
დონორი: ავსტრიის მდგრადობისა და ტურიზმის
ფედერალური სამინისტრო.
შემსრულებელი სააგენტო: გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO)
აღმასრულებელი პარტნიორები: ავსტრიის ენერგეტიკის სააგენტო, საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს სამრეწველო სექტორები, ქართველი
კონსულტანტები და სხვა.
ბიუჯეტი: 796,460 ევრო (პროექტის მხარდაჭერის ხარჯის გარეშე)
ხანგრძლივობა: 3 წელი (2017 წლის იანვარი – 2019 წლის დეკემბერი)
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პროექტის ინტერვენციის ლოგიკური სქემა
IEE ბარიერები სხვადასხვა
დონეზე

პოლიტიკა
და
ინსტიტუტები

 IEE პოლიტიკისა და პროგრამების
შემუშავებისა და ინსტიტუციონალური
გაძლიერების მიმართ ტექნიკური
მხარდაჭერა


უნარები,

იმპლემენტაცია
და
მომსახურებები

ინვესტიციები

პროექტის რეაგირება

IEE ბაზრის განვითარების მხარდაჭერა
უნარებისა და მომსახურებების
განახლების, საპილოტე იმპლემენტაციისა
და მოთხოვნის შექმნის გზით

 პარტნიორობა IEE ინვესტიციების
გაზრდის მიზნით
გაუმჯობესებული
შესაძლებლობებისა და ახალი
მექანიზმების დანერგვის გზით
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პროექტის სტრუქტურა
კომპონენტი 2

კომპონენტი 1

საბაზრო მომსახურებები, უნარები და
იმპლემენტაცია

პოლიტიკა და ინსტიტუტები

შედეგი 1 - ინდუსტრიული
ენერგოეფექტურობის
ხელშეწყობისა და
მხარდაჭერისათვის
გაძლიერებული პოლიტიკა
და პროგრამული ჩარჩოები.
1. ISO 50001 დამტკიცებულია
ეროვნული ენერგიის მართვის
სისტემის (EnMS) სტანდარტის სახით
2. ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის
შექმნელი და შემსრულებელი
ინსტიტუტების ცოდნის დონის
ამაღლება IEE საუკეთესო
პრაქტიკის პოლიტიკისა და
პროგრამების თაობაზე
3. შემუშავებულია ეროვნული IEE
ღონისძიებები სათბურის
გაზების ემისიების
რაოდენობრივად შემცირების
სამიზნეებთან ერთად

შედეგი 2 – EnMS-ს და MSO-ს
დაჩქარებული შეღწევა
საქართველის სამრეწველო
სექტორებში და საბაზრო
შეთავაზების შემუშავება
მხარდაჭერის სერვისების
განხორციელებასთან
დაკავშირებით.
1.

ენერგოეფექტურობის სფეროში 25
ადგილობრივი სპეციალისტის
ტრენინგი იმპლემენტაციის
მხარდაჭერისა და პოტენციალის
განვითარების უზრუნველსაყოფად
შემდეგთან დაკავშირებით:
 ენერგიის მართვის სისტემა (EnMS)
ISO50001 სტანდარტის შესაბამისად
 ძრავის სისტემების ოპტიმიზაცია (MSO)
2. ენერგიის მართვის სისტემის (EnMS)
და ძრავის სისტემების ოპტიმიზაციის
(MSO) იმპლემენტაცია 10 კომპანიაში
3. ინდუსტრიის ცოდნა და ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა IEE BAT -სა და
დაფინანსებასთან დაკავშირებით

კომპონენტი 3
ინვესტიციების გაზრდა

შედეგი 3 - ინოვაციური
დაფინანსების მექანიზმების
შემუშავება (ნახშირბადის
დაფინანსების ჩათვლით) IEE-სა
და დაბალი ნახშირბადის
ტექნოლოგიებში ინვესტიციების
განსახორციელებლად.
1. IEE-ს და კლიმატური
ტექნოლოგიების დაფინანსების
მექანიზმების შეფასება
2. ინოვაციური IEE-კლიმატის
დაფინანსების მექანიზმების /
პროდუქტების დაპროექტება
3. ადგილობრივი დაფინანსების
ინსტიტუტების გაზრდილი
რაოდენობა IEE-ისა და კლიმატის
ინვესტიციებსა და დაფინანსების
მექანიზმებთან დაკავშირებით
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პროექტის განხორციელებით დაინტერესებული მხარეები
აღმასრულებელი
პარტნიორები

კოლეგები

სხვა დაინტერესებული
მხარეები

1. ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო

1. ეკონომიკისა და მდგრადი

2. გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო

2. ავსტრიის ენერგეტიკის

3. საქართველოს აკრედიტაციის
ცენტრი

3.

4. საქართველოს
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის ეროვნული
სააგენტო

4. პარტნიორი საწარმოები

მოწყობილობების,
განსაკუთრებით შესაბამისი
ელექტრო ძრავის
სისტემების მომწოდებლები
3. დამსაქმებლები /
ინდუსტრიული
ასოციაციები
4. პროფესიული ასოციაციები

5. ენერგოეფექტურობის სფეროში (EE)

5. საქართველოს

განვითარების სამინისტრო

სამინისტრო

KommunalKredit Project Consulting

მომუშავე კონსულტანტები და
მომსახურების პროვაიდერები,
UNIDO RECP მომზადებული პირების
ჩათვლით
6. საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

7. პროკრედიტ ბანკი საქართველო

1. კერძო და საჯარო სექტორის
საწარმოები ერთობლივად

2. ენერგოეფექტური (EE)

ენერგოეფექტურობის
ცენტრი

6. საფინანსო ინსტიტუტები
7. საერთაშორისო და

ორმხრივი ორგანიზაციები
და დონორები
8. სხვა
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პროექტის ეფექტურობის ძირითადი ინდიკატორები
პროექტის
მიზანი

ნაწილი 1
პოლიტიკა &
ინსტიტუტები

ეფექტურობის ძირითადი ინდიკატორები
(KPI)

მომსახურებები,
უნარები &
იმპლემენტაცია

ნაწილი 3
ინვესტიციების
გაზრდა

50,000 ტონა CO2eq

1. სათბურის გაზების (GHG) ემისიების შემცირება (7 წელში)
2. ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება

1% ყოველ წელს სტანდარტული
საბაზისო მონაცემების მიხედვით

1. ISO 50001 სტანდარტი დამტკიცებული და წარმოდგენილია
ეროვნული EnMS სტანდარტის სახით
2. IEE BAT პოლიტიკასა და პროგრამებთან დაკავშირებით EE
პოლიტიკის შემქმნელი და შემსრულებელი ინსტიტუტების
ცოდნის დონის ამაღლება
3. შემუშავებულია ეროვნული IEE ღონისძიებები ემისიების
რაოდენობრივად შემცირების სამიზნეებთან ერთად

ნაწილი 2

მიზანი

1. EnMS და MSO კვალიფიციური ექსპერტების რაოდენობა

დამტკიცებულია /
ხელშეწყობილია
……
პირველი IEE-EnMS-MSO საუკეთესო პრაქტიკის ვებგვერდი
მე-2 ენერგიის მართვის სერტიფიცირების პროგრამა
მე-3 მიზნების განსაზღვრის ნებაყოფლობითი
შეთანხმება

15 EnMS + 10 MSO (30%F)

2. იმ საწარმოების რაოდენობა, სადაც დანერგილია EnMS და MSO
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3. ინდუსტრიის სფეროში იმ გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა
რაოდენობა, რომლებიც ფლობენ ცოდნას IEE BAT-ის თაობაზე

80
10

3. EnMS და MSO შესწავლილი შემთხვევების რაოდენობა
1. IEE და კლიმატის ტექნიკური დაფინანსების მექანიზმების შეფასება

ანგარიში

2. ინოვაციური IEE-კლიმატის დაფინანსების მექანიზმის / პროდუქტების
პირველი ძრავის სისტემების ეფექტურობა
დაპროექტება
მე-2
EnMS-ISO 50001 სტანდარტის
3. ადგილობრივი დაფინანსების ინსტიტუტების მოცულობის გაზრდა
იმპლემენტაცია.
IEE და კლიმატის ინვესტიციებისა და დაფინანსების მექანიზმებთან
…….
დაკავშირებით.
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პროექტის იმპლემენტაციის პროგრესი

PC1 – პოლიტიკა და ინსტიტუტები
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PC 1 – პოლიტიკა და ინსტიტუტები
პროგრესი 2018 წლის 5 ივნისის
მდგომარეობით

დაგეგმილი შედეგები
1.

2.

3.

ISO 50001 სტანდარტი დამტკიცებული და
წარმოდგენილია ეროვნული ენერგიის
მართვის სისტემის (EnMS) სტანდარტის
სახით
IEE საუკეთესო პრაქტიკის პოლიტიკასა და
პროგრამებთან დაკავშირებით EE
პოლიტიკის შემქმნელი და
შემსრულებელი ინსტიტუტების
ცოდნის დონის ამაღლება
ეროვნული
IEE
ღონისძიებების
შემუშავება სათბურის გაზების (GHG)
ემისიების რაოდენობრივად შემცირების
სამიზნეებთან ერთად



ISO 50001 სტანდარტის დამტკიცება
საქართველოს ეროვნული სტანდარტის სახით.
შემდეგი სტანდარტების თარგმნა და ეროვნულ
დონეზე დამტკიცება მხარდაჭერილია
სტანდარტის ID

დასახელება

EN 16231:2012

ენერგო აუდიტები - მოთხოვნები გამოყენების
სახელმძღვანელოსთან ერთად
ენერგოეფექტურობის ბენჩმარკინგის მეთოდოლოგია

EN 16247-1:2012

ენერგო აუდიტები - ნაწილი 1: ზოგადი მოთხოვნები

EN 16247-2:2014

ენერგო აუდიტები - ნაწილი 2: შენობა-ნაგებობები

EN 16247-3:2014

ენერგო აუდიტები - ნაწილი 3: პროცესები

EN 16247-4:2014

ენერგო აუდიტები - ნაწილი 4: ტრანსპორტი

EN 16247-5:2015

ენერგო აუდიტები - ნაწილი 5: ენერგიის აუდიტორთა
კომპეტენცია

ISO 50002:2014

 EnMS-ISO 50001 სტანდარტთან
დაკავშირებით ორდღიანი ტრენინგის
ჩატარება საქართველოს აკრედიტაციისა
და სტანდარტიზაციის ორგანოებისთვის –
2018 წლის 22-23 თებერვალი
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PC 1 – პოლიტიკა და ინსტიტუტები
1.

2.

3.

დაგეგმილი შედეგები
ISO 50001 სტანდარტი დამტკიცებული და
წარმოდგენილია ეროვნული ენერგიის
მართვის სისტემის (EnMS) სტანდარტის
სახით
IEE საუკეთესო პრაქტიკის პოლიტიკასა და
პროგრამებთან დაკავშირებით EE
პოლიტიკის შემქმნელი და
შემსრულებელი ინსტიტუტების
ცოდნის დონის ამაღლება
ეროვნული
IEE
ღონისძიებების
შემუშავება სათბურის გაზების (GHG)
ემისიების რაოდენობრივად შემცირების
სამიზნეებთან ერთად

პროგრესი 2018 წლის 5 ივნისის მდგომარეობით








საქართველოს ენერგოეფექტურობის პირველი
სამოქმედო გეგმის (NEEAP) დასრულებაში აქტიური
მონაწილეობა
 დაინტერესებულ მხარეთა შეხვედრაზე დასწრება
NEEAP პროექტის წარდგენის მიზნით – 2017 წლის
28 თებერვალი
 წერილობითი შენიშვნების წარდგენა – 2017 წლის 15
მარტი
ერთდღიანი საერთაშორისო სემინარი ენერგეტიკის
სააგენტოებთან დაკავშირებით ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის,
ენერგეტიკის სამინისტროსთვის, გარემოს დაცვის
სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროსთვის
გადაწყვეტილების მიღების მხარდასაჭერად NEEAP
პირველ პროექტთან დაკავშირებით - 2017 წლის 25
აპრილი
დაინტერესებულ მხარეთა ერთდღიანი სემინარი PC1-ის
განხილვისა და შესაძლო ღონისძებების პრიორიტეტებად
დაყოფის მიზნით – 2017 წლის 26 აპრილი
ორდღიანი საერთაშორისო სემინარი EU EE
დირექტივის მე-7, მე-8 და მე-16 მუხლების თაობაზე –
2018 წლის 5-6 ივნისი
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PC 1 – პოლიტიკა და ინსტიტუტები
1.

2.

3.

დაგეგმილი შედეგები
ISO 50001 სტანდარტი დამტკიცებული და
წარმოდგენილია ეროვნული ენერგიის
მართვის სისტემის (EnMS) სტანდარტის
სახით
IEE საუკეთესო პრაქტიკის პოლიტიკასა და
პროგრამებთან დაკავშირებით EE
პოლიტიკის შემქმნელი და
შემსრულებელი ინსტიტუტების
ცოდნის დონის ამაღლება
ეროვნული
IEE
ღონისძიებების
შემუშავება სათბურის აირების (GHG)
ემისიების რაოდენობრივად შემცირების
სამიზნეებით







პროგრესი 2018 წლის 5 ივნისის მდგომარეობით
დაინტერესებულ მხარეთა პირველი სემინარი PC1-ის
განხილვის, IEE პოლიტიკის საუკეთესო პრაქტიკისა და
“ქმედებების" და შესაძლო აქტივობების
პრიორიტეტებად დაყოფის მიზნით – 2017 წლის 26
აპრილი
კონსულტაციები სამთავრობო პარტნიორებსა და
დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის სხვა
დონორების მიერ დაფინანსებული პროგრამები
(მიმდინარე ან სამომავლო)
IEE ღონისძიებები პრიორიტეტებად დაყოფილია
პროექტის TA მხარდასაჭერად:
1. ცნობიერების დონის ამაღლება და ხელშეწყობა
IEE- EnMS-MSO ინფორმაციისა და საუკეთესო
პრაქტიკის ვებ-გვერდის საშუალებით;
2. ენერგიის მენეჯერის / მართვის
სერტიფიცირების პროგრამის შემუშავება;
3. საპილოტე მიზნების დასახვის ნებაყოფლობითი
შეთანხმების სქემის შემუშავება
ინდუსტრიისთვის.
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იმპლემენტაციის პროგრესი
PC2 – IEE საბაზრო მომსახურებები,
უნარები და იმპლემენტაცია
12

PC 2 – IEE საბაზრო მომსახურებები, უნარები და იმპლემენტაცია
დაგეგმილი შედეგები
1.

2.

3.

ენერგოეფექტურობის სფეროში მოქმედ
25
ადგილობრივ
სპეციალისტს
უტარდება ტრენინგი იმპლემენტაციის
მხარდაჭერისა
და
პოტენციალის
განვითარების
უზრუნვესაყოფად
შემდეგთან დაკავშირებით:
 ენერგიის მართვის სისტემა (EnMS)
ISO50001 სტანდარტის შესაბამისად
 ძრავის სისტემების ოპტიმიზაცია
(MSO)
ენერგიის მართვის სისტემის (EnMS) და
ძრავის სისტემების ოპტიმიზაციის (MSO)
დანერგვა 10-15 პოლოტურ საწარმოში
ინდუსტრიის ცოდნა და
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა IEE
BAT და დაფინანსების თაობაზე
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EnMS – მართვისა და გაუმჯობესების 3 საყრდენი

ხალხი

კვტ/სთ

ინფორმაცია

($ + CO2)

წყარო: წ.მაქლაფლინიUNIDO-თვის

ტექნოლოგია
14

UNIDO-ს ენერგიის მართვის სისტემის (EnMS) პროგრამა - უნარების
განვითარება და შედეგები
დრო
1-2 თვე
მომზადება

3 დღე

1.5-2 თვე

ტრენინგის
ჩატარება

PE გუნდური
მუშაობა EnMS-ს
დანერგვის მიზნით

4 დღე
ტრენინგის
დაგეგმვა

შედეგები:
• ენერგო
პოლიტიკის
პროექტის
მომზადება
• როლებისა და
პასუხისმგებლობ
ის მატრიცის
მომზადება
• პირველწყარო
მონაცემების
შეგროვება

პირობითი აღნიშვნები
PE
გუნდი

პარტნიორი საწარმოს (PE) გუნდის
შემადგენლობაში შედის პარტნიორი საწარმოს
პერსონალი, რომელიც მონაწილეობას
ღებულობს პროგრამაში „ექსპერტი“ პლუს 1-2
ეროვნული კონსულტანტ-მსმენელი

4-6 თვე

3 დღე

4-6 თვე

PE გუნდური
მუშაობა EnMS-ს
დანერგვის მიზნით

ტრენინგის
ჩატარება

PE გუნდური
მუშაობა EnMS-ს
დანერგვის მიზნით

შედეგები:
• ენერგო პოლიტიკა
• როლების და
პასუხისმგებლო
ბის მატრიცა
• მნიშვნელოვანი
ენერგო
მომხმარებლები
• საბაზისო დონე
• ენერგოეფექტუ
რობის
ინდიკატორები
• შესაძლებლობების
ნუსხა და სამოქმედო
გეგმები
• ენერგიის და
ხარჯის
ეკონომია
• ეფექტურობის
გაუმჯობესება

3 დღე
ტრენინგის
შემოწმება

შედეგები:
• პერსონალის
მომზადება
შერჩეულ
მნიშვნელოვან
ენერგო
მომხმარებლებზე
(SEU)
• ოპერაციებისა და
მართვის
მექანიზმების
გაუმჯობესება
• შესყიდვის გეგმა
• ენერგოეფექტურ
ობასთან
დაკავშირებული
ღონისძიებების
განხორციელება
• ენერგიის და
ხარჯის
ეკონომია
• ეფექტურობის
გაუმჯობესება

მიმდინარე და პერიოდული კომუნიკაცია ვებინარების, ელფოსტის და სატელეფონო ზარების საშუალებით
საერთაშორისო ტრენერსა და PE გუნდს შორის პროგრესის
მიმოხილვის, არსებული პრობლემების განხილვისა და
მითითებების უზრუნველყოფის მიზნით.

2-3 თვე
PE გუნდური
მუშაობა EnMS-ს
დანერგვის მიზნით

შედეგები:
• ენერგოეფექტურობ
ის შემოწმება,
დადასტურება და
ანგარიშგება
• ენერგოეფექტურო
ბის მიმოხილვა
ხელმძღვანელობი
ს მიერ
• შემდგომ
პერიოდთან
დაკავშირებული
გადაწყვეტილებები
შიდა აუდიტის
საფუძველზე
• ენერგიის და
ხარჯის
ეკონომია
• ეფექტურობის
გაუმჯობესება

½ დღე
გამოცდა

შედეგები:
• მსმენელის
კვალიფიცირება
ენერგიის
მართვის
სისტემის
ექსპერტად
• EnMS-ის
დანერგვა PE-ში
• ენერგიის და
ხარჯის
ეკონომია
• ეფექტურობის
გაუმჯობესება

ადგილზე ვიზიტები
ეროვნული EE
კონსულტანტ-მსმენელების
მიერ

15

PC 2 – IEE საბაზრო მომსახურებები, უნარები და
იმპლემენტაცია
დაგეგმილი შედეგები
1.

2.

3.

ენერგოეფექტურობის სფეროში მოქმედ
25
ადგილობრივ
სპეციალისტს
უტარდება ტრენინგი იმპლემენტაციის
მხარდაჭერისა
და
პოტენციალის
განვითარების
უზრუნვესაყოფად
შემდეგთან დაკავშირებით:
 ენერგიის მართვის სისტემა (EnMS)
ISO50001 სტანდარტის შესაბამისად
 ძრავის სისტემების ოპტიმიზაცია
(MSO)
ენერგიის მართვის სისტემის (EnMS) და
ძრავის სისტემების ოპტიმიზაციის (MSO)
დანერგვა 10-15 პოლოტურ საწარმოში
ინდუსტრიის ცოდნა და
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა IEE
BAT და დაფინანსების თაობაზე








პროგრესი 2018 წლის 5 ივნისის
მდგომარეობით
ტრენერთატრენინგი– 2017 წლის 28-31 მარტი, 20
მონაწილე (EnMS ექსპერტ-მსმენელების
კანდიდატები)
15 კონსულტანტი შეირჩა EnMS ექსპერტმსმენელად (5 ქალი, 10 კაცი)
მოდული 1 - ვალდებულების აღებასთან
დაკავშირებული ტრენინგი ჩატარდა 2007 წლის
9-11 ოქტომბერს, 26 მონაწილე და 2017 წლის 1113 დეკემბერს, 12 მონაწილე
•
15 კონსულტანტი
•
12 საწარმოს წარმომადგენელი
•
2 "პროკრედიტ ბანკის" წარმომადგენელი
•
5 სხვა დაინტერესებული მხარე
მოდული 2 – დაგეგმვისა და
ენერგოეფექტურობის ტრენინგი ჩატარდა 2018
წლის 26 თებერვლიდან 1 მარტამდე, 26
მონაწილე (14 კონსულტანტი; 8 საწარმოს
წარმომადგენელი; 4 სხვა)
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PC 2 – IEE საბაზრო მომსახურებები, უნარები და იმპლემენტაცია
დაგეგმილი შედეგები
1.

2.

3.

ენერგოეფექტურობის სფეროში მოქმედ
25
ადგილობრივ
სპეციალისტს
უტარდება ტრენინგი იმპლემენტაციის
მხარდაჭერისა
და
პოტენციალის
განვითარების
უზრუნვესაყოფად
შემდეგთან დაკავშირებით:
 ენერგიის მართვის სისტემა (EnMS)
ISO50001 სტანდარტის შესაბამისად
 ძრავის სისტემების ოპტიმიზაცია
(MSO)
ენერგიის მართვის სისტემის (EnMS) და
ძრავის სისტემების ოპტიმიზაციის (MSO)
დანერგვა 10-15 პოლოტურ საწარმოში
ინდუსტრიის ცოდნა და
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა IEE
BAT და დაფინანსების თაობაზე
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ძრავის სისტემის ოპტიმიზაციის პროგრამა „ექსპერტი“
მოდული 1. „ექსპერტი“

მოდული 2. „ექსპერტი“

MSO მომხმარებლის
ტრენინგი
კომუნიკაცია ტრენერებსა და
მსმენელებს შორის

March/April
17-18
აპრილი

პირობითი
აღნიშვნები

საერთაშორისო MSO ექსპერტების მიერ
ჩატარებული ტრენინგი საკლასო
ოთახის პირობებში.
ძრავის სისტემის ენერგიის
შეფასებასთან დაკავშირებული
გაზომვები ადგილზე (ერთ ობიექტზე),
ჩატარებული საერთაშორისო MSO
ექსპერტების მიერ
პერიოდული კომუნიკაცია ტრენერსა
და მსმენელებს შორის ვებინარების, ელფოსტის და სატელეფონო ზარების
მეშვეობით.

6-8 კვირა

May/June
2-4 ივლისი
2018

3-4 კვირა

2-3 თვე

„ექსპერტის“ მსმენელები
ამზადებენ
ინდივიდუალური
შეფასების ანგარიშს
შესრულებული
გაზომვების და
სამუშაოების საფუძველზე
ტრენინგის განმავლობაში.
საერთაშორისო MSO
ექსპერტი განიხილავს და
წარმოადგენს უკუკავშირს
(ფიდბექს).

MSO გუნდები ასრულებენ
ორთქლის სისტემის
ენერგიის შეფასებას
პროექტის პარტნიორ
საწარმოებში
საერთაშორისო MSO
ექსპერტთა დისტანციური
ტექნიკური მხარდაჭერითა
და ზედამხედველობით.
MSO გუნდი = 1 საწარმო +
1-2 კონსულტანტი

წარსადგენი მასალა
ყოველი MSO “”ექსპერტის“
მსმენელის მიერ
მომზადებული MSO
შეფასების ანგარიში.

წარსადგენი მასალა
საწარმოს MSO გუნდების
მიერ მომზადებული და
საერთაშორისო MSO
ექსპერტთა მიერ
განმარტებული MSO
ანგარიში .

გამოცდა

1-2 კვირა

დრო

MSO გუნდი
ეროვნული MSO
ექსპერტსტაჟიორი

პარტნიორი
საწარმო
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PC 2 – IEE საბაზრო მომსახურებები, უნარები და
იმპლემენტაცია
პროგრესი 2018 წლის 5 ივნისის მდგომარეობით

დაგეგმილი შედეგები
1.

2.

3.

ენერგოეფექტურობის სფეროში მოქმედ
25
ადგილობრივ
სპეციალისტს
უტარდება ტრენინგი იმპლემენტაციის
მხარდაჭერისა
და
პოტენციალის
განვითარების
უზრუნვესაყოფად
შემდეგთან დაკავშირებით:
 ენერგიის მართვის სისტემა (EnMS)
ISO50001 სტანდარტის შესაბამისად
 ძრავის სისტემების ოპტიმიზაცია
(MSO)
ენერგიის მართვის სისტემის (EnMS) და
ძრავის სისტემების ოპტიმიზაციის (MSO)
დანერგვა 10-15 პოლოტურ საწარმოში
ინდუსტრიის ცოდნა და
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა IEE
BAT და დაფინანსების თაობაზე









შეხვედრები ელექტრო ძრავების და სისტემის
გადაწყვეტილებების პროვაიდერებთან
საქართველოში (Siemens, ABB და Schneider Electric)
მოდული 1 – ძრავის სისტემების ოპტიმიზაციის
(MSO) მომხმარებლის ტრენინგი ჩატარდა 2018 წლის
17-18 აპრილს, 24 მონაწილე
•
8 კონსულტანტი
•
14 საწარმოს წარმომადგენელი
•
ABB-დან Schneider Electric-დან 5
წარმომადგენელი
6 კონსულტანტი შეირჩა MSO ექსპერტ-მსმენელად +
6 საწარმოს წარმომადგენელი უნდა დასახელდეს
შესყიდულ იქნა პორტაბელური საზომი მოწყობილობა
მოდული 2 – MSO ტრენინგი „ექსპერტი“ ჩაინიშნა
2018 წლის 2-4 ივლისს, ადგილზე სხდომა
დაიგეგმა 3 ივლისს რუსთავის აზოტში.

19

PC 2 – IEE საბაზრო მომსახურებები, უნარები და
იმპლემენტაცია
დაგეგმილი შედეგები
1.

2.

3.

ენერგოეფექტურობის სფეროში მოქმედ
25
ადგილობრივ
სპეციალისტს
უტარდება ტრენინგი იმპლემენტაციის
მხარდაჭერისა
და
პოტენციალის
განვითარების
უზრუნვესაყოფად
შემდეგთან დაკავშირებით:
 ენერგიის მართვის სისტემა (EnMS)
ISO50001 სტანდარტის შესაბამისად
 ძრავის სისტემების ოპტიმიზაცია
(MSO)
ენერგიის მართვის სისტემის (EnMS) და
ძრავის სისტემების ოპტიმიზაციის (MSO)
დანერგვა 10-15 პოლოტურ საწარმოში
ინდუსტრიის ცოდნა და
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა IEE
BAT და დაფინანსების თაობაზე

პროგრესი 2018 წლის 5 ივნისის მდგომარეობით




საწარმოებისთვის ჩატარდა ორი ბრიფინგი
– 2017 წლის 27 მარტს და 2017 წლის 8 ივნისს
• 10 საწარმომ მიიღო მონაწილეობა
მოცემული დროისთვის წარმოდგენილია 6 ენერგიის
მართვის სისტემების (EnMS) პარტნიორი კომპანია

• "რუსთავის აზოტი" - სასუქები
• ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა ავტომექანიკური ნაწილები
• საქნახშირი - სამთო
• საქინვესტი - ლოჯისტიკა
• თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ტრანსპორტი
• ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი კომუნალური
პირველ და მე-2 მოდულზე
დასწრება
განზრახვის წერილი (LoI)
ხელმოწერილია

განზრახვის წერილი
დამუშავების
პროცესშია
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PC 2 – IEE საბაზრო მომსახურებები, უნარები და
იმპლემენტაცია
დაგეგმილი შედეგები
1.

2.

3.

ენერგოეფექტურობის სფეროში მოქმედ
25
ადგილობრივ
სპეციალისტს
უტარდება ტრენინგი იმპლემენტაციის
მხარდაჭერისა
და
პოტენციალის
განვითარების
უზრუნვესაყოფად
შემდეგთან დაკავშირებით:
 ენერგიის მართვის სისტემა (EnMS)
ISO50001 სტანდარტის შესაბამისად
 ძრავის სისტემების ოპტიმიზაცია
(MSO)
ენერგიის მართვის სისტემის (EnMS) და
ძრავის სისტემების ოპტიმიზაციის (MSO)
დანერგვა 10-15 პოლოტურ საწარმოში
ინდუსტრიის ცოდნა და
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა IEE
BAT და დაფინანსების თაობაზე

პროგრესი 2018 წლის 5 ივნისის
მდგომარეობით

 ტრენერთა ტრენინგი – 2017 წლის 28-31
მარტი, 20+ მონაწილე (EnMS ექსპერტმსმენელთა კანდიდატები)
 მოდული 1 – ENMS ვალდებულების
აღებასთან დაკავშირებული ტრენინგები

 მოდული 2 – ENMS დაგეგმვისა და
ენერგოეფექტურობის ტრენინგი
 მოდული 1 – MSO მომხმარებლის
ტრენინგი
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იმპლემენტაციის პროგრესი
PC3 – ინვესტიციების გაზრდა
22

PC 3 – ინვესტიციების გაზრდა IEE-სთან დაკავშირებით
პროგრესი 2018 წლის 5 ივნისის
მდგომარეობით

დაგეგმილი შედეგები
1. IEE და კლიმატის
ტექნოლოგიების დაფინანსების
მექანიზმების შეფასება
2. ინოვაციური IEE-კლიმატის
დაფინანსების მექანიზმის /
პროდუქტების დაპროექტება
3. ადგილობრივი საფინანსო
ისნტიტუტების პოტენციალის
გაძლიერება IEE და კლიმატის
ინვესტიციებსა და
დაფინანსების მექანიზმებთან
დაკავშირებით.



შეხვედრები და კონსულტაციები გაიმართა 2017
წელს ყველა საერთაშორისო ფინანსურ
ინსტიტუტთან, რომელიც წარმოდგენილი იყო /
მოქმედებდა საქართველოში (WB, EBRD, ADB)
ენერგოეფექტურობის სფეროში.



შეხვედრები და კონსულტაციები "პროკრედიტ ბანკ
საქართველოსთან"(PCB), ერთადერთ ადგილობრივ
ბანკთან, რომელიც პასუხობდა შეხვედრისა და
დისკუსიის მოთხოვნას.



„პროკრედიტ ბანკი - საქართველო“
დაინტერესებულია ინდუსტრიისკენ მიმართული
ახალი EE სესხის პოლიტიკის შემუშავებით ISO
50001 სტანდარტის ჩათვლით.



შემუშავებულია შეფასების ანგარიში.

23

მადლობა!
დამატებითი ინფორმაციისთვის:
ბ-ნი მარკო მატეინი
ინდუსტრიული განვითარების ოფიცერი
ელ-ფოსტა: M.Matteini@unido.org

ქ-ნი ნინო ლაზაშვილი
ეროვნული პროექტის მენეჯერი

ენერგო სისტემებისა და ინფრასტრუქტურის

ელ-ფოსტა: N.Lazashvili@unido.org
ენერგო სისტემებისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება

განყოფილება

ენერგიის დეპარტამენტი

ენერგიის დეპარტამენტი

UNIDO
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