ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПРОЕКТУ
Угода мерів – провідна ініціатива Європейського
Союзу, котра охоплює місцеві та регіональні
органи влади, які беруть на себе добровільні
зобов’язання підвищувати енергоефективність
та нарощувати використання відновлювальних
джерел енергії на своїх територіях. Слідуючи
цим зобов’язанням, підписанти Угоди прагнуть
скоротити власні викиди СО2 щонайменше на
20% до 2020 року, сприяючи, таким чином,
розвитку екологічно орієнтованої економіки та

УГОДА МЕРІВ – СХІД
підвищенню якості життя.
“Підтримка участі міст
Східного Партнерства та Центральної Азії в Угоді Мерів”
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Мета цього проекту – підтримати зусилля місцевих органів влади країн Східної
Європи, Кавказу та Центральної Азії, спрямовані на зменшення їхньої залежності від
викопних видів палива, зміцнення надійності їхнього енергопостачання, а також
надати їм можливість більш активної участі в пом’якшенні негативних наслідків зміни
клімату.
Метою проекту є заохочення цих місцевих органів влади до підписання Угоди Мерів
та надання їм підтримки в підготовці й реалізації їхнього Плану дій зі сталого
енергетичного розвитку (ПДСЕР). Основна мета спрямована на поліпшення якості
життя завдяки значному скороченню викидів CO2 муніципалітетами внаслідок
збільшення використання ними поновлюваних джерел енергії та здійснення заходів з
підвищення енергоефективності.
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова,
Таджикистан, Туркменістан, Україна та Узбекистан
• Місцеві органи влади (як існуючі, так і потенційні підписанти)
• Державні органи влади / органи влади адміністративно-територіальних одиниць (як
потенційні Координатори Угоди)
• Мережі місцевих органів влади (як існуючі, так і потенційні Структури підтримки
Угоди)
• Донори та учасники фінансування
• Інші зацікавлені сторони (неурядові організації, енергетичні агентства, приватний
сектор, наукові та науково-педагогічні працівники тощо)
• Громадяни
Генеральний Директорат з питань розвитку та співробітництва Європейської комісії EuropeAid
Energy Cities – Європейська Асоціація місцевих органів влади, що працюють над
створенням майбутнього своїх енергетичних секторів
www.energy-cities.eu

Повну відповіда льність за зміст даного документу несе Оофіс Угоди мерів‐Схід. Він не обов'язково відображає думку
Європейського С оюзу. Незважаючи на зусилля, докладені до підготовки даного документу, Європейська комісія не несе
відповідальність за будь‐яке використання цієї інформації або за будь‐яку помилку у текстах. Офіс Угоди мерів‐Схід був відкритий
за фінансової підтримки Генерального директорату Європейської комісії з питань розвитку та співробітництва (DG DEVCO). Він
управляється консорціумом під керівництвом Асоціації "Energy Cities", до складу якого входять Асоціації "Climate Alliance" та
"Energy Efficient Cities of Ukraine", Державне агентство Міністерства економіки Нідерландів "NL Agency" та Регіональний
екологічний центр Центральної Азії.

Члени
консорціуму:

Тривалість:

Європейська Асоціація місцевих органів влади “Climate Alliance”
www.climatealliance.org
Асоціація “Енергоефективні міста України”
www.enefcities.org.ua/en
Регіональний екологічний центр Центральної Азії (РЕЦЦА)
www.carecnet.org
Вересень 2011 р. – Червень 2015 р.

Короткий опис “Угоди Мерів – Схід”
Проектна діяльність спрямована на виконання чотирьох основних завдань:
1. Розповсюдження інформації – перетворення Угоди Мерів у добре відому ініціативу в усіх
країнах-бенефіціарах, з приєднанням значної кількості Підписантів, Структур підтримки та
Координаторів Угоди;
2. Тренінги та семінари з підвищення потенціалу – практичні заняття, які допомагають
місцевим органам влади виконувати взяті на себе зобов’язання, а також дають можливість
Координаторам та Структурам підтримки Угоди надавати високоякісні послуги своїм цільовим
групам;
3. Служба підтримки – забезпечення інформацією всіх сторін, зацікавлених у приєднанні до
Угоди або її підтримці (міста, регіональні уряди, асоціації, і т. ін.), повсякденне сприяння
Підписантам у підготовці й реалізації їхніх ПДСЕР та підтримка розробки схем ефективної
співпраці з Територіальними координаторами;
4. Взаємодія з донорами – створення в масштабах сектора коаліції фінансових інститутів для
підтримки виконання зобов’язань Підписантів, зокрема, в сфері фінансування інвестицій в
ПДСЕР. Узгоджувальна діяльність, що охоплює бенефіціарів, місцеві та регіональні установи,
представників донорів і відповідних делегацій ЄС та інших зацікавлених сторін. Надання
рекомендацій щодо визначення економічно обґрунтованих проектів.
Офіс Угоди Мерів – Схід та його чотири ключові експерти (які знаходяться в Києві, Тбілісі, Єревані та
Алмати) тісно співпрацюють з Офісом Угоди Мерів у Брюсселі та з Об’єднаним дослідницьким
центром під контролем Генерального Директорату з питань розвитку та співробітництва Європейської
комісії.
Очікувані результати
На час закінчення проекту ми очікуємо отримати такі результати:



Угода Мерів повинна стати добре відомою, провідною ініціативою в регіоні зі значною кількістю
Підписантів та з одночасним підвищенням рівня обізнаності громадськості щодо питань,
пов'язаних зі змінами клімату та рішеннями в сфері сталого енергетичного розвитку.



Підписанти повинні усвідомлювати та здатні виконувати свої зобов'язання, створювати
необхідні потужності й втілювати стратегії сталого енергетичного розвитку, як це зазначено в
їхніх Планах дій зі сталого енергетичного розвитку та Кадастрах викидів.



Збільшення потужностей в муніципалітетах та створення Планів дій зі сталого енергетичного
розвитку покращують доступ до джерел фінансування, таких як місцеві фінансові інструменти,
міжнародні фінансові інституції та інші міжнародні інструменти, такі як Інвестиційний Фонд
Сусідства (ІФС) та Інвестиційний Фонд Центральної Азії (ІФЦА).



Завдяки мобілізації донорів та заохоченню інвестицій, заходи, включені до їхніх ПДСЕР, є
економічно обґрунтованими і знаходять достатню фінансову підтримку.

Повну відповіда льність за зміст даного документу несе Оофіс Угоди мерів‐Схід. Він не обов'язково відображає думку
Європейського С оюзу. Незважаючи на зусилля, докладені до підготовки даного документу, Європейська комісія не несе
відповідальність за будь‐яке використання цієї інформації або за будь‐яку помилку у текстах. Офіс Угоди мерів‐Схід був відкритий
за фінансової підтримки Генерального директорату Європейської комісії з питань розвитку та співробітництва (DG DEVCO). Він
управляється консорціумом під керівництвом Асоціації "Energy Cities", до складу якого входять Асоціації "Climate Alliance" та
"Energy Efficient Cities of Ukraine", Державне агентство Міністерства економіки Нідерландів "NL Agency" та Регіональний
екологічний центр Центральної Азії.



Зібрано й опубліковано статистичні дані щодо виконаних Підписантами Угоди заходів (кількість
мешканців, охоплених містами-підписантами, обсяг скорочення викидів CO2, споживання /
виробництво енергії, основні дані по реалізації ПДСЕР, і т. ін.).



Зацікавлені сторони та інститути, які підтримують Угоду Мерів, є важливими партнерами в
процесі реалізації прийнятих заходів.



Тенденція до покращення соціального та економічного добробуту громадян (пов'язана з
підвищенням якості життя у зв'язку із створенням робочих місць, розвитком бізнесу та
інновацій, поліпшенням суспільних послуг та інфраструктур, безпечнішим навколишнім
середовищем, соціальним житловим будівництвом, доступом до екологічно чистих видів енергії
тощо).



Тенденція до підвищення доступності енергетичних послуг та їх вдосконалення (зменшення
“паливної бідності”).

Повну відповіда льність за зміст даного документу несе Оофіс Угоди мерів‐Схід. Він не обов'язково відображає думку
Європейського С оюзу. Незважаючи на зусилля, докладені до підготовки даного документу, Європейська комісія не несе
відповідальність за будь‐яке використання цієї інформації або за будь‐яку помилку у текстах. Офіс Угоди мерів‐Схід був відкритий
за фінансової підтримки Генерального директорату Європейської комісії з питань розвитку та співробітництва (DG DEVCO). Він
управляється консорціумом під керівництвом Асоціації "Energy Cities", до складу якого входять Асоціації "Climate Alliance" та
"Energy Efficient Cities of Ukraine", Державне агентство Міністерства економіки Нідерландів "NL Agency" та Регіональний
екологічний центр Центральної Азії.

