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C1 Enerji  effektivliyi üzrə ilkin və əlavə qanunvericilik aktlarının
hazırlanması və qəbul edilməsi

X X X X

C2 Enerji effektivliyi üzrə inzibati və institusional strukturun
gücləndirilməsi

X X X X X X

C3 Enerji effektivliyi fondunun yaradılması X X x
C4 Enerji effektivliyinə  dair monitorinq və hesabat sisteminin

hazırlanması və davam etdirilməsi
X X X X X X

C5 Enerji effektivliyinə  dair maarifləndirmə və təlim
fəaliyyətlərinin icrası

X X X X X X
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Fəaliyyətin adı C1 Enerji effektivliyi üzrə ilkin və əlavə qanunvericilik aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi

Məqsəd Enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında Qanunun sürətli icrasının
təmin edilməsi

İcra ediləcək fəaliyyətlər Aşağıda adları qeyd olunan ilkin və əlavə qanunvericilik aktlarının hazırlanması və qəbul
edilməsi:

- Binalar üçün minimum enerji istehlakı tələblərinin qoyulması üzrə Texniki Tənzimləmə
və Binalar üzrə Enerji Səmərəliliyi haqqında Qanun

- Enerji istehlakı ilə əlaqədar məhsullar, həmçinin enerji və digər resursların istehlakının
etiketlənməsinə (işarələnməsi) dair Məhsul üzrə Standart Məlumatlar haqqında Qanun

- Enerji istehlakı ilə əlaqədar məhsullar üzrə ekoloji dizayn tələblərinin hazırlanması
haqqında Qanun

- Enerji Auditorlarının Akkreditasiyası Qaydaları və Enerji Auditinin Keçirilməsi Qaydaları
- Enerjinin İdarə Edilməsi üzrə Standart Sistem, həmçinin enerji idarəçilərinə dair tələblər

və Qaydalar
- Enerji üzrə fəaliyyət müqaviləsinin bağlanmasına dair nümunə müqavilə və enerji

xidmətlərinin təmin edilməsinə dair Qaydalar
- İstilik mübadiləsi nöqtəsi və ya binanın girişində quraşdırılmış istilik və isti su sayğacları

olan çoxmənzilli binalarda istilik və isti su təchizatı xərclərinin bölüşdürülməsi qaydaları
- Enerji səmərəliliyi öhdəliyi proqramına dair Sərəncam

Məsul qurum Energetika Nazirliyi

Digər iştirakçı qurumlar İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, akt layihələrinin hazırlanması
üzrə texniki yardım göstərəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2022



4

Fəaliyyətin adı C2 Enerji effektivliyi üzrə inzibati və institusional strukturun gücləndirilməsi

Məqsəd Enerji effektivliyi üzrə siyasət və tədbirlərin effektiv icrasının təmin edilməsi və enerji
effektivliyi səmərəliliyi üzrə siyasətin icrasına dair nazirliklərarası koordinasiyanın
gücləndirilməsi

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Enerji effektivliyi üzrə qanunverici çərçivənin müvafiq şəkildə icrasının təmin
edilməsi üçün yeni institusional və inzibati strukturun qəbul edilməsi

- Enerji effektivliyinə dair siyasətin hazırlanması, icrası və qiymətləndirilməsinə
görə məsuliyyət daşıyan qurum(lar) üçün aydın məsuliyyətlər, səlahiyyət və
resursların müəyyənləşdirilməsi

- Enerji effektivliyinə dair siyasətin hazırlanması və icrasına dair nazirlikləarası
effektiv koordinasiya və kommunikasiya mexanizminin yaradılması (baxın:
“EU4Energy” proqramı ilə hazırlanan, nazirliklərarası kommunikasiya və maraqlı
tərəflərlə konsultasiyalara dair ən yaxşı nümunələr haqqında Məcəllə)

- Enerji effektivliyinə dair yeni siyasətin hazırlanması, icrası və qiymətləndirilməsi
üzrə təlimatlandırma və texniki yardımın təmin edilməsi üçün enerji səmərəliliyinə
dair xarici məsləhət şurasının yaradılması

Məsul qurum Nazirlər Kabineti, Energetika Nazirliyi

Digər iştirakçı qurumlar Texniki yardım (müxtəlif institusional variantlarla bağlı lehinə və əleyhinə qərarların
qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla) və potensialın gücləndirilməsi işini həyata
keçirəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2022
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Fəaliyyətin adı C3 Enerji effektivliyi fondunun yaradılması

Məqsəd Dövlət və özəl sektorda enerji səmərəliliyinə qoyulan investisiyaların təşviq edilməsi və
artırılması məqsədilə, davamlı enerji effektivliyi üzrə dönər fondun (EEDF) yaradılması

İcra ediləcək fəaliyyətlər - EEDF-nin strukturu, əməliyyatların idarə edilməsi və idarəçilik qaydalarını, habelə
monitorinq, qiymətləndirmə və hesabat prosedurlarını müəyyən edəcək zəruri
qanunvericilik və normativ sənədlərin hazırlanması və qəbul edilməsi. Seçimlərə mövcud
Nazirlik, enerji agentliyi və ya inkişaf bankı yanında fondun, yeni bir hüquqi şəxs
(müstəqil korporasiya və ya qanunla müəyyən edilmiş yeni agentlik) və ya dövlət-özəl
sektor tərəfdaşlığının (DÖST) yaradılması daxildir.

- Fondun gəlir axınlarının müəyyən edilməsi (məsələn, beynəlxalq donor
təşkilatlar/beynəlxalq maliyyə təşkilatları, tarifin qaldırılması, ekoloji vergi, enerji ixracına
görə əldə olunan gəlirlər və s.)

- Fondun məqsədlərini və hədəflənmiş istehlakçıları və tətbiq ediləcək maliyyələşdirmə
mexanizmlərini (texniki yardım, qrantlar, kreditlər də daxil olmaqla), əməliyyat və
idarəçilik qaydalarını, prosedurları və tətbiq formalarını və s. müəyyən edən, Fond üzrə
əməliyyat təlimatının hazırlanması və qəbul edilməsi

Məsul qurum Nazirlər Kabineti, Energetika Nazirliyi

Digər iştirakçı qurumlar Maliyyə Nazirliyi

Texniki yardım (müxtəlif institusional variantlarla bağlı leyihə və əleyhinə qərarların
qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla) və potensialın gücləndirilməsi işini həyata keçirəcək donor
təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2022
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Fəaliyyətin adı C4 Enerji effektivliyinə dair monitorinq və hesabat sisteminin hazırlanması və
davam etdirilməsi

Məqsəd Milli və sektoral səviyyədə enerji effektivliyi  siyasətinin icrası və Enerji Effektivliyi
üzrə Milli Fəaliyyət Planının (EEMFP) qiymətləndirilməsinin asanlaşdırılması

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Təchizat tərəfi – eletrik enerjisi, qaz və istiliyin istehsalı, ötürülməsi və
paylanması üzrə enerji effektivliyi göstəricilərinin hazırlanması

- Sənaye, yaşayış, ictimai, nəqliyyat və kənd təsərrüfatı sektorları üzrə enerji
effektivliyi göstəriciləri sisteminin hazırlanması və davam etdirilməsi

- Dövlətə məxsus binalar üzrə enerjinin idarə edilməsinə dair informasiya
sisteminin hazırlanması

- EEMFP-nin sektoral tədbirlər üzrə icrasına dair hesabat sisteminin təqdim
edilməsi

- Özəl sektor (sənaye, KOS, ev təsərrüfatı) üzrə enerji effektivliyinə dair
layihələr üçün monitorinq və hesabat sisteminin təqdim edilməsi

- EEMFP-nin icrasına dair ikiillik hesabat

Məsul qurum Dövlət Statistika Komitəsi, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi

Digər iştirakçı
qurumlar

Texniki yardım (müxtəlif institusional variantlarla bağlı lehinə və əleyhinə
qərarların qiymətləndirilməsi də daxil olmaqla) və potensialın gücləndirilməsi işini
həyata keçirəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2025
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Fəaliyyətin adı C5 Enerji effektivliyinə dair maarifləndirmə və təlim fəaliyyətlərinin icrası

Məqsəd Enerji effekivliyinin faydaları barədə məlumatlılığın artırılması, enerji səmərəliliyi ilə bağlı
layihələrin icrası üzrə potensialın gücləndirilməsi

İcra ediləcək fəaliyyətlər - Son istifadəçilər və enerji təchizatı üzrə şirkətləri enerji effektivliyinin səmərəliliyinin
faydaları barədə məlumatlandıran, həmin istifadəçi qrupları (yaşayış, sənaye və KOS) və
şirkətləri hədəf alan enerji səmərəliliyi fəaliyyətləri və yanaşmanı təşviq edən milli
məlumatlandırma və maarifləndirmə kampaniyasının icrası

- Mövcud ən yaxşı enerji effektivliyi texnologiyaları, tətbiq olunan hüquqi çərçivələr və
müvafiq maliyyə mexanizmləri barədə mütəmadi olaraq yenilənən məlumatların
hazırlanması və bazar iştirakçılarına paylanması

- Dövlət sektorunda nəzərə alınacaq enerji effektivliyi tədbirləri və yanaşmaları haqqında
məlumat və təlimat kitablarının yayımlanması, məlumatlandırma fəaliyyətləri və təlimləri
də daxil olmaqla, dövlət sektorunun nümunəvi rolunu təşviq etmək üçün məqsədyönlü
məlumatlandırma kampaniyalarının həyata keçirilməsi

- Merlərin Razılaşması Təşəbbüsünün təşviqi işinin davam etdirilməsi

Məsul qurum Energetika Nazirliyi

Digər iştirakçı qurumlar İqtisadiyyat Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi, Enerji Effektivliyi Fondu, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi, bələdiyyələr

İcra müddəti 2021-2025



İLKIN ENERJI TƏCHIZATı SEKTORUNDA TƏDBIRLƏR
2025-ci ilə
qədər
gözlənilən
qənaət

2025-ci ilə
qədər xərc

Tədbir
kateqoriyası

Məsul qurum

E1 Elektrik enerjisi istehsalının
effektivliyinin artırılması və enerji
resurslarından şəxsi ehtiyaclar
üçün istehlakın azaldılması

tənzimləyici Azərenerji, Azərişıq

E2 Elektrik enerjisi və təbii qazın
paylanması zamanı itkilər

texniki Azərişıq, Azəriqaz

E3 Enerjinin ölçülməsi və
hesablanması

məlumat
xarakterli

Azərişıq, Azəriqaz

E4 Ərazi istilik sistemi üzrə Yol
Xəritəsi ilə bağlı optimallaşdırma
planına dair tövsiyələrin icrası
(VPC üzrə araşdırma – əlavə
ediləcək)

texniki Energetika Nazirliyi

E5 Transformatorlar üçün minimum
enerji fəaliyyət standartarı

tənzimləyici Azərbaycan
Standatlaşdırma
İnstitutu , Azərişıq

E6 Elektrik enerjisi və təbii qazın
paylanması zamanı itkilər

tənzimləyici Azərenerji, Azərişıq
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Fəaliyyətin adı E1 elektrik enerjisi istehsalının effektivliyinin artırılması, stansiya və yarımstansiyalarda
elektrik enerjisinin xüsusi sərfiyyatının  azaldılması

Məqsəd Elektrik enerjisi istehsal edən qurğuların effektivliyinin artırılması

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Enerji istehsal edən müəssisələrdə enerjiyə qənaət potensialının ətraflı şəkildə
qiymətləndirilməsi prosesinin həyata keçirilməsi, həmçinin stansiyaların
səmərəliliyinin artırılması, potensialın istifadəsi amili və elektrik stansiyalarının öz
istehlakının azaldılmasına dair səmərəli tədbirlərin təklif edilməsi

- Elektrik enerjisi istehsal edən müəssisələrdə həyata keçiriləcək enerjiyə qənaət
tədbirlərinin müəyyən edilməsi ilə 5 illik enerjiyə qənaət proqramının hazırlanması

- Stansiyaların ümumi səmərəliliyinin artırılması və yanacaq sərfiyyatının
azaldılması üçün idarəetmə və heyətə dair təşviq tədbirlərin təqdim edilməsi

- Enerjiyə qənaət tədbirlərinin icrası və illik hesabata dair inkişafa nəzarət

Məsul qurum Azərenerji

Digər iştirakçı
qurumlar

Energetika Nazirliyi , Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi

İcra müddəti Ətraflı qiymətləndirmə üçün 2021-ci il

Qalan tədbirlər üzrə illik
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Fəaliyyətin adı E2 Elektrik enerjisi və təbii qazın paylanması zamanı itkilər

Məqsəd Elektrik enerjisi və təbii qazın paylanma şəbəkələrində itkilərin azaldılması

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Elektrik enerjisinin paylanması üzrə itkilərin azaldılmasına dair Yol Xəritəsinin
hazırlanması

- Təbii qazın paylanması üzrə itkilərin azaldılmasına dair Yol Xəritəsinin
hazırlanması

- Yol xəritələrində və illik irəliləyiş hesabatında nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin həyata
keçirilməsi

Məsul müəssisə Azərişıq, Azəriqaz

Digər iştirakçı
qurumlar

Energetika Nazirliyi , Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi

İcra müddəti Yol Xəritəsinin üçün 2021-ci il

Qalan tədbirlər üzrə illik
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Fəaliyyətin adı E3 Enerjinin ölçülməsi və hesablanması

Məqsəd Elektrik enerjisi və təbii qaz istehlakı ilə bağlı ilkin görüşlərin artırılması. Son
istehlakçıların istehlakları ilə əlaqədar müqayisəli və ətraflı məlumatla təmin edilməsi

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Smart elektrik və qaz sayğaclarının sınaqdan keçirilməsi. Son müştəriyə enerjinin
idarə edilməsi və ona nəzarəti oxuyan sayğac barədə məsləhət və məlumatın
təmin edilməsi

- Smart sayğacların sınaqdan keçirilməsindən doğan nəticələrin qiymətləndirilməsi
və prosesə nəzarət

- Smart ölçmənin artırılması üzrə milli proqramın hazırlanması
- Son istehlakçıların son üç il üzrə hesablama ilə bağlı ətraflı informasiya və

müqayisəli məlumatlarla təmin edilməsi üçün elektrik enerjisi və təbii qaz paylayan
şirkətlərə tələblərin təqdim edilməsi

- Yeni ölçmə/hesablama təcrübəsi nəticəsində davranış dəyişikliyini izləmək üçün
son istehlakçılar arasında sorğu keçirilməsi

Məsul müəssisə Azərişıq, Azəriqaz

Digər iştirakçı
qurumlar

Energetika Nazirliyi , Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi

İcra müddəti 2021-2025
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Fəaliyyətin adı E4 Ərazi istilik sistemi üzrə Yol Xəritəsi ilə bağlı optimallaşdırma planına dair
tövsiyələrin icrası

Məqsəd

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

To be defined based on final VPN study recommendations

Məsul müəssisə

Digər iştirakçı
qurumlar

İcra müddəti
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Fəaliyyətin adı E5 Transformatorlar üçün minimum enerji effektivliyi standartarı

Məqsəd Transformatorlar üzrə minimum enerji effektivliyi standartlarının tətbiqi

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması sistemləri üzrə minimum enerji
effektivliyi standartlarının qoyulması və qəbul edilməsi

- Köhnə səmərəsiz transformatorların illik 5% əvəzlənməsinin təmin edilməsi

Məsul qurum Azərişıq, Azərbaycan Standatlaşdırma İnstitutu

Digər iştirakçı
qurumlar

Energetika Nazirliyi , Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi

İcra müddəti Standartın qəbul edilməsi , 2021-2022 –ci illər

Yeni transformatorların tətbiqi 2022-2025-ci illər
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Fəaliyyətin adı E6 Enerji tarifi ilə bağlı yeni metodologiyalar

Məqsəd Enerji təchizatçıları və sənaye istehlakçıları tərəfindən enerji səmərəliliyi ilə bağlı
tədbirlərin həyata keçirilməsinə stimul vermək üçün yeni tarif metodologiyalarının
təsdiqlənməsi və tətbiqi

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

 Əməliyyat xərcləri və paylama zamanı itkiləri azaltmaq üçün enerji
təchizatçılarının açıq şəkildə təşviq edilməsilə, mövcud və yeni tarif
metodologiyalarının, müvafiq olaraq, yenilənməsi və hazırlanması;

 Mövcud elektrik sistemindən səmərəli istifadəni stimullaşdırmaq məqsədilə,
mövcud elektrik tarif dizaynının daha da təkmilləşdirilməsi, məsələn bütün
istehlakçılar üçün istifadə vaxtına görə qiymətqoyma, gərginlik və gücdən asılı
olaraq qiymətlər; pik saatlarına qiymətqoyma və s.-in tətbiqi

Məsul qurum Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi, Tarif Şurası

Digər iştirakçı
qurumlar

Energetika Nazirliyi

İcra müddəti 2021-2022



BİNALARDA TƏDBİRLƏR
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Adı 2025-ci ilə
qədər
gözlənilən
qənaət

2025-ci ilə
qədər xərc

Tədbir
kateqoriyası

Məsul qurum

B1 Yaşayış və ictimai binalar üçün
milli renovasiya proqramı

Maliyyə/məl
umat

Dövlət
Şəhərsalma və
Arxitektura
Komitəsi, Enerji
Effektivliyi Fondu

B2 Enerji effektivliyini nümayiş
edən layihələr (Bakı və ya
Mingəçevirdə - Merlərin
Razılaşması Təşəbbüsünə üzv
olan şəhərlər)

məlumat Bakı/Mingəçevir
şəhəri, Energetika
Nazirliyi, Enerji
Effektivliyi Fondu

B3 İctimai/dövlətə məxsus
binalarda enerji effektivliyinin
təkmilləşdirilməsinə dəstək

Tənzimləyici
/maliyyə/məl
umat

Dövlət
Şəhərsalma və
Arxitektura
Komitəsi,
Energetika
Nazirliyi



BINALARDA TƏDBİRLƏR
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B4 Yaşayış binalarında enerji
effektivliyinin təkmilləşdirilməsi

Maliyyə/məl
umat

Enerji Effektivliyi
Fondu, Dövlət
Şəhərsalma və
Arxitektura
Komitəsi

B5 Eko-dizayn və etiketləmə Tənzimləyici İqtisadiyyat
Nazirliyi,
Azərbaycan
Standatlaşdırma
İnstitutu

B6 Yeni yüksək enerji effektivliyinə
malik olan binaların inşa
edilməsi

Tənzimləyici
/məlumat

Dövlət
Şəhərsalma və
Arxitektura
Komitəsi,
Energetika
Nazirliyi

B7 Binaların enerji effektivliyinə
görə sertifikatlaşdırması

Tənzimləyici
/məlumat

Dövlət
Şəhərsalma və
Arxitektura
Komitəsi,
Energetika
Nazirliyi
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Fəaliyyətin adı B1 Yaşayış və ictimai binalar üçün milli renovasiya proqramı

Məqsəd Xüsusi hədəflər müəyyənləşdirmək, həmçinin maliyyə mexanizmləri və stimulverici
vasitələr təmin etməklə yaşayış və ictimai binaların enerji effektivliyinin  artırılması üzrə
renovasiya prosesinin genişləndirilməsi

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Yaşayış və ictimai binalarda mövcud texniki və iqtisadi enerji effektivliyi
potensialına dair araşdırmanın aparılması

- İctimai/dövlət mülkiyyətində olan binaların yenilənməsi üçün milli və xüsusi
hədəflərin təyin edilməsi - məsələn, renovasiya edilmiş ictimai binaların sahəsi
(kvadrat metr)

- İstifadə ediləcək maliyyə mexanizmləri və stimulverici motivlərin
müəyyənləşdirilməsi də daxil olmaqla, yaşayış binaları üçün milli renovasiya
proqramının hazırlanması

- İstifadə ediləcək maliyyə mexanizmləri və stimulverici motivlərin
müəyyənləşdirilməsi də daxil olmaqla, ictimai binalar üçün milli renovasiya
proqramının hazırlanması

Məsul qurum Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Enerji Effektivliyi Fondu

Digər iştirakçı
qurumlar

NAZİRLƏR KABİNETİ, Energetika Nazirliyi
E5P, maliyyə mexanizmləri və stimulverici motivlərin müəyyənləşdirilməsinə dair texniki
yardım göstərəcək donor təşkilatlar və beynəlxalq maliyyə təşkilatları

İcra müddəti 2021-2022
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Fəaliyyətin adı B2 Enerji effektivliyinin nümayiş edən layihələr (Bakı və ya Mingəçevirdə - Merlərin
Razılaşması Təşəbbüsünə üzv olan şəhərlər)

Məqsəd Nümunə/istinad ictimai binalarda (hospitallar, məktəblər, uşaq bağçaları, idarə/hökumət
binaları) enerji səmərəliliyi ilə bağlı pilot layihələrin həyata keçirilməsi

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Seçilmiş nümunə/istinad ictimai binalarda enerji auditlərin həyata keçirilməsi
- Enerji auditləri nəticəsində tövsiyə edilən enerji effektivliyinə dair tədbirlərin

həyata keçirilməsi

- Enerji effektivliyi üzrə standartlaşdırılmış tədbirlər və binanın tipinə görə
gözlənilən qənaəti nəzərdə tutan bençmarkinq (müqayisə) informasiya sisteminin
yaradılması

- Nəticələrin yayılması

Məsul qurum Bakı və ya Mingəçevir şəhəri, Energetika Nazirliyi, Enerji Effektivliyi Fondu

Digər iştirakçı
qurumlar

E5P, texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2022
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Fəaliyyətin adı B3 İctimai/dövlətə məxsus binalarda enerji effektivliyinin təkmilləşdirilməsinə dəstək

Məqsəd İctimai binaların renovasiyasına dair milli proqramın icrasının asanlaşdırılması

İcra ediləcək fəaliyyətlər - Bələdiyyələrin enerji effektivliyinin artırılması üçün illik hədəflər müəyyən
edilməsinə dəstək göstərilməsi

- Bələdiyyələrə məxsus enerji üzrə məlumat informasiya sistemi proqramının
(software) istifadəsinin asanlaşdırılması

- İctimai binalarda enerji effektivliyinə dair tədbirlər üzrə təlimatın hazırlanması və
təmin edilməsi

- Bələdiyyələrin enerji üzrə idarəçi (menecer) təyin etməsinin təşviq edilməsi
- Dövlətə məxsus binalarda enerji auditlərə dair dəstək proqramı (məsələn, qrant) və

auditdə nəzərdə tutulan tədbirin həyata keçirilməsi üçün maliyyə mexanizmlərinin
təmin edilməsi

- Bələdiyyələrin enerji effektivliyinə görə kredit götürməsi və investisiyaları geri
ödəmək üçün enerji qənaətindən əldə edilmiş vəsaitin istifadə etməsinə icazə
verilməsini təmin etmək üçün qanunvericiliyə mühüm dəyişikliklərin edilməsi

Məsul qurum Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Energetika Nazirliyi

Digər iştirakçı qurumlar Enerji Effektivliyi Fondu, bələdiyyələr, dövlət binalarının sahibləri
E5P, texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2023-2025
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Fəaliyyətin adı B4 Yaşayış binalarında enerji effektivliyinin təkmilləşdirilməsinə dəstək

Məqsəd Yaşayış binalarının renovasiyasına dair milli proqramın icrasının asanlaşdırılması

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Çoxmənzilli yaşayış binalarında kondominiumların (MMMC- mənzil
mülkiyyətçilərinin müştərək cəmiyyəti) yaradılmasının təşviq edilməsi

- Yaşayış binalarında enerji effektivliyinə dair tədbirlər üzrə təlimatın hazırlanması
və təmin edilməsi

- Yaşayış binalarında enerji auditlərə dair dəstək proqramı (məsələn, qrant) və
auditlərdə nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün təşviqedici
motivlərin təmin edilməsi

- Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Məsul qurum Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Enerji Effektivliyi Fondu

Digər iştirakçı
qurumlar

Energetika Nazirliyi
E5P, texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2023-2025
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Fəaliyyətin adı B5 Eko-dizayn və etiketləmə

Məqsəd Enerji sərf edən məhsullar və işıqlandırma üçün eko-dizayn (minimum enerji
effektivliyi standartları) və etiketləmənin tətbiqi

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- “EU4Energy” Yol Xəritəsi ilə tövsiyə olunan prioritet məhsul qrupları üzrə
minimum enerji effektivliyi standartlarının (ekoloji dizayn tələbləri)
hazırlanması və qəbul edilməsi

- Enerji sərf edən məhsullar üzrə etiketləmə tələblərinin təqdim edilməsi
- Tətbiq və uyğunluq prosedurunun hazırlanması

Məsul qurum İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Standatlaşdırma İnstitutu

Digər iştirakçı
qurumlar

Energetika Nazirliyi, Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi
Dövlət Xidməti
Texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2025
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Fəaliyyətin adı B6 Yüksək enerji effektivliyinə malik olan yeni binaların inşa edilməsi

Məqsəd Yüksək enerji effektivliyinə malik olan, yeni tikilmiş binalar üzrə investisiya
yatırımlarına dəstək

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Tikinti sektoru üzrə ən yaxşı texniki və iqtisadi təcrübələr, materiallar və
texnologiyalara dair təlimatın hazırlanması

- Yeni inşa edilən binalar üçün minimum enerji effektivliyi meyarlarının
müəyyənləşdirilməsi və müvafiq texniki standartların hazırlanması

- Tikinti ilə ən yeni texnologiya və materialların istifadəsi, həmçinin yenicə
inşa edilmiş, yüksək effektivliyə malik və ya demək olar ki, sıfır binaların
artırılmasının təşviq edilməsi

Məsul qurum Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Energetika Nazirliyi

Digər iştirakçı
qurumlar

Enerji Effektivliyi Fondu
E5P, texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2025
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Fəaliyyətin adı B7 Binaların enerji effektivliyi üzrə sertifikatlaşdırma

Məqsəd İstifadəçilər arasında məlumatlılığın artırılması və bazarın daha yüksək enerji
effektivliyinə malik olan binaların inkişafına dair yönəldilməsi

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Binaların enerji sinfinin müəyyənləşdirilməsi üçün hesablama metodologiyası,
enerji sertifikatının məzmunu, sertifikatlaşdırılacaq bina növləri, enerji sertifikatı
verən ekspertlərə tələblər də daxil olmaqla, binaların enerji effektivliyinin
sertifikatlaşdırılmasına dair qaydaların hazırlanması və qəbul edilməsi

- Ekspertlərin təlim və sertifikatlaşdırılma prosesinin həyata keçirilməsi
- Enerji effektivliyi üzrə sertifikatların verilməsi üçün enerji auditlərinə dair

metodologiyanın müəyyən edilməsi
- Binaların enerji effektivliyi üzrə hesablama metodologiyası üçün milli proqramın

(software) hazırlanması
- Verilən sertifikatlar və səlahiyyətli ekspertlərin qeydiyyatının aparılması (reyestr)
- Binalar üçün enerji sertifikatlarının icrasının keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün

səlahiyyətli qurumun potensialının artırılması

Məsul qurum Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Energetika Nazirliyi

Digər iştirakçı
qurumlar

Enerji Effektivliyi Fondu
E5P, texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2025
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2025-ci ilə
qədər
gözlənilən
qənaət

2025-ci ilə
qədər xərc

Tədbir
kateqoriyası

Məsul qurum

P1 Enerji Effektivliyi Xidmətləri
Müqaviləsi (EEXM) və Enerji
Effektivliyi Xidmətlərinin icraçısı
Şirkəti (EEXŞ = ESCO)

Tənzimləyici
/məlumat

Energetika Nazirliyi,
Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura
Komitəsi

P2 Küçə işıqlandırması üzrə enerji
effektivliyi

Maliyyə/məlu
mat

Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura
Komitəsi, Enerji
Effektivliyi Fondu

P3 Dövlət satınalmasında enerji
effektivliyi

Tənzimləyici
/məlumat

İqtisadiyyat
Nazirliyi, Energetika
Nazirliyi, Dövlət
Şəhərsalma və
Arxitektura
Komitəsi

P4 İctimai sektorda enerji effektivliyi
ilə bağlı tədbirlərə dair məlumat və
ən yaxşı təcrübələr mübadiləsi

Məlumat Energetika Nazirliyi,
Enerji Effektivliyi
Fondu
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Fəaliyyətin adı P1 Enerji Effektivliyi Xidmətləri Müqaviləsi (EEXM) və Enerji Effektivliyi
Xidmətlərinin icraçısı Şirkəti (EEXŞ)

Məqsəd Maneələrin aradan qaldırılması, həmçinin ictimai binalar və küçə işıqlandırması ilə
bağlı EEXŞ bazarı və enerji fəaliyyəti üzrə müqavilə bağlanması prosesinin
asanlaşdırılması

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- İctimai sektorda (binalar və küçə işıqlandırması) EEXM/EEXŞ layihələri ilə
bağlı maneələrin müəyyənləşdirilməsi

- İctimai sektorda EEXŞ bazarını asanlaşdırmaq üçün mövcud qanunvericiliyə
mühüm düzəlişlər və normativ akt layihələrinin təklif edilməsi

- Bələdiyyələr tərəfindən istifadə ediləcək şablon (nümunə) EEXM
müqavilələrinin hazırlanması və qəbul edilməsi

- Bələdiyyə rəsmiləri üçün potensialın gücləndirilməsi işinin təşkil edilməsi
- EEXŞ şirkətlərinin dövlət qeydiyyatının aparılması və davam etdirilməsi

Məsul qurum Energetika Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Digər iştirakçı
qurumlar

Enerji Effektivliyi Fondu
Texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2022
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Fəaliyyətin adı P2 Küçə işıqlandırması üzrə enerji effektivliyi

Məqsəd Yerli qurumlar arasında küçə işıqlandırması üzrə enerji effektivliyinə dair
layihələrin icrasının təşviq edilməsi

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Küçə işıqlandırması üzrə enerji effektivliyi ilə bağlı tədbirlərə dair təlimatın
hazırlanması və təmin edilməsi

- Küçə işıqlandırma sistemləri ilə bağlı enerji auditlərə dair dəstək proqramı
(məsələn, qrant) və auditdə nəzərdə tutulan tədbirin həyata keçirilməsi üçün
maliyyə mexanizmlərinin təmin edilməsi

- Bələdiyyələrin enerji effektivliyinə görə kredit götürməsi və investisiyaları
geri ödəmək üçün enerji qənaətindən yaranan vəsaitin istifadə etməsinə
icazə verilməsini təmin etmək üçün qanunvericiliyə mühüm dəyişikliklərin
edilməsi

- EEXM/EEXŞ(ESCO) konsepsiyası və/və ya digər mümkün maliyyə
mexanizmlərinin istifadəsilə pilot layihələrin həyata keçirilməsi

Məsul qurum Energetika Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Digər iştirakçı
qurumlar

Enerji Effektivliyi Fondu
E5P, texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2025
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Fəaliyyətin adı P3 Dövlət satınalmasında enerji effektivliyi

Məqsəd Dövlət satınalması proseduru üzrə enerji effektivliyi meyarlarının istifadəsinin təşviq
edilməsi və qaydaların hazırlanması

İcra ediləcək fəaliyyətlər - Müəyyən malların satınalması zamanı enerji effektivliyinə dair tələblərin təqdim
edilməsi üçün dövlət satınalınmasına dair Qanuna mühüm düzəlişlərin irəli
sürülməsi

- Əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş malların siyahısı (məsələn, binalar üçün inşaat
materialları, istilik və kondisioner sistemləri və avadanlıqları, işıqlandırma, ofis
avadanlığı, nəqliyyat vasitələri və s.), minimum enerji effektivliyi ilə bağlı müəyyən
tələblərinə cavab vermək üçün uyğunluq tələbləri və texniki şərtlər də daxil
olmaqla, tender sənədlərində enerji effektivliyi tələblərinin təqdim edilməsi üzrə
müqavilə bağlayan dövlət qurumları üçün qaydaların hazırlanması

- Təlimatın tətbiqi ilə bağlı dövlət satınalmasına cavabdeh olan rəsmilər üçün
təlimlərin keçirilməsi

- Mallar siyahısının və texniki xüsusiyyətlərin müntəzəm şəkildə nəzərdən
keçirilməsi

Məsul qurum İqtisadiyyat Nazirliyi, Energetika Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Digər iştirakçı qurumlar Texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2025



28

Fəaliyyətin adı P4 İctimai sektorda enerji effektivliyi ilə bağlı tədbirlərə dair məlumat və ən yaxşı
təcrübələr mübadiləsi

Məqsəd İctimai sektorda enerji effektivliyinə dair layihələrin icrası üzrə çıxarılan dərslər və ən
yaxşı təcrübələrin bölüşdülməsinin asanlaşdırılması və təşviq edilməsi

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Aİ-nin Merlərin Razılaşması Təşəbbüsü üzrə bələdiyyələrin üzvlüyünün artırılması
- Ən yaxşı təcrübə və çıxarılan dərslərin mübadiləsi üçün enerji effektivliyi üzrə

milli könüllü bələdiyyə şəbəkələrinin yaradılmasının təşviq edilməsi
- Binalar və küçə işıqlandırması ilə bağlı enerji səmərəliliyinə dair layihələrin icrası

üzrə bələdiyyə idarələrində potensialın gücləndirilməsi
- Enerji effektivliyi ilə bağlı xüsusi bələdiyyə günlərinin təşkil edilməsilə

bələdiyyələr arasında ən yaxşı təcrübələrin bölüşülməsi işinin asanlaşdırılması

Məsul qurum Energetika Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

Digər iştirakçı
qurumlar

Enerji Effektivliyi Fondu

İcra müddəti 2021-2025
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Adı 2025-ci ilə
qədər
gözlənilən
qənaət

2025-ci ilə
qədər xərc

Tədbir
kateqoriyası

Məsul qurum

I1 Enerji auditlər və enerji
idarəetmə sistemi

Tənzimləyici
/məlumat

İqtisadiyyat
Nazirliyi

I2 Sənayedə enerji effektivliyinə
dair layihələr proqram(lar)

Maliyyə İqtisadiyyat
Nazirliyi

I3 Enerji Effektivliyi Xidmətləri
Müqaviləsi (EEXM) və Enerji
Effektivliyi Xidmətlərinin
icraçısı Şirkətlərinin (EEXŞ =
ESCO) təşviq edilməsi

Tənzimləyici
/məlumat

İqtisadiyyat
Nazirliyi

I4 Sənaye mühərriki və enerji
sərf edən digər sənaye
avadanlıqları üçün eko-dizayn
tələbləri

Tənzimləyici İqtisadiyyat
Nazirliyi
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Fəaliyyətin adı I1 Enerji auditlər və enerji idarəetmə sistemi

Məqsəd Sənayedə enerji auditlər və enerji idarəetmə sisteminin tətbiqinə dəstək göstərilməsi, sənayedə enerji
səmərəliliyi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün potensialın gücləndirilməsi və məlumatlılığın
artırılması

İcra ediləcək fəaliyyətlər - Sənaye müəssisələrinin enerji auditlərinə dair qaydaların hazırlanması
- Energi auditorları üçün təlimlərin təşkil edilməsi
- Sənayedə enerji idarəetməsinə dair təlimlərin təşkil edilməsi
- Müxtəlif sənaye yarımsektorlarında və müxtəlif ölçülərdə ən azı xxx müəssisədə enerji

auditlərinin həyata keçirilməsi
- Enerji və pula qənaət xaricində sənayedə enerji effektivliyinin çoxsaylı faydalarını

qiymətləndirmək üçün tədqiqatın aparılması
- Məcburi və digər enerji auditlərin nəticələri əsasında sənaye yarımsektoru tərəfindən enerji

effektivliyi ilə bağlı tədbirlər və onların potensial və faydalarına dair məlumat bazasının
yaradılması

- Aparılmış məcburi və ya könüllü enerji auditi, tətbiq olunan enerji idarəetmə sistemi, enerji
effektivliyi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinin nəticələri barədə məlumatların daxil edilməsi
üçün bütün sənaye müəssisələri üzrə məcburi hesabat sisteminin yaradılması

- Sənaye müəssisələrinin texniki heyəti və rəhbərliyi üçün enerji effektivliyinə dair layihələrin
həyata keçirilməsi məqsədilə ixtisas və bacarıqların artırılması üzrə təlimlərin təşkil edilməsi

- Enerji effektivliyi ilə bağlı xüsusi sənaye günlərinin təşkil edilməsilə sənaye müəssisələri
arasında ən yaxşı təcrübələr və mümkün ən yaxşı texnologiyaların bölüşülməsi işinin
asanlaşdırılması

Məsul qurum İqtisadiyyat Nazirliyi

Digər iştirakçı qurumlar Energetika Nazirliyi
Texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar
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Fəaliyyətin adı I2 Sənayedə enerji effektivliyinə dair layihələr

Məqsəd Sənayedə enerji effektivliyinə qoyulan investisiyaların artırılması üçün xüsusi
maliyyə dəstəyi sxeminin hazırlanması

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Sənayedə enerji effektivliyinə dair layihələr üzrə uzunmüddətli kreditlərin
təmin edilməsilə xüsusi kredit xəttinin yaradılmasına dəstək göstərmək üçün
donor və beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə müzakirələrin aparılması

- İcra prosesinə hazırlıq və müəssisənin əməliyyat prosedurları üzrə təmin
ediləcək texniki yardım da daxil olmaqla, layihələrin uyğunluq meyarlarının
müəyyənləşdirilməsi

- Kiçik və orta sənaye müəssisələri üçün dövlət dəstəyinin alınması ilə bağlı
uyğunluq meyarlarının müəyyənləşdirilməsi (Qanunun 8.8-ci Maddəsi) –
məsələn, dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı mexanizminin qurulması ilə

- Enerji səmərəliliyi üzrə kreditlər və mümkün olduqda, sənayedə enerji
səmərəliliyinin inkişafına dövlət dəstəyinin (qrant) təmin edilməsi

Məsul qurum İqtisadiyyat Nazirliyi

Digər iştirakçı qurumlar Enerji Effektivliyi Fondu
Texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2022
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Fəaliyyətin adı I3 Enerji Effektivliyi Xidmətləri  Müqaviləsi  (EEXM) və Enerji Effektivliyi
Xidmətlərinin icraçısı Şirkətləri (EEXŞ)

Məqsəd Maneələrin aradan qaldırılması, həmçinin sənaye üzrə enerji effektivliyi ilə bağlı
tədbirlərin icrası üçün EEXM və EEXŞ-nin asanlaşdırılması

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Sənaye sektorunda EEXM/EEXŞ (ESCO) layihələri ilə bağlı maneələrin
müəyyənləşdirilməsi

- EEXŞ(ESCO) bazarını asanlaşdırmaq üçün mövcud qanunvericiliyə mühüm
düzəlişlər və normativ akt layihələrinin təklif edilməsi

- Şablon (nümunə) EEXM müqavilələrinin hazırlanması və qəbul edilməsi
- EEXŞ(ESCO) şirkətlərinin dövlət qeydiyyatının aparılması və davam

etdirilməsi

Məsul qurum İqtisadiyyat Nazirliyi

Digər iştirakçı
qurumlar

Energetika Nazirliyi

İcra müddəti 2021-2025
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Fəaliyyətin adı I4 Sənaye mühərriki və enerji sərf edən digər sənaye avadanlıqları üçün eko-
dizayn tələbləri

Məqsəd Enerji sərf edən məhsullar və işıqlandırma üçün eko-dizayn (minimum enerji
effektivliyi standartları) və etiketləmənin tətbiq edilməsi

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- “EU4Energy” Yol Xəritəsində tövsiyə olunduğu kimi, sənaye mühərriki və
enerji sərf edən digər sənaye avadanlıqları üçün eko-dizayn tələbləri üzrə
minimum enerji effektivliyi standartlarının (ekoloji dizayn tələbləri)
hazırlanması və qəbul edilməsi

- Enerji sərf edən digər kateqoriyalı sənaye avadanlıqları üçün eko-dizayn
tələblərinin daha geniş şəkildə təqdim edilməsi üçün qiymət-mənfəət
təhlilinin hazırlanması

- İcra və uyğunluq prosedurunun hazırlanması

Məsul qurum İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan Standatlaşdırma İnstitutu

Digər iştirakçı
qurumlar

Energetika Nazirliyi,
Texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2023
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Adı 2025-ci ilə
qədər
gözlənilən
qənaət

2025-ci ilə
qədər xərc

Tədbir
kateqoriyası

Məsul qurum

T1 Yol nəqliyyat vasitələri üçün
yanacaq səmərəliliyi və
emissiya normaları

Tənzimləyici Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək
Texnologiyalar
Nazirliyi

T2 İctimai nəqliyyatın
optimallaşdırılması üzrə
bələdiyyə proqramları

Məlumat Bakı Nəqliyyat
Agentliyi, digər
şəhərlər

T3 İctimai sektorda davamlı
nəqliyyat vasitələri

Tənzimləyici
/məlumat

Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək
Texnologiyalar
Nazirliyi
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Fəaliyyətin adı T1 Yol nəqliyyat vasitələri üçün yanacaq səmərəliliyi və emissiya normaları

Məqsəd Yol nəqliyyat vasitələri üçün cari yanacaq səmərəliliyi və emissiya normalarının
nəzərdən keçirilməsi və gücləndirilməsi

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Yol nəqliyyat vasitələri üçün yanacaq səmərəliliyi ilə bağlı daha ciddi tələblər və
emissiya normalarının hazırlanması və tətbiq edilməsi

- Aİ-nin ən yaxşı təcrübələrinə uyğun olaraq, şinlər üzrə enerji etiketləmə
tələblərinin hazırlanması

- Yol nəqliyyat vasitələri üçün emissiyanın məcburi yoxlanılması üzrə prosedurun
hazırlanması və təqdim edilməsi

- Sürücülük dərslərində effektiv sürüş təliminin təqdim edilməsi, həmçinin yük və
sərnişinlər (avtobuslar, mini avtobuslar) daşıyan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri
üçün xüsusi kursların təşkil olunması

Məsul qurum Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

Digər iştirakçı qurumlar Energetika Nazirliyi

İcra müddəti 2021-2022
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Fəaliyyətin adı T2 İctimai nəqliyyatın optimallaşdırılması üzrə bələdiyyə proqramları

Məqsəd İctimai nəqliyyatın optimallaşdırılması üzrə bələdiyyə proqramlarının yaradılması üçün
bələdiyyələrə dəstək

İcra ediləcək fəaliyyətlər - 2(3) bələdiyyədə (yəni Merlərin Razılaşmasına daxil olan üzvlər) ictimai nəqliyyatla
bağlı bələdiyyə proqramının hazırlanmasına təşəbbüs göstərilməsi

- Yolların optimallaşdırılması, xüsusi avtobus xətləri, velosiped zolaqlarının
təqdimatı və s. də daxil olmaqla, müxtəlif səmərəli tədbirlərin araşdırılması və
təhlil edilməsi

- Metro və elektriklə işləyən ictimai nəqliyyat vasitələri (mümkün olduqda) də daxil
olmaqla, davamlı nəqliyyatın artırılması üzrə tədbirlərin təqdim edilməsi

- Şəhərlərdə dayanıqlı nəqliyyat günlərinin təşkil edilməsilə, çıxarılan dərslər və
ən yaxşı təcrübələrin yayılmasının asanlaşdırılması

Məsul qurum Bakı Nəqliyyat Agentliyi, digər şəhərlər

Digər iştirakçı qurumlar Texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2025
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Fəaliyyətin adı T3 İctimai sektorda dayanıqlı nəqliyyat vasitələri

Məqsəd İctimai sektorda daha effektiv və dayanıqlı nəqliyyat vasitələrinin artırılması

İcra ediləcək fəaliyyətlər - İctimai sektor və ictimai nəqliyyat üzrə satın alınacaq nəqliyyat vasitələri üçün
enerji cəhətdən səmərəli/ dayanıqlı xüsusi meyarlar və texniki şərtləri əhatə edən
təlimatın hazırlanması

- Nəqliyyat vasitələrinin siyahısı və texniki şərtlərin müntəzəm olaraq nəzərdən
keçirilməsi

- Dövlət sektorunda istifadə olunan, tədricən dəyişən köhnə və səmərəsiz nəqliyyat
vasitələri və ictimai nəqliyyat üzrə proqramın hazırlanması

Məsul qurum Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi

Digər iştirakçı qurumlar İqtisadiyyat Nazirliyi

Texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2025
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Adı 2025-ci ilə
qədər
gözlənilən
qənaət

2025-ci ilə
qədər xərc

Tədbir
kateqoriyası

Məsul qurum

A1 Kənd təsərrüfatı sektorunda
enerji effektivliyinə dair
layihələrə dəstək

Maliyyə/Məlu
mat

Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyi

A2 Enerji cəhətdən səmərəli
suvarma

Maliyyə/Məlu
mat

Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyi
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Fəaliyyətin adı A1 Kənd təsərrüfatı sektorunda enerji effektivliyinə dair layihələrə dəstək

Məqsəd Kənd təsərrüfatı üzrə enerji effektivliyinə qoyulan investisiyaların artırılması

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Kənd təsərrüfatında enerji effektivliyi ilə bağlı tədbirlərin icrası üzrə xüsusi
kredit xətləri və maliyyə mexanizmlərinin hazırlanması

- İstixanalarda enerji effektivliyi ilə bağlı tədbirlər/təcrübələr üzrə qaydaların
hazırlanması

- Kredit müraciəti formalarının hazırlanması üzrə texniki yardımın təmin
edilməsi

- Kənd təsərrüfatına aid mümkün ən yaxşı avadanlıq, maşın, aksesuar və
texnologiyalara dair informasiyanın təmin edilməsi

Məsul qurum Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Digər iştirakçı
qurumlar

Texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2025
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Fəaliyyətin adı A2 Enerji cəhətdən səmərəli suvarma

Məqsəd Mövcud və yeni suvarma sistemlərinin səmərəliliyinin artırılması

İcra ediləcək
fəaliyyətlər

- Yüksək effektiv suvarma nasoslarının istifadəsinin artırılması
- Suvarma borularının əvəzlənməsi
- İtkilərin azaldılması
- Fermerlər üçün resurslardan (su və enerji) səmərəli istehlakla bağlı təlim və

maarifləndirmə

Məsul qurum Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Digər iştirakçı qurumlar Texniki yardım və maliyyələşməni təmin edəcək donor təşkilatlar

İcra müddəti 2021-2025


