
პროექტი „ბიომასის ენერგია და ენერგოეფექტური პროექტი „ბიომასის ენერგია და ენერგოეფექტური 
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გადაწყვეტილებები მერების შეთანხმების გადაწყვეტილებები მერების შეთანხმების 

ხელმომწერი ქალაქებისთვისხელმომწერი ქალაქებისთვის

პროექტის საკომუნიკაციო სტრატეგიაპროექტის საკომუნიკაციო სტრატეგია
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ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქარტველოენერგოეფექტურობის ცენტრი საქარტველო
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ბიომასის ენერგია და ენერგოეფექტური ბიომასის ენერგია და ენერგოეფექტური 

ტექნოლოგიები, როგორც მდგრადი ენერგეტიკული ტექნოლოგიები, როგორც მდგრადი ენერგეტიკული 
გადაწყვეტილებები მერების შეთანხმების გადაწყვეტილებები მერების შეთანხმების 

ხელმომწერი ქალაქებისთვის“ხელმომწერი ქალაქებისთვის“

პროექტის საკომუნიკაციო სტრატეგიაპროექტის საკომუნიკაციო სტრატეგია
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დაინტერესებული მხარეებისა და ფართო საზოგადოების ინფორმირება პროექტის მეთოდოლოგიისა და 
მისი სარგებლიანობის შესახებ

ეფექტური და დროული კომუნიკაციის მექანიზნების შექმნა;

დაინტერესებული მხერებისთვის ინფორმაციის მიწოდება პროექტის მსველობის შესახებ;

პროექტის საკომუნიკაციო საშუალებების კოორდინირება

ძირითადი სამიზნე ჯგუფები: 
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია; მუნიციპალიტეტის სამსახურები; 
რეაბილიტირებული შენობების მოსარგებლეები;

არაძირითადი სამიძნე ჯგუფები:
მეწარმეები- მევენახეები; მეღვინეთა ასოციაცია; რეგიონში მერების შეთანხმების ხელმომწერი ქალაქები; 
საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციები; დონორი ორგანიზაციები და საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტები; 

განსაკუთრებული სამიზნე ჯგუფები
მასმედია; საგოდაების ფართო წრეები; შიდა დაინტერესებული მხარეები: 
წარმომადგენლობის და CoM DeP კომუნიკაციების ექსპერტები; პროექტის ადგილობრი ექსპერტები და 
პროექტის გუნდი.

დაინტერესებული მხარეებისა და ფართო საზოგადოების ინფორმირება პროექტის მეთოდოლოგიისა და 

ეფექტური და დროული კომუნიკაციის მექანიზნების შექმნა;

დაინტერესებული მხერებისთვის ინფორმაციის მიწოდება პროექტის მსველობის შესახებ;

პროექტის საკომუნიკაციო საშუალებების კოორდინირება

თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია; მუნიციპალიტეტის სამსახურები; 

მევენახეები; მეღვინეთა ასოციაცია; რეგიონში მერების შეთანხმების ხელმომწერი ქალაქები; 
საჯარო და არასამთავრობო ორგანიზაციები; დონორი ორგანიზაციები და საერთაშორისო საფინანსო 

მასმედია; საგოდაების ფართო წრეები; შიდა დაინტერესებული მხარეები: EU4Energy; ევროკავშირის 
კომუნიკაციების ექსპერტები; პროექტის ადგილობრი ექსპერტები და 



ძირითადიძირითადი

პროექტი „ბიომასის ენერგია და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები, როგორც მდგრადი 
ენერგეტიკული გადაწყვეტილებები მერების შეთანხმების ხელმომწერი ქალაქებისთვის
დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ EU4Energy დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ EU4Energy 

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ეხმარება ქ. თელავის ადგილობრივ 
ხელისუფლებას მდგრადი ენერგეტიკის წინაშე მდგომი პრობლემების გადაჭრაში;

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ეხმარება მერების შეთანხმების ხელმომწერ 
ქალაქ თელავს მდგრადი ენერგეტიკული და კლიმატის გეგმის განხორციელებაში და 
გონივრულ და სტაბილურ ქალაქად ჩამოყალიბებაში

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ეხმარება თქვენს ქალაქს გახდეს 
ეკოლოგიურად სუფთა და კეთილმოწყობილი

ძირითადიძირითადი საკომუნიკაციოსაკომუნიკაციო გზავნილებიგზავნილები ((მესიჯებიმესიჯები

ბიომასის ენერგია და ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები, როგორც მდგრადი 
ენერგეტიკული გადაწყვეტილებები მერების შეთანხმების ხელმომწერი ქალაქებისთვის“ 

EU4Energy ინიციატივის ფარგლებშიEU4Energy ინიციატივის ფარგლებში

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ეხმარება ქ. თელავის ადგილობრივ 
ხელისუფლებას მდგრადი ენერგეტიკის წინაშე მდგომი პრობლემების გადაჭრაში;

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ეხმარება მერების შეთანხმების ხელმომწერ 
ქალაქ თელავს მდგრადი ენერგეტიკული და კლიმატის გეგმის განხორციელებაში და 
გონივრულ და სტაბილურ ქალაქად ჩამოყალიბებაში

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი ეხმარება თქვენს ქალაქს გახდეს 
ეკოლოგიურად სუფთა და კეთილმოწყობილი



პროექტის ვიზუალური იდენტიფიცირებაპროექტის ვიზუალური იდენტიფიცირება

ევროკავშირი მერების შეთანხმების სადემოსნტრაციო 
პროექტები                   

პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციები

ენერგოეფექტურობის 
ცენტრი საქართველო

პროექტის ვიზუალური იდენტიფიცირებაპროექტის ვიზუალური იდენტიფიცირება

მერების შეთანხმების სადემოსნტრაციო 

პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციები

? ? თელავის მუნიციპალიტეტის მერია



პროექტის დასახელება
ინფორმაცია პროექტის 
დონორების შესახებ;
ინფორმაცია პროექტის 
პარტნიორების შესახებ;

ბანერი გამოიყენება პროექტის 
ყველა ოფიციალურ 
ღონისძიებაზე: სემინარები და 
ტრეინინგები; მდგრადი 
ენერგეტიკული დღეები; 
შეხვედრები და ა.შ.



პერიოდული საინფორმაციო ფურცლებისაინფორმაციო ფურცლები
ლიფლეტი ლიფლეტი ( ინფორმაცია პროექტის შესახებ: ამოცანები, აქტივობები და 
მოსალოდნელი შედეგები;

ბროშურა ბროშურა - (ინფორმაცია პროქტში გამოყენებული ტექნოლოგიების შესახებ

საკომუნიკაციო საშუალებებისაკომუნიკაციო საშუალებები

““DisplayDisplay”” პოსტერი  პოსტერი  ევროპული კამპანია 
გამიზნული იყო ქალაქების ადგილობრივი ხელისუფლების სტიმულირებისათვის, 
რათა საჯაროდ ეჩვენებინათ საზოგადოებრივი შენობების ენერგეტიკული და რათა საჯაროდ ეჩვენებინათ საზოგადოებრივი შენობების ენერგეტიკული და 
ეკოლოგიური ეფექტურობა, ისეთივე ენერგეტიკული  იარლიყის საშუალებით, 
რომელიც გამოიყენება საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის. სადღეისოდ ევროპის 
ქალაქების 21,887 შენობისთვის მომზადდა 
კამპანიას და შეიმუშავა პოსტერები სხვადასხვა შენობებისთვის    

მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი 
განხორციელების ყველა ეტაპი

საინფორმაციო ფურცლებისაინფორმაციო ფურცლები; 

( ინფორმაცია პროექტის შესახებ: ამოცანები, აქტივობები და 

(ინფორმაცია პროქტში გამოყენებული ტექნოლოგიების შესახებ

საკომუნიკაციო საშუალებებისაკომუნიკაციო საშუალებები

ევროპული კამპანია Display® ამოქმედდა 2003 წელს და 
გამიზნული იყო ქალაქების ადგილობრივი ხელისუფლების სტიმულირებისათვის, 
რათა საჯაროდ ეჩვენებინათ საზოგადოებრივი შენობების ენერგეტიკული და რათა საჯაროდ ეჩვენებინათ საზოგადოებრივი შენობების ენერგეტიკული და 
ეკოლოგიური ეფექტურობა, ისეთივე ენერგეტიკული  იარლიყის საშუალებით, 
რომელიც გამოიყენება საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის. სადღეისოდ ევროპის 

შენობისთვის მომზადდა Display პოსტერი.  2010 ეეც მიურთდა ამ 
კამპანიას და შეიმუშავა პოსტერები სხვადასხვა შენობებისთვის    Display® campaign

მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი პროექტის 



ღონისძიებების ორგანიზება და მონაწილეობაღონისძიებების ორგანიზება და მონაწილეობა
პროექტის ოფიციალური დაწყების ღონისძიება;

მდგრადი ენერგეტიკული დღეების ღონისძიებების (სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების 
ჩართულობით) ორგანიზება;

მონაწილეობა სხვადასხვა შეხვედრებში ადგილობრივ და ქვეყნის დონეზე, 
კონფერენციებში (ადგილობრივი, რეგიონალური, საერთაშორისო) და პროექტის  კონფერენციებში (ადგილობრივი, რეგიონალური, საერთაშორისო) და პროექტის  
შესახებ 
ინფორმაციის გავრცელება;

პროექტის დასრულების შემდეგ დასკვნითი ღონისძიების ორგანიზება

ღონისძიებების ორგანიზება და მონაწილეობაღონისძიებების ორგანიზება და მონაწილეობა სხვა ღონისძიებებშისხვა ღონისძიებებში
პროექტის ოფიციალური დაწყების ღონისძიება;

მდგრადი ენერგეტიკული დღეების ღონისძიებების (სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების 

მონაწილეობა სხვადასხვა შეხვედრებში ადგილობრივ და ქვეყნის დონეზე, 
კონფერენციებში (ადგილობრივი, რეგიონალური, საერთაშორისო) და პროექტის  კონფერენციებში (ადგილობრივი, რეგიონალური, საერთაშორისო) და პროექტის  

პროექტის დასრულების შემდეგ დასკვნითი ღონისძიების ორგანიზება



საკომუნიკაციო არხები და საშუალებებისაკომუნიკაციო არხები და საშუალებები

პარტნიორი ორგანიზაციების, CoM East 

და CoM DeP ვებ-გვერდები

პარტნიორი ორგანიზაციების, CoM East 

და CoM DeP ფეისბუკი

პარტნიორი ორგანიზაციის-
ენერგოეფექტურობის ცენტრის youtubeyoutube

არხი

ინფორმაციის გავრცელება პროექტის 
შესახებ, ღონისძიებების და ა.შ

საკომუნიკაციო არხები და საშუალებებისაკომუნიკაციო არხები და საშუალებები

www. eecgeo.orgwww. eecgeo.org

http://com-dep.enefcities.org.ua
www.eumayors.euwww.eumayors.eu

www.soglasheniemerov.euwww.soglasheniemerov.eu
https://www.facebook.com/eecgeorgiahttps://www.facebook.com/eecgeorgia

https://www.facebook.com/COMDEP2014/

https://www.youtube.com/user/eecgeorgiahttps://www.youtube.com/user/eecgeorgia

ინფორმაციის გავრცელება პროექტის 
შესახებ, ღონისძიებების და ა.შ



მედია აქტივობებიმედია აქტივობები

� პრეს-რელიზები;

� მედია-ბრიფინგები;

� ინტერვიუ სხვადასხვა მედიისთვის

� თემატური პუბლიკაციები 
ადგილობრივ და ეროვნულ მედია 
საშუალებებში

მედია აქტივობებიმედია აქტივობები

რელიზები;

ბრიფინგები;

ინტერვიუ სხვადასხვა მედიისთვის

თემატური პუბლიკაციები 
ადგილობრივ და ეროვნულ მედია 



მადლობა ყურადღებისთვის

ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო

თბილისი, დ.გამრეკელის ქ.19, ოფისი 611

ტელ.+995 32 224 25 40 

ელ.ფოსტა: eecgeo@eecgeo.orgელ.ფოსტა: eecgeo@eecgeo.org

ლიანა ღარიბაშვილი, კომუნიკაციის ექსპერტი

ტელ. +995 599 54 87 82

ელ.ფოსტა: L_gari@eecgeo.org

მადლობა ყურადღებისთვის

ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველო

თბილისი, დ.გამრეკელის ქ.19, ოფისი 611

ტელ.+995 32 224 25 40 

eecgeo@eecgeo.orgeecgeo@eecgeo.org

კომუნიკაციის ექსპერტი

ტელ. +995 599 54 87 82

L_gari@eecgeo.org


