PRESS RELEASE
Мэрлар Келісімі -Шығыс жобасы бойынша Алғашқы Кіріспе Аймақтық Семинар,
Алматы қ., Қазақстан Республикасы
Алматы қ., 2014 жылдың 19-20 ақпаны – «Мэрлар Келісімі – Шығыс» жобасының командасы Еуропалық
Одақтың қолдауымен Алматы қ. Қазіргі және әлеуетті қол қоюшылар үшін Алғашқы Аймақтық Семинарды
өткізді.
Семинар мақсаты болып табылатындар: жергілікті билік органдар өкілдерін, қуатменеджерлерін, ұлттық
үйлестірушілер, басқа қолдаушылар және «Мэрлар Келісімінің» әлеуетті серіктестерінің қуатменеджмент
саласында әлеуеттерін дамыту және оқыту, қалалар – қолқоюшылар Келісім бойынша алған міндеттемелерін
орындауға қолдау көрсету.
Тренингке қатысуға Орталық Азия елдерінен қатысушылар шақырылған:
 Мэрлар Келісімінің қалалар– қолқоюшылар өкілдері,
 Мэрлар Келісімінің қалалар– әлеуетті қолқоюшылар өкілдері,
 Мэрлар Келісімінің ұлттық үйлестірушілер және жақтаушылар өкілдері.
Бүгін Орталық Азияда «Мэрлар Келісімінің» 9 қалалар– қолқоюшылары бар: Ақсу, Астана, Лисаковск,
Петропавловск, Сәтпаев, Тараз (Қазақстан), Ош және Талас (Қырғыз Республикасы) және Сомониён
(Тәжікстан).
Семинар «Мэрлар Келісімі – Шығыс» жобасын жүзеге асыруға үлесін қосуға және Мэрлар Келісімінің әрекеттегі
және әлеуетті қолқоюшылары, ұлттық үйлестірушілер және «Келісімнің» Орта-Азиялық аймақтағы басқа
қолдаушылар арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытты. Одан аса, ол Орталық Азия қалалары
арасындағы қуатменеджмент, қуаттиімділік және тұрақты қуат салаларында тәжірибе алмасу үшін негіз
құрастыра алды.
Бұл семинарды халықаралық сарапшылар өткізді: әлеуетті дамыту бойынша жұмыс пакетінің көсемі
Андрей Кирчив, «Украинаның Қуаттиімді қалалары» Ассоциациясы, жобаның ғылыми/техникалық қызметкері
Ирэна Габриэляйтене, PhD, Европалық Комиссиясының Бірлескен зерттеушілік орталығы, Мэрлар КелісіміШығыс қолдау Қызметінің үйлестірушісі Ирина Городиская, Мэрлар Келісімі-Шығыс жобасының техникалық
сарапшысы Марьяна Прыступа.
Жоба шараларының қаржыланлырылуы Еуропалық Одақ қаржысынан жүргізіледі.
Ұйымдастырушы: «Мэрлар Келісімі – Шығыс» жоба кеңсесі, ҚР Еуропалық Одақ Өкілдігі және Орталық Азия
ның Аймақтық экологиялық орталығы (ОААЭО)серіктестігімен.
Орналасуы: ОААЭО, Орбита-1, 40, Алматы қ.
Редактор үшін ескертпе: «Мэрлар Келісімі» CO2 шығарындыларын 2020 жылға 20% кем емес қысқартуға
ерікті түрде алған міндеттемелерге жаңғыртылатын қуат көздерін енгізу және қуаттиімділігін жоғарлату арқылы
жетуде Еуропалық Одақтың жергілікті, аймақтық және ұлттық билікті біріктіретін флагмандық бастамасы болып
табылады.
Көбірек ақпаратты Сіз ресми сайтынан таба аласыздар: http://www.soglasheniemerov.eu/index_ru.html немесе
келесі байланыс арқылы: Татьяна Шакирова, негізгі сарапшы, тел.:+7 (727) 2785110, 2785022, ішкі 120,122;
tatiana.shakirova@eumayors.eu және Дария Гылымжанкызы, жобаның PR-маманы d.gylym@gmail.com немесе
Қарлыгаш Джаманкулова, ҚР Еуропалық Одақтың Өкілдігінің баспасөз-хатшысы, тел.: + 7 (7172) 97-11-48,
E-mail: karlygash.jamankulova@eeas.europa.eu.

The European Commission is the EU’s
executive body.

This project is funded
by the European Union
Delegation of
The European Union
In Kazakhstan:
62,Kosmonavtov str.,
Astana, 01000
Tel: (7172) 91 10 40
Fax: (7172) 97 57 63

"The project is implemented by the
European Association of local authorities " ENERGY
CITIES", in partnership with the European Association
of local authorities "Climate Alliance", the Ukrainian
Association of Energy Efficient Cities, and the Central
Asian Regional Environmental Centre"

“The European Union is made up of 28 Member States
who have decided to gradually link together their
know-how, resources and destinies. Together, during a
period of enlargement of 50 years, they have built a
zone of stability, democracy and sustainable
development whilst maintaining cultural diversity,
tolerance and individual freedoms. The European
Union is committed to sharing its achievements and its
values with countries and peoples beyond its borders”.

