Мерливо влијание:
Мерливото влијание остварено со овој
проект е помала потрошувачка на
електрична енергија и намалување на
емисијата на СО2 во воздухот што е
важно од аспект на справување со
климатските промени.

ЗА НАС:

Здружението за локален рурален развој е
непрофитна граѓанска организација која
работи на мобилизација на ресурсите
насочени кон рурален развој на
заедницата
и
зајакнување
на
маргинализираните, ранливи и социјално
исклучени групи. Организацијата делува
во руралните заедници на Полошкиот
регион.
МИСИЈА НА ЗЛРР:

Примерок на поставена сијалица

Обука за следење на енергетска ефикасност

Нашата мисија е поддршка на локалните
заедници во остварување на балансиран
и одржлив социо - економски развој преку
мобилизирање на локалните чинители и
градење партнерства меѓу нив.

Проектот е финансиски поддржан од:
Глобален Еколошки Фонд
Програма за мали грантови во Република
Македонија
Global Environment Facility Small Grants
Programme in Republic of Macedonia
Ул. Мајка Тереза 15/6, 1000, Скопје
Тел/факс:+389 (0)2 310 99 56
e-mail: info@gefsgpmacedonia.org.mk
www.gefsgpmacedonia.org.mk
Финансиски партнер на проектот е:
Општина Маврово и Ростуше
www.mavrovoirostuse.gov.mk

Едукација на млади

Проектот е спроведен од:
ЗЛРР, Тетово
e-mail: office@zlrr.org.mk

Подобрување
на
енергетската
ефикасност на
Општина
Маврово и
Ростуше

Генерална цел на проектот:

„Подобрување на енергетската ефикасност на Општина Маврово и
Ростуше“

Да се создадат услови за намалување на
климатските промени во Општина
Маврово и Ростуше, преку подобрена
енергетска ефикасност во уличното
осветлување,
зголемување
на
информираноста
и
градење
на
капацитетите на засегнатите страни
вклучени во прашањата поврзани со
енергетска ефикасност






.

Конкретна цел 1: Намалување на
потрошувачката
на
електрична
енергија
преку
примена
на
принципите на енергетска ефикасност
со замена на светлосни тела
Конкретна цел 2: Јакнење на
капацитетите на општинските власти
за креирање и имплементирање на
програми за енергетска ефикасност.
Конкретна цел 3: Подигање на свеста
на граѓаните за промената на климата,
заштедата на енергија и предноста за
користење на обновливи извори на
енергија, преку едукација и печатени
материјали.
Активност 1: Изработка на проект со
техничко решение за подобрување на
енергетската
ефикасност
преку
осветлувањето
Активност 2: Набавка и инсталација на
опрема – штедливи сијалици
Активност 3: Обука за претставниците на
вклучените општини за користење на
системот за следење на енергетската
ефикасност

Состанок со Градоначалник на О. Маврово Ростуше

Активност 4: Едукативна кампања за
подигање на јавната свест за зголемување
на
енергетската
ефикасност
и
искористување на обновливи извори на
енергија

Поставено осветлување во село Јанче

Според првичните пресметки намалувањето на CO2 во однос на влијанието на климатските
промени како и заштедата на средства може да се види во следната табела:

Состојба пред активностите
на проектот

Сосотојба по завршување на
активностите на проектот

Електрична енергија

Електрична енергија

750.000 киловат-часови

300.000 киловат-часови

Годишни емисии на CO2

686,2 тони CO2

274,5 тони CO2

Годишни трошоци [MKД]
За видот на горивото

4.312.500 МКД

1.725.000 МКД

Вид на гориво
Годишна потрошувачка на
улично осветлување

