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Проектни цели
UNIDO работи на забрзување на трансформацијата на пазарот за 
индустриска енергетска ефикасност со цел да го поттикне 
усвојувањето и употребата на најдобрите практики и технологии и 
поврзаните консултантски и инвестициски услуги.  Крајната цел е 
да се остварат заштеди на енергија и да се намалат емисиите на 
стакленички гасови ( GHG) од страна на македонската индустрија,  
истовремено подобрувајќи ги севкупните економски и еколошки 
перформанси на производниот и енергетскиот сектор на земјата.

Контекст
Индустрискиот сектор е најголемиот потрошувач на енергија во 
Р.С. Македонија,  воглавно на електрична енергија и нафтени 
деривати.  Во 2014 година,  индустријата учествуваше со 30% во 
финалната потрошувачка на енергија,  со околу 28% во БДП и 
ангажираше околу 30% од работоспособното население.  
Индустријата е и секторот со најголем потенцијал за заштеди на 
енергија: 91.1 ktoe кумулативно за периодот 2010-2020, или 38% 
од вкупната потрошувачка на индустријата. 

И покрај значителниот напредок остварен од страна на владата на 
РСМ и на индустрискиот сектор во последните години, останува 
неискористен значителен технички и економски потенцијал за 
подобрување на енергетската ефикасност.

Стратегија
UNIDO соработува со релевантните чинители на поттикнување на 
развојот и спроведувањето на конкретни политики и програми кои 
ја унапредуваат енергетската ефикасност во индустријата и 
системите за управување со енергија и на градење на соодветно 
знаење и експертиза во областа. 

Проектот го поддржува ширењето и на стандардот ISO 50001 и на 
најдобрите достапни практики на локалниот пазар за енергетска 
ефикасност во индустријата, преку обука на раководството во 
индустријата, пренесување на вештини и експертиза ва секторот на 
услуги за ЕЕ, и обезбедување директно искуство за претпријатијата 
при спроведување на системи за управување со енергија и проекти 
за оптимизација на индустриските енергетски системи.  

Преку постоечките линии за финансирање на инвестиции во 
индустриската ЕЕ и помагајќи да се мобилизираат дополнителни 
финансиски средства од македонскиот банкарски сектор, проектот 
има за цел да ги поттикне инвестициите во проекти за енергетска 
ефикасност и технологии кои ги намалуваат емисиите на јаглерод 
диоксид во индустријата. 
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Резултати
Како резултат на одржувањето на обуки, работилници и 
дискусии со релевантните институции, во тек е изработка на 
национални политики за управување со енергија и нивна 
интеграција во процесот на транспонирањето на ЕУ Директивата 
за енергетска ефикасност во РСМ. Во 2016 година 
Министерството за економија воведе и финансиска поддршка за 
претпријатија кои сакаат да го воведат ISO 50001 стандардот.

Обука за системи за управување со енергија и за оптимизација 
на енергетски системи е спроведена за преку 80 односно 30 
претпријатија, а пренесени се и квалификации на група од преку 
60 национални консултанти.  Преку 20 претпријатија воведоа 
систем за управување со енергија во рамки на програмата на 
UNIDO за градење капацитети и спроведување на СУЕ, што 
доведе до избегнување на преку 49,600 тони CO2 емисии и 
заштеда на преку 4,520,000 USD. Програмата е реплицирана и од 
страна на локална компанија за дистрибуција и снабдување со 
електрична енергија.  

Проектот се очекува дека ќе воспостави и програма за техничка 
помош за инвестиции во ИЕЕ и финансиска премија за поддршка 
на инвестициски проекти од областа на енергетската ефикасност. 

Краток преглед на проектот

Назив: Поттикнување на пазарна трансформација за инд. 
енер. ефикасност и забрзување на инвестиции во најдобри 
тех. и практики во Република С. Македонија

Цел: Забрзување на трансформацијата на пазарот за 
индустриска енергетска ефикасност во земјата

Тематска област: Индустриска енергетска ефикасност

Донатор: Глобален еколошки фонд (GEF)

Проектни партнери: Министерство за животна средина и 
просторно планирање, Министерство за економија и Агенција 
за енергетика, Развојна банка на Северна Македонија, 
Регионален центар за животна средина (REC), македонската 
индустрија, Технолошко-металуршки факултет, SAID/Timel 
Proekt и други.

Буџет: $1,400,000 (плус $5,900,000 кофинансирање од UNIDO и 
проектните партнери) 

Времетраење: 2015 –2021




