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შესავალი 
 

2019 წლის რეგიონული განვითარების პროგრამის (რგპ) მონიტორინგის წლიური 

კონსოლიდირებული ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას ღონისძიებების განხორციელების 

პროგრესისა და მიღწეული შედეგების შესახებ.  

2018 წლის 11 ივნისს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა „საქართველოს 2018-2021 წლების 

რეგიონული განვითარების პროგრამა“ (რგპ). პროგრამა წარმოადგენს საშუალოვადიან სამთავრობო 

დოკუმენტს, რომელიც 2018-2021 წლების პერიოდში საქართველოს რეგიონული განვითარების 

პოლიტიკის ძირითად მიზნებს, ამოცანებს, შესაბამის პრიორიტეტებსა და ღონისძიებებს 

განსაზღვრავს. 

პროგრამა უზრუნველყოფს თანმიმდევრულ ჩარჩოს იმ საჯარო და კერძო ინვესტიციებისათვის, 

რომლებიც ხელს უწყობს რეგიონულ განვითარებას, ყველა დაინტერესებულ მხარეს აძლევს 

საშუალებას მოახდინოს რესურსების კონცენტრირება და კოორდინაცია რეგიონულ დონეზე 

ერთიანი, საერთო სტრატეგიის მიხედვით, რათა მიღწეულ იქნეს ინტერვენციის მაქსიმალური 

ეფექტიანობა. 

პროგრამის საერთო მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნისა და მისი რეგიონების კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებას, დაბალანსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასა და ცხოვრების პირობების 

გაუმჯობესებას ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, რეგიონული უთანაბრობების შემცირებასა და 

ტერიტორიულ განვითარებას. საერთო მიზანი მოიცავს პროგრამის შემდეგი სამი კონკრეტული 

მიზნის მიღწევას:  

1. სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, დინამიკურ საერთაშორისო კონტექსტში 

საქართველოს შედარებითი უპირატესობების სისტემური გამოყენების, მმართველობის 

სხვადასხვა დონეზე შესაბამისი ტერიტორიული ერთეულების პოტენციალის ათვისებისა და 

განვითარების ხელშემშლელი ბარიერების აღმოფხვრის გზით; 

2. ინფრასტრუქტურის, ენერგო და საკომუნიკაციო ქსელებისა და კომუნალური სერვისების 

მდგრადი განვითარება, რეაბილიტაცია და გაფართოება უსაფრთხო გზებით; 

3. სოციალური და ტერიტორიული უთანაბრობების დაძლევის ხელშეწყობა - თანაბარი 

შესაძლებლობების შექმნა ყველა მოქალაქისათვის, მათი სოციალური კუთვნილებისა და 

საცხოვრებელი ადგილის მიუხედავად. 

ამ მიზნების განხორციელებისათვის, პროგრამა იყენებს სტრუქტურას, რომელიც ეფუძნება 5 

პრიორიტეტს:  

1. ქვეყნისა და მისი რეგიონების კონკურენტუნარიანობისა და მდგრადი განვითარების 

ხელშემწყობი ძირითადი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 

2. მცირე და საშუალო საწარმოების, ზრდაზე ორიენტირებული ეკონომიკის სექტორებისა და 

ექსპორტის ხელშეწყობის მხარდაჭერა; 

3. ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა; 

4. ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა და კონკრეტული ტერიტორიების მხარდაჭერა, 

მათი ენდოგენური განვითარების საფუძველზე; 

5. რეგიონული განვითარების ინსტიტუციების ხარისხისა და ეფექტიანობის გაზრდა, 

საპილოტე რეგიონული განვითარების პროგრამების მომზადება. 

ინტეგრირებული ტერიტორიული საინვესტიციო ღონისძიებები (ITI) მიმართული უნდა იყოს, ერთი 

მხრივ, სხვადასხვა ტერიტორიების განსხვავებული საჭიროებების ეფექტიანი დაკმაყოფილებისაკენ, 

ხოლო, მეორე მხრივ, ამ ტერიტორიების სპეციფიკური შესაძლებლობების მაქსიმალური 

გამოყენებისაკენ. ეს მიღწეულ უნდა იქნას რეგიონული განვითარების პროგრამების მეშვეობით, 
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რომლებიც აერთიანებს როგორც სხვადასხვა სექტორების, ისე სხვადასხვა ტერიტორიების არსებულ 

რესურსებსა და ძალისხმევას. პროგრამა ასახავს ღონისძიებებს, რომელთა განხორციელება 

საქართველოს ყველა რეგიონშია  შესაძლებელი და მათ  მკაფიო ტერიტორიული გავლენა ექნებათ 

რეგიონულ განვითარებაზე. პროგრამა განსაზღვრავს ღონისძიებების დაფინანსების, როგორც 

საბიუჯეტო, ასევე ბიუჯეტის გარეთ (მაგ. საერთაშორისო დონორებისა და განვითარების 

პარტნიორების მიერ დაფინანსებით) მიღებული რესურსების წყაროებს.   

2018-2021 რეგიონული განვითარების პროგრამის (რგპ) განხორციელების 2019 წლის მონიტორინგის 

ანგარიში მომზადდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს რეგიონული და მთის განვითარების დეპარტამენტის მიერ, შესაბამისი 

დეპარტამენტების, დარგობრივი სამინისტროებისა და საქვეუწყებო დაწესებულებების მიერ 

მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. 

ანგარიშის მიზანია, ერთი მხრივ, საქართველოს რეგიონული პოლიტიკის მიზნების 

განხორციელებისას მიღწეული შედეგების ანალიზის უზრუნველყოფა, არსებული ნაკლოვანებების, 

პრობლემებისა და სუსტი მხარეების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადგენა, ხოლო, მეორე 

მხრივ, ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფა. 

მონიტორინგის ანგარიშის სტრუქტურა შემდეგია: პირველ ნაწილში წარმოდგენილია რგპ-ს 

განხორციელების ფიზიკური და ფინანსური პროგრესის შეჯამება თითოეულ ღონისძიებასთან 

მიმართებით, ხოლო მეორე ნაწილში - მიღწეული შედეგების  ანალიზი.  მესამე ნაწილში  დოკუმენტი 

წარმოადგენს ინფრომაციას გამოვლენილ ხარვეზებთან და რეკომენდაციებთან  დაკავშირებით. 

პროგრამირების პირველ ფაზასთან შედარებით (2015-2017 წლების რეგიონული განვითარების 

პროგრამა), 2018-2021 წლების პროგრამაში წარმოდგენილია ახალი ღონისძიებები და 

განმახორციელებელი უწყებები. ასევე, ახალი პროგრამის მთლიანი ბიუჯეტი დაახლოებით 4.5-ჯერ 

აღემატება წინა პროგრამისას. შესაბამისად, მასშტაბისა და შინაარსობრივი თვალსაზრისით მრავალი 

განსხვავებიდან გამომდინარე, 2015-2017 წლების პროგრამის საბოლოო შედეგების გამოყენება ახალი 

დოკუმენტის საბაზისო მაჩვენებლებად არ იქნება მართებული.  

 

2019 წელს პროგრამის ფინანსური შესრულების მოკლე მიმოხილვა 

2019 წელს რეგიონული განვითარების პროგრამაზე სულ დაახლოებით 4.387 მლრდ ლარი იყო 

გამოყოფილი, რაც 573 მლნ ლარით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს (იხ. გრაფიკი 1).  

ამავე დროს, 2019 წელს შესრულებამ დაახლოებით 3.883 მლრდ ლარი შეადგინა (88%). 

როგორც ქვემოთ გრაფიკზეა აღნიშნული პრიორიტეტებზე 1, 2 და 3, 2018 წელთან შედარებით 2019 

წელს უფრო მეტი თანხა იყო გამოყოფილი. რაც შეეხება პრიორიტეტი 4-ს მასზე 2018 წელთან 

შედარებით, 2019 წელს უფრო ნაკლები თანხა იყო გამოყოფილი. 

როგორც ქვემოთ გრაფიკზეა აღნიშნული პრიორიტეტებზე 1, 2 და 3, 2018 წელთან შედარებით 2019 

წელს უფრო მეტი თანხა იყო გამოყოფილი. რაც შეეხება პრიორიტეტი 4-ს მასზე 2018 წელთან 

შედარებით, 2019 წელს უფრო ნაკლები თანხა იყო გამოყოფილი.
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2018 წლის მსგავსად, ყველაზე დიდი მოცულობის დაფინანსება გამოყოფილი იყო პირველსა და 

მესამე პრიორიტეტებზე, 1.735 მილიარდი ლარი - პრიორიტეტი 1-ზე - „ქვეყნის და მისი რეგიონების 

კონკურენტუნარიანობის და მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ძირითადი ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება“ და დაახლოებით 2 მილიარდი ლარი - პრიორიტეტი 3 - „ადამიანური კაპიტალის 

განვითარება“. 2019 წლის შესრულებამ პროგრამის პირველი პრიორიტეტის მიხედვით 87% 

შეადგინა, ხოლო მე-3 პრიორიტეტის ღონისძიებებთან მიმართებაში - 88%, რაც წინა წელთან 

შედარებით უფრო დაბალი მაჩვენებლებია. შესრულების მაღალი მაჩვენებლებით გამოირჩეოდა მე-

2 (2018 წელს 93% და 2019 წელს 96%) და მე-4 (2018 წელს 93% და 2019 წელს 95%) პრიორიტეტები, 

მათ შორის, 2018 წლის მაჩვენებლებთან შედარებით.  

  

დახარჯული თანხის ტერიტორიულ ჭრილში - ყველაზე მეტი თანხა დაიხარჯა ქვეყნის ყველაზე 

დიდ რეგიონში - იმერეთში და შეადგინა 889 მილიონი ლარი, მას მოსდევს მცხეთა მთიანეთის 

რეგიონი 624 მილიონი ლარით. ყველაზე ნაკლები თანხა დაიხარჯა უფრო პატარა რეგიონებში 

როგორიცაა გურია და რაჭა ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 251 და 187 მილიონი ლარი შესაბამისად. 
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2019 წელს პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების მოკლე მიმოხილვა 

პირველი პრიორიტეტის ფარგლებში სადაც კონცენტრირებული იყო 2019 წელს დახარჯული 

ყველაზე მეტი ფინანსური რესურსი განხორციელდა მრავალი სახის ინფრასტრუქტურული 

პროექტები. 2019 წელს ხელშეკრულებები გაფორმებული იყო 292 პროექტზე, საიდანაც საანგარიშო 

წელს სამუშაოები დასრულდა 203 პროექტზე. 

საგზაო სექტორში, ჩქაროსნული გზატკეცილის მშენებლობის პროექტების ფარგლებში, 2019 წელს 

სამშენებლო აქტივობა მიმდინარეობდა სულ 140 კმ-ზე. 

2019 წელს რეაბილიტაცია და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა 804 კმ საავტომობილო 

გზასა და 44 ხიდს და აშენდა 7 ახალი საავტომობილო ხიდი.  

პროექტების განხორციელებასთან ერთად, ასევე ხორციელდება გზების შემდგომი მოვლა-შენახვის 

ღონისძიებები რისთვისაც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 79.2 მლნ. ლარი დაიხარჯა.  

ნაპირსამაგრი სამუშაოები მიმდინარეობდა 47 ობიექტზე. აქედან, 27 ობიექტზე სამუშაოები 

დასრულდა, ხოლო ათვისებულმა  თანხამ   14.8  მლნ. ლარი შეადგინა. 

2019 წელს სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით 

ჩასატარებელი სამუშაოები მიმდინარეობდა 20 ობიექტზე. აქედან, 15 ობიექტზე სამუშაოები 

დასრულდა.  ათვისებულმა  თანხამ 9.7  მლნ. ლარი შეადგინა. 

მე-2 პრიორიტეტის ფარგლებში, 2019 წელს პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“-ს ფარგლებში 

ხელშეკრულება  გაფორმდა რეგიონებში დაარსებულ 32 საწარმოსთან, აქედან 22 ახალი საწარმო იყო. 

დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში ჩატარდა ახალი ტექნოლოგიების 

დანერგვასთან დაკავშირებული ღონისძიებები რეგიონებში. ასევე,  მცირე გრანტებით დაფინანსდა 

124 მეწარმე ფიზიკური პირი, სტარტაპების თანადაფინანსების 100,000 ლარიანი პროგრამის 

ფარგლებში, დაფინანსდა 39 სტარტაპი და ინოვაციების თანადაფინანსების 650,000 

ლარიანი პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსდა 4 ინოვაციური პროექტი.  ამას გარდა, საქართველოს 

ყველა რეგიონში ჩატარდა ტრენინგ კურსები გრაფიკულ დიზაინში და გადამზადდა 350-ზე მეტი 

მონაწილე, საიდანაც 150-მა კურსი წარმატებით დაამთავრა. 
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გარდა ამისა ამავე პრიორიტეტის ფარგლებში ტურიზმისა (ახალი ბაზრების შესწავლისთვის) და 

სოფლის მეურნეობის  (აგროსესხების და დაზღვევის თანადაფინანსების) მიმართულებით მოხდა 

ბიუჯეტიდან დამატებითი სახსრების გამოყოფა. ყველაზე დიდი წილი გამოყოფილი იყო კახეთის, 

მცხეთა-მთიანეთის და აჭარის ტერიტორიებზე არსებული სასტუმროებისთვის. 

მე-3 პრიორიტეტის ფარგლებში, საქართველოს ყველა რეგიონის სკოლებში განხორციელდა 

პროექტები, რომლებიც უზრუნველყოფდა სკოლების აღჭურვას თანამედროვე ტექნოლოგიებით. 5 

რეგიონში  (აჭარის, კახეთის, ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო 

სვანეთის) მოხდა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სასწავლო ინვენტარით 

აღჭურვა. აჭარის არ-ში, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, ქვემო ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის 

რეგიონებში ხუთ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში განხორციელდა 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 2019 წელს ქვეყნის ყველა რეგიონის საჯარო პროფესიული 

სასწავლებლების პედაგოგისთვის ჩატარდა პედაგოგიური კურსის ტრენინგ-მოდულები. ასევე, 

ჩატარდა ტრენინგები მასწავლებელთა და დირექტორთა სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარების 

მიმართულებით და ტრენინგები თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და პროფესიულ მასწავლებელთა 

დარგობრივი კომპეტენციების განვითარების მიმართულებით; დამწყები მასწავლებლებისათვის 

ჩატარდა ტრენინგები მოდულური სწავლების საკითხებში. 4 რეგიონებში (აჭარა, იმერეთი, კახეთი 

და შიდა ქართლი) არსებულ უმაღლესი სასწავლებლებს შორის განაწილდა 12 სამეცნიერო სასწავლო 

გრანტი.   

 

მე-4 პრიორიტეტის შესრულებამ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების მიმართულებით 

99% შეადგინა. ამ მიმართულებით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დამატებით გამოიყო 55 მლნ ლარი და 

მთლიანმა ასიგნებამ 270 მილიონი ლარი შეადგინა. ჯამში, ყველა რეგიონში განხორციელდა 695 

პროექტი, რაც ნაკლებია 2018 წელს დაფინანსებული პროექტების რაოდენობასთან შედარებით (808). 

საანგარიშო წელს ყველაზე მეტი პროექტი იმერეთისა და კახეთის რეგიონებში განხორციელდა. 

(იმერეთი - 200 პროექტი, კახეთი - 120 პროექტი, სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონში - 104 

პროექტი განხორცილდა 2019 წელს). გაიზარდა დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა შიდა და 

ქვემო ქართლში, ხოლო დანარჩენ რეგიონებში წინა წელთან შედარებით პროექტების რაოდენობა 

ნაკლები იყო.  
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ნაწილი I: პრიორიტეტებით გათვალისწინებული ღონისძიების 
მიხედვით მიღწეული პროგრესის ანალიზი 

პრიორიტეტი 1. ქვეყნის და მისი რეგიონების კონკურენტუნარიანობის და მდგრადი 
განვითარების ხელშემწყობი ძირითადი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 

ღონისძიება 1.1 საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების  გაუმჯობესება 

2019 წლის განმავლობაში საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აქტიურად 

მუშაობდა ქვეყნის საგზაო სექტორის ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოვების მიმართულებით. 

2019 წელს ხელშეკრულებები გაფორმებული იყო 292 პროექტზე, საიდანაც საანგარიშო წელს 

სამუშაოები დასრულდა 203 პროექტზე. 

საგზაო სექტორში, ჩქაროსნული გზატკეცილის მშენებლობის პროექტების ფარგლებში, 2019 წელს 

სამშენებლო აქტივობა მიმდინარეობდა სულ 140 კმ-ზე, საგზაო მონაკვეთზე ქვეყნის აღმოსავლეთ 

და დასავლეთ ნაწილში. ჩქაროსნული გზატკეცილის მშენებლობის სამუშაოები 13 მონაკვეთზე 

მიმდინარეობდა. 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ, გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების 

რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის ათვისებულმა  თანხამ შეადგინა 523.7 მლნ. ლარი. 2019 წელს 

რეაბილიტაცია და პერიოდული შეკეთების სამუშაოები ჩაუტარდა 804 კმ საავტომობილო გზასა და 

44 ხიდს. რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში აშენდა 7 ახალი საავტომობილო ხიდი.  

პროექტების განხორციელებასთან ერთად, ასევე ხორციელდება გზების შემდგომი მოვლა-შენახვის 

ღონისძიებები. 2019 წელს საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) 

სამუშაოებისათვის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 79.2 მლნ. ლარი დაიხარჯა.  

ნაპირსამაგრი სამუშაოები მიმდინარეობდა 47 ობიექტზე. აქედან, 27 ობიექტზე სამუშაოები 

დასრულდა, ხოლო ათვისებულმა  თანხამ   14.8  მლნ. ლარი შეადგინა. 

2019 წელს სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით 

ჩასატარებელი სამუშაოები მიმდინარეობდა 20 ობიექტზე. აქედან, 15 ობიექტზე სამუშაოები 

დასრულდა.  ათვისებულმა  თანხამ 9.7  მლნ. ლარი შეადგინა. 

სამუშაოები რეგიონის მიხედვით განაწილდა შემდეგნაირად: 

 

 აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში  რეაბილიტაცია-პერიოდული შეკეთების 

სამუშაოები  განხორციელდა 11.6 კმ  საავტომობილო გზების სხვადასხვა მონაკვეთებზე. 

 გურიის რეგიონში რეაბილიტაცია-პერიოდული შეკეთების სამუშაოები  

განხორციელდა 59.9 კმ საავტომობილო გზების სხვადასხვა მონაკვეთებზე. დასრულდა 5 

ნაპირსამაგრი  პროექტი და 1  სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო და 

პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები. 

 იმერეთის რეგიონში  რეაბილიტაცია-პერიოდული შეკეთების სამუშაოები  

განხორციელდა 112.5 კმ საავტომობილო გზების სხვადასხვა მონაკვეთებზე. დასრულდა 6 

ნაპირსამაგრი პროექტი და 1 სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო და 

პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები. 

 კახეთის რეგიონში რეაბილიტაცია-პერიოდული შეკეთების სამუშაოები  

განხორციელდა 93.1 კმ საავტომობილო გზების სხვადასხვა მონაკვეთებზე. დასრულდა 1 

ნაპირსამაგრი პროექტი და 6 სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო და 

პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები. 

 რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში  რეაბილიტაცია-პერიოდული 

შეკეთების სამუშაოები  განხორციელდა 54.1 კმ  საავტომობილო გზების სხვადასხვა 

მონაკვეთებზე. დასრულდა 6 ნაპირსამაგრი  პროექტი და 1  სტიქიური მოვლენების 

შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები. 



10 

 

 სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში რეაბილიტაცია-პერიოდული შეკეთების 

სამუშაოები  განხორციელდა 113,3 კმ  საავტომობილო გზების სხვადასხვა მონაკვეთებზე. 

დასრულდა 2 ნაპირსამაგრი  პროექტი და 4  სტიქიური მოვლენების შედეგების 

სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები. 

 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში რეაბილიტაცია-პერიოდული შეკეთების სამუშაოები  

განხორციელდა 114.2 კმ საავტომობილო გზების სხვადასხვა მონაკვეთებზე. დასრულდა 1  

სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი 

სამუშაოები. 

 ქვემო ქართლის რეგიონში რეაბილიტაცია-პერიოდული შეკეთების სამუშაოები  

განხორციელდა 146.1 კმ საავტომობილო გზების სხვადასხვა მონაკვეთებზე. დასრულდა 1 

ნაპირსამაგრი  პროექტი და 1  სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო და 

პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები. 

 შიდა ქართლის რეგიონში რეაბილიტაცია-პერიოდული შეკეთების სამუშაოები  

განხორციელდა 12.9 კმ საავტომობილო გზების სხვადასხვა მონაკვეთებზე. დასრულდა 5 

ნაპირსამაგრი  პროექტი. 

 მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში  რეაბილიტაცია-პერიოდული შეკეთების სამუშაოები  

განხორციელდა 86.5 კმ საავტომობილო გზების სხვადასხვა მონაკვეთებზე. დასრულდა 2 

ნაპირსამაგრი  პროექტი. 

 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

მყისიერი შედეგების ინდიკატორი  საზომი ერთეული  სამიზნე 

მაჩვენებელი 

შედეგი 

აშენებული საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების სიგრძე 

კმ 10 19.5 

საავტომობილო გზებზე 

განხორციელებული 

სარეაბილიტაციო და პერიოდული 

შეკეთების სამუშაოები 

კმ 300 804 

რეაბილიტირებული და აშენებული 

ხიდების რაოდენობა რაოდენობა 40 51 

 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

  

საბიუჯეტო კოდი 

 სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

 ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

 

შესრულება 

(%)  
 პროგრამული ღონისძიების 

აქტივობა და ქვე-აქტივობა  

 1.1.1  საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზების  

გაუმჯობესება 

25 02 03 
825,387 736,074 

89 

1.1.2. საავტომობილო გზების 

გარდა, სხვა სტრატეგიული 

სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

25 02 02 

01;08;09;10;11;12;15;16;17;18;20; 

25 03 03; 04; 05 

353,500 

 

523,784 

 

148 
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ღონისძიება 1.2. სხვა (საავტომობილო გზების გარდა) სტრატეგიული სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 

2019 წელს, მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში სს საქართველოს რკინიგზის ფინანსური 

სახსრებით დაიხარჯა 88.950 მლნ ლარი, აქედან 88.450 მლნ ლარი სამშენებლო სამუშაოებსა და 

ტექნიკურ ზედამხედველობაზე, ხოლო 500 ათასი ლარი - პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოყოლილი 

ქონების გამოსყიდვაზე. საანგარიშო პერიოდში  დამუშავდა ცალკეული მონაკვეთების  რამდენიმე 

პროექტი,  წარმატებით დასრულდა ხელოვნური ნაგებობების მნიშვნელოვანი ნაწილი (ხიდების, 

შემაკავებელი კედლებისა და წყალგამტარი მილების სამშენებლო სამუშაოები) ასევე, ჩაბარდა 

რკინიგზას დასრულებული მიწის ვაკისის მშენებლობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, კერძოდ, 

შორაპანი-წევა,  ხარაგაულის-ლაშეს პოსტი და მოლითის სადგურისთვის დროებითი ლიანდაგის 

მოწყობისთვის საჭირო მიწის ვაკისის სამუშაოები. 2019 წლის განმავლობაში აშენებული რკინიგზის 

სიგრძე 4.65კმ-ს შეადგენს.  ამჟამად, პროექტის მთლიანი მოცულობიდან  შესრულებულია 

კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 90%. 

მოდერნიზაციის პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს იმერეთის რეგიონში, 

კერძოდ, ხარაგაული და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში. აქვე აღსანიშნავია, რომ ქვიშხეთი -  

ზვარეს დამაკავშირებელი მე-9 გვირაბის (8.33 კმ სიგრძით) აღმოსავლეთ პორტალი მდებარეობს 

შიდა ქართლის რეგიონში ქვიშხეთის ტერიტორიაზე.  ასევე, შიდა ქართლის ტერიტორიაზე მოხდება 

ახალი სარკინიგზო ლიანდაგის დაერთება, არსებულ რკინიგზასთან. აღნიშნული სარკინიგზო ხაზის 

მიწის ვაკისის მოწყობის სამუშაოები სრულადაა შესრულებული კონტრაქტორის მიერ. 

 
მყისიერი შედეგების ინდიკატორი  საზომი 

ერთეული  

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

შედეგი 

 მოდერნიზებული/გაფართოებული და აშენებული 

რკინიგზის სიგრძე   
კმ 4,65 

 

4,65 

 

 
თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის 

დასრულების შემდგომ: გაიზრდება მოძრავი შემადგენლობის უსაფრთხოება, 48 მილიონ ტონამდე 

გაიზრდება სარკინიგზო ხაზის გამტარუნარიანობა - ნაცვლად არსებული 27 მილიონი ტონისა, 

გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად შემცირდება მგზავრობის დრო. 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

  

 პროგრამული ღონისძიების 

აქტივობა და ქვე-აქტივობა 

საბიუჯეტო კოდი 2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება 

(%) 

1.2.1. თბილისი - მახინჯაურის 

მთავარი სარკინიგზო ხაზის 

ზესტაფონი - ხარაგაული; მოლითი-

ქვიშხეთის მოდერნიზაციის 

პროექტი (მ.შ. ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება, სადგურებისა და 

დეპოების ოპტიმიზაცია, სატვირთო 

და სამგზავრო მატარებლების 

ოპტიმიზაცია და ახალი 

მატარებლების შეძენა) 

N/A 88,950 88,950 100 
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აეროპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარება, მათ შორის დამატებითი ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა 

იმერეთის რეგიონში, კერძოდ ქუთაისში, დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის 

საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობის მნიშვნელოვანი ფაზა განხორციელდა 2019 წელს, 

კერძოდ, დასრულდა ტერმინალის კონსტრუქციის მოწყობის და გადახურვის სამუშაოები. ამჟამად, 

მიმდინარეობს და დამასრულებელ ფაზაშია საინჟინრო სისტემების მოწყობა, ისევე როგორც 

ტერმინალის შეფუთვის სამუშაოები. დაგეგმილია როგორც ტერმინალის შიდა სარემონტო 

სამუშაოების, ასევე აღჭურვილობის შესასყიდად საჭირო სატენდერო პროცედურები. ბარგის 

მართვის სისტემის შესყიდვის ხელშეკრულება უკვე გაფორმებულია. შემდეგი ეტაპია სისტემის 

ტრანსპორტირება და ადგილზე მონტაჟი. დამასრულებელ ფაზაშია ლანდშაფტის კონცეპტუალური 

დიზაინის პროექტირება. 2019 წელს ტერმინალის მშენებლობაზე დაიხარჯა 21.9 მლნ ლარი.  

ქუთაისის აეროპორტის გაფართოების პროექტის დასრულების შემდგომ აეროპორტის ფართობი 

გაიზრდება 30 ათას კვ/მ-მდე, რაც აეროპორტის გამტარუნარიანობას დაახლოებით სამჯერ გაზრდის. 

2019 წელს, პროექტის ფარგლებში განხორციელებულმა აქტივობებმა მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი 

პროექტის განხორციელების მიმდინარეობას.  

თბილისისა და ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრების განვითარება 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ 2017 წლის 15 ნოემბერს 

გამოაცხადა ინტერესთა გამოხატვა ინვესტორის შესარჩევად თბილისისა და ქუთაისის 

ლოგისტიკური ცენტრების მშენებლობისა და განვითარების მიზნით. ინტერესთა გამოხატვის ვადა 

დასრულდა 2018 წლის 29 იანვარს. თბილისის ლოგისტიკური ცენტრის მიმართ ინტერესი გამოხატა 

5-მა კომპანიამ, ქუთაისის ლოგისტიკურ ცენტრზე შემოვიდა 3 განაცხადი 3 კომპანიისგან. 2018 წელს 

წარმოდგენილი განაცხადების დეტალური შესწავლის შემდგომ, სამთავრობო კომისიის 

გადაწყვეტილებით მოკლე სიაში გადავიდა 3 კომპანია თბილისის პროექტზე, ხოლო 2 კომპანია 

ქუთაისის ლოგისტიკურ ცენტრზე. მოკლე სიაში შესულ კანდიდატებს მიეცათ ვადა 2018 წლის 8 

ოქტომბრამდე ტექნიკური და ეკონომიკური წინადადებების წარმოდგენისთვის (RFP). აღნიშნული 

კანდიდატებიდან შემოთავაზება წარმოადგინა მხოლოდ ჩინურმა კომპანიამ „China State Construction 

Engineering Cooperation Ltd“ და მხოლოდ თბილისის ლოგისტიკური ცენტრის განვითარებაზე. 

აღსანიშნავია, რომ კანდიდატის მიერ წარმოდგენილ განაცხადს გააჩნდა გარკვეული ხარვეზები, რის 

გამოც კომპანიას მოეთხოვა დაზუსტებული განაცხადის წარმოდგენა, რაც განხორციელდა 2018 

წლის დეკემბერში. კომპანიამ კვლავ არასრულყოფილად წარმოადგინა დოკუმენტაცია, რის გამოც 

კანდიდატის მოთხოვნის საფუძველზე რამდენჯერმე მოხდა ვადის გახანგრძლივება. 2019 წლის 23 

ივლისს გაიმართა თბილისისა და ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების შესახებ 

წარდგენილ წინადადებათა განმხილველი კომისიის მორიგი სხდომა, რომლის ფარგლებშიც 

დეტალურად იქნა განხილული ჩინური კომპანიის მიერ თბილისის ლოგისტიკურ ცენტრთან 

დაკავშირებით წარმოდგენილი განაცხადი. მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება შერჩევის პროცესის 

ჩაშლასთან/შეწყვეტასთან დაკავშირებით. 

შესაბამისად, 2019 წლის მდგომარეობით ქუთაისის და თბილისის ლოგისტიკური ცენტრების 

მშენებლობა/განვითარება არ დაწყებულა. ამ ეტაპზე, მიმდინარეობს თბილისსა და ქუთაისში 

თანამედროვე ლოგისტიკური ცენტრების კონცეფციის გადახედვა.  

ღონისძიება 1.3. მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ-ინფრასტრუქტურის განვითარება 

საქართველოს ტერიტორიაზე მაღალსიჩქარიანი, ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის 

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრომ შეიმუშავა კანონპროექტი „სატელეკომუნიკაციო  ინფრასტრუქტურისა და 

სატელეკომუნიკაციო მიზნებისთვის გამოყენებადი ფიზიკური ინფრასტრუქტურის გაზიარების 

თაობაზე“. კანონპროექტის დადგენილი წესით მისაღებად საქართველოს პარლამენტში 2020 წელს 

იგეგმება მისი წარდენა. 

კანონის პროექტის მიზანია, საქართველოს მასშტაბით (მისი ყველა რეგიონის ჩათვლით)  

სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებმა შეძლონ ნაკლები ფინანსური დანახარჯებით  გააფართოვონ 
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საკუთარი ქსელები, გამარტივებულად  მიიღონ ინფორმაცია საკომუნიკაციო მიზნებისათვის 

გამოსადეგი ფიზიკური ინფრასტრუქტურის შესახებ და სხვა. 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

მყისიერი შედეგების ინდიკატორი საზომი ერთეული სამიზნე ღირებულება 2019 

1.3. ფართოზოლოვანი ქსელების 

განვითარების მიზნით, 

„სატელეკომუნიკაციო  

ინფრასტრუქტურისა და 

სატელეკომუნიკაციო 

მიზნებისთვის გამოყენებადი 

ფიზიკური ინფრასტრუქტურის 

გაზიარების თაობაზე“ , 

შემუშავებული  და მიღებული  

კანონპროექტი 

რაოდენობა  1 1 

 

ამასთან, შემუშავებულია საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი „საქართველოს 

ფართოზოლოვანი ქსელების განვითარების 2020 – 2025 წლების ეროვნული სტრატეგიის და მისი 

განხორციელების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“. 

„საქართველოს ფართოზოლოვანი ქსელების განვითარების 2020 – 2025 წლების ეროვნული 

სტრატეგიის და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმა“ ორიენტირებულია მთლიანად 

საქართველოში (მისი ყველა რეგიონის ჩათვლით) ციფრული უთანასწორობის დაძლევის მიზნით 

ევროკავშირის პრაქტიკის შესაბამისი პოლიტიკის და რეგულირების გატარების საკითხებზე, მათ 

შორის სახელმწიფო ინტერნეტიზაციის პროგრამის განხორციელების, მათ შორის სათემო 

ინტერნეტიზაციის პროექტების, მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ქსელების მშენებლობის 

გამარტივების, ინვესტიციების მოზიდვის, კონკურენციის ზრდის, მოსახლეობაში ინტერნეტის და 

ტექნოლოგიების გამოყენების უნარების ამაღლების, საბითუმო ინტერნეტ ბაზრის ეფექტური 

რეგულაციის, სატელეკომუნიკაციო მიზნებისთვის გამოყენებადი ინფრასტრუქტურის გაზიარების, 

ინტერნეტის ხარისხის გაუმჯობესების, ქსელების და ახალი მომსახურებების განვითარების  

მიზნით რადიოსიხშირული სპექტრის ხელმისაწვდომობის და სხვა ღონისძიებებზე. 

სტრატეგიის პროექტის ფარგლებში 2019 წელს უკვე დაიწყო განხორციელების გეგმით 

გათვალისწინებულ სხვადასხვა აქტივობებზე მუშაობა, მათ შორის:  

მსოფლიო ბანკის დახმარებით მიმდინარეობდა ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სახელმწიფო პროგრამის განახლებაზე მუშაობა, პროგრამის განახლების და 

შემდგომში მისი განხორციელების მიზნით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც უშუალოდ მინისტრი ხელმძღვანელობს, მის 

შემადგენლობაში შედიან მინისტრის მოადგილე  სამინისტროს კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო 

და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის, „ოუფენ-ნეტის“, საქართველოს კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის და მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები. სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადდა  

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი „საქართველოში ფართოზოლოვანი 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2016 წლის 28 ივლისის N375 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, პროგრამის 

განხორციელებისთვის შეირჩა ევროკავშირის შესაბამისი სახელმძღვანელოს I მოდელი  (ე.წ. 

ლიეტუვას რეინის მოდელი) ერთიანი ქსელის განვითარება ე.წ “თეთრ ზონებში“ - სადაც არ არის 

ქსელი და კერძო კომპანიები არ გეგმავენ აშენებას მომდევნო 3 წლის განმავლობაში. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან - ა(ა)იპ „მთის სათემო ქსელთან“, საქართველოს მცირე და საშუალო 

სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციასთან თანამშრომლობით ხორციელდებოდა ფშავის-
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ხევსურეთის და გუდამაყრის რეგიონების სათემო ინტერნეტ ქსელის მშენებლობა.  პროექტის 

განხორციელებაში, აგრეთვე მონაწილეობდნენ  ISOC -ის ევროპის ოფისი, ს.ს.ი.პ „საქართველოს 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, 

ჩეხეთის საელჩო საქართველოში, დუშეთის მუნიციპალიტეტი, კომპანია „ვეონი საქართველო“, შ.პ.ს 

„ინტელკომ ჯგუფი“, შ.პ.ს „დიგიტალ ტექნოლოგი“, შ.პ.ს „სქაიტელ“ და შ.პ.ს „ენბი ნეტი“. 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

მყისიერი შედეგების ინდიკატორი საზომი ერთეული სამიზნე ღირებულება 2019 

შემუშავებული და დამტკიცებული 

საქართველოს „ფართოზოლოვანი 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

ეროვნული სტრატეგია და მისი 

განხორციელების გეგმა“ და მისგან 

გამომდინარე, ფართოზოლოვანი 

ქსელების განვითარების 

ხელშემწყობი რეგულაციები, 

საკანონმდებლო ცვლილებები 

რაოდენობა 1 1 

 

ამავე პერიოდში, საქართველოს მასშტაბით 785 მეწარმე გადამზადდა ელექტრონულ წიგნიერებასა 

და ელექტრონულ კომერციაში. რეგიონში მოქმედმა 325-მა მეწარმემ შეძლო მინიმუმ სამ ახალ 

ელექტრონულ პლატფორმაზე დარეგისტრირება, საიდანაც 30-მა მეწარმემ შეძლო 

განეხორციელებინა პირველი გაყიდვა ინტერნეტით. 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

 2019 წელი 

პროგრამული ღონისძიების აქტივობა საბიუჯეტო 

კოდი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

შესრულება 

(%) 

1.3.1. ინტერნეტი განვითარებისთვის -  

საქართველოს მაღალმთიან 

რეგიონებში მცხოვრები სოციალურად 

დაუცველი 1,500 ოჯახისთვის  

ინტერნეტში ჩართვის საფასურის 

ანაზღაურება ვაუჩერის მეშვეობით (150 

ლარიანი ვაუჩერი).  აგრეთვე, 

საქართველოს რეგიონებში მოქმედი 

1,000 მიკრო, მცირე და საშუალო 

მეწარმეების ტრენინგი ელექტრონულ 

კომერციაში, ელექტრონულ ბიზნესში 

და ელექტრონულ მმართველობაში. 

24 12 550 

 

339 

 

61 

 

 

2019 წელს ამ ღონისძიებაზე გამოყოფილი ბიუჯეტის შესრულებამ 61% შეადგინა. ინტერნეტ 

ვაუჩერიზაციის პროგრამა ხორციელდება საქართველოს მაღალმთიან დასახლებებში და 2019 წელს  

პროგრამით ისარგებლა 891 სოციალურად დაუცველმა ოჯახმა. 
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ღონისძიება 1.4. ენერგო-ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და განახლებადი ენერგიის 

წყაროების პოტენციალის გაფართოება 

2019 წელს საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის №791 განკარგულებით განსაზღვრული 

2019 წლის გეგმით გათვალისწინებული გაზიფიცირების სამშენებლო, საპროექტო და 

წინასაპროექტო სამუშაოების განხორციელების მიზნით, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

გამოიყო 40 მლნ. ლარის დაფინანსება მიზნობრივი კაპიტალური ტრანსფერის სახით. ამის გარდა, 

ზემოაღნიშნულის მიზნებისათვის, კომპანიას ამავე განკარგულებით დაევალა წინა წლების 

განმავლობაში, საქართველოს გაზმომარაგების ხელშეწყობის უზრუნველყოფის მიზნით, კაპიტალში 

შემოტანილი თანხების ეკონომიის გამოყენებაც. 

რეგიონების მიხედვით განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: 

 აჭარა - საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოებისთვის დაიხარჯა 2.4 მლნ. ლარი 

 გურია - 1,148 პოტენციური აბონენტი, აშენდა 89.1 კმ გაზსადენი, დაიხარჯა 5.6 მლნ ლარი 

 იმერეთი - 1,374 პოტენციური აბონენტი, აშენდა 132.9კმ გაზსადენი, დაიხარჯა 4.3 მლნ ლარი 

 კახეთი - 153 პოტენციური აბონენტი, აშენდა 18 კმ გაზსადენი, დაიხარჯა 4.7 მლნ  ლარი 

 მცხეთა-მთიანეთი - 451 პოტენციური აბონენტი, აშენდა 37.9 კმ გაზსადენი, დაიხარჯა 1.5 

ლარი 

 რაჭა ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი საპროექტო სამუშაოებისთვის დაიხარჯა 196 ათასი ლარი 

 სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 6,820 პოტენციური აბონენტი, აშენდა 368.7კმ გაზსადენი, 

დაიხარჯა 15.7 მლნ ლარი 

 სამცხე-ჯავახეთი - საპროექტო სამუშაოებისთვის დაიხარჯა 94 ათასი ლარი 

 ქვემო ქართლი - 53 პოტენციური აბონენტი, აშენდა 2.9 კმ გაზსადენი, დაიხარჯა 227 ათასი 

ლარი 

 შიდა ქართლი - 200 პოტენციური აბონენტი, აშენდა 8.7 კმ, დაიხარჯა 2.5 მლნ ლარი. 

 

მიმდინარეობდა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგურების 

ვარდნილჰესისა და ენგურჰესის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები საშუალოვადიანი პროგრამის 

მიხედვით, რომელიც მიზნად ისახავს შემდეგს: 

 გვირაბზე ფილტრაციული და წნევის კარგვების შემცირება, ავარიული უბნების რემონტი;  

 აგრეგატების საიმედოობის გაზრდა;  

 ავარიული გაჩერებების პრევენცია;  

 ტრანსპორტირების პირობების გაუმჯობესება;  

 მორალურად და ფიზიკურად გაცვეთილი მოწყობილობების გამოცვლა;  

 ლამის ამოწმენდა და შესაბამისად, მისაყრდნობი ფარის გამოყენება სიღრმული 

წყალსაშვების ფარების რემონტისათვის.  
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„ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან” სასესხო და საპროექტო ხელშეკრულებების 

ძალაში შესვლის შემდგომ (2018 წლის მაისი) დაიწყო პროექტის განხორციელება.  

პროექტით დაგეგმილია ენგურჰესთან მისასვლელი 14 კმ გზის აღდგენა (ბიუჯეტი - 5 მლნ. ევრო), 

ელექტრომექანიკური და ჰიდრომექანიკური სამუშაოები (ბიუჯეტი - 6 მლნ. ევრო), სამშენებლო 

სამუშაოები ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის სადაწნეო გვირაბზე (ბიუჯეტი 15 მლნ ევრო), 

ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდა (ბიუჯეტი - 5 მლნ. ევრო). 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

  საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

 პროგრამული ღონისძიების აქტივობა 

და ქვე-აქტივობა 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება 

(%) 

1.4.1. მოსახლეობის ელეტროენერგიითა 

და ბუნებრივი აირით მომარაგების 

გაუმჯობესება 

24 15 
40,000 

 

37,200 

 

93 

 

1.4.2 ვარდნილისა და ენგურის 

ჰიდროელექტროსადგურების 

რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)  

24 13 01 
25,000 

 

17,083 

 

68 

 

 1.4.3 სასისტემო მნიშვნელობის 

ელექტროგადამცემი ქსელის 

განვითარება 24 14 

 

26,900 

 

21,493 80 

1.4.3.1  "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის 

მშენებლობა (ADB, IBRD, WB) 
24 14 01 01 13,000 8,047 62 

1.4.3.2 ჯვარი-ხორგა 

ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა 

(EBRD, EC, KfW, WB) 

24 14 02 02 6,000 2,181 36 

1.4.3.3  ქსანი-სტეფანწმინდის 

გადამცემი ხაზის მშენებლობა (EBRD, 

EC, KfW, WB) 

24 14 02 01 7,900 11,265 143 

 

2019 წელს 1.4.2 ქვეღონისძიების ფარგლებში სამუშაოების დაგეგმილთან შედარებით ნაკლები 

მოცულობით განხორციელება გამოწვეული იყო საგრანტო ხელშეკრულების დაგვიანებით 

გაფორმებითა და სატენდერო (ორ-ეტაპიანი ღია საერთაშორისო ტენდერი (წინასაკვალიფიკაციო 

ეტაპით) „ელექტრომექანიკურ და ჰიდრომექანიკურ“ სამუშაოებზე; ორ-ეტაპიანი ღია 

საერთაშორისო ტენდერი (წინასაკვალიფიკაციო ეტაპით) „სამშენებლო სამუშაოები ენგურის 

სადაწნეო გვირაბზე და სხვა სამშენებლო სამუშაოები; ერთეტაპიანი ღია საერთაშორისო ტენდერი 

„ენგურის წყალსაცავის ნატანისგან გაწმენდაზე“) პროცესების გაგრძელებით:  სამუშაოების 

სირთულის გამო ტენდერის ყველა მონაწილე ითხოვდა სატენდერო წინადადების წარმოდგენის 

ვადების გადაწევას.  შესაბამისად, კონტრაქტები 3 თვის დაგვიანებით გაფორმდა. 

ჯვარი-ხორგა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობასთან დაკავშირებით, დარჩენილია ორჯაჭვა 

220 კვ ეგხ „ოდიში 1,2” (ჯვარი-ხორგა) მშენებლობა, სიგრძით 60 კმ და 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ შეჭრა 

ქ/ს „ჯვარი 500/220“-ში 16 კმ (2x8 კმ). პროექტის გეოგრაფია საკმაოდ რთულია მაღალმთიანი 

რელიეფის გამო. ის გადაკვეთს როგორც ხეობებს, ასევე, მდინარე ენგურსაც. 220 კვ ხაზის ტრასას 

ბევრად უფრო ვაკე, დაბლობ ადგილებზე მოუწევს გავლა, მაგრამ ხაზი გადაკვეთს მდინარე რიონის 

შენაკადებს. გარდა ამისა პროექტის განხორციელების ძირითად ხელისშემშლელ ფაქტორებს 
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შორისაა ასევე კლიმატური და გეოგრაფიული ფაქტორები, საიდანაც გამომდინარეობს შესრულების 

დაბალი მაჩვენებელი (36%). 

ღონისძიება 1.5. ბუნებრივი კატასტროფებისგან დამცავი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 

ნაპირდაცვითი ღონისძიებები და სტიქიური მოვლენებისა და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი 

სამუშაოები 

 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით, 2019 წელს  ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

მიმდინარეობდა 47 ობიექტზე. აქედან, 27 ობიექტზე სამუშაოები დასრულდა. ნაპირდაცვითი 

ღონისძიებების სამუშაოებისათვის ათვისებულმა  თანხამ 14.8  მლნ. ლარი შეადგინა. 

ასევე, დეპარტამენტის დაკვეთით, 2019 წელს სტიქიური მოვლენებისა და პრევენციის მიზნით 

ჩასატარებელი სამუშაოები მიმდინარეობდა 20 ობიექტზე. აქედან, 15 ობიექტზე სამუშაოები 

დასრულდა. სტიქიური მოვლენებისა და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოებისათვის 

ათვისებულმა  თანხამ 9.7 მლნ. ლარი შეადგინა. 

საანგარიშო პერიოდში, 2019 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა 2016 წლამდე დაწყებული 

პროექტების განხორციელება, რაც ემსახურებოდა საქართველოს რეგიონებში წყალმომარაგების, 

კანალიზაციის, წყალარინების და მასთან დაკავშირებული სხვა ობიექტების აღდგენა-

რეაბილიტაციას. აღნიშნული სამუშაოები მიზნად ისახავდა რეგიონული ინფრასტრუქტურის და 

მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. ქვეპროექტების დაფინანსება ხორციელდება 

ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB), შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის 

სააგენტოსა და საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებიდან.  

პროექტების ფარგლებში გამოიცვალა მილები, აშენდა ახალი სატუმბო სადგურები, დამონტაჟდა 

მრიცხველები, გარემონტდა საქლორატორო შენობები და სხვა. 

პროექტებზე სამუშაოები მიმდინარეობდა დაგეგმილი გრაფიკით. ამასთან, რიგ პროექტში ადგილი 

ჰქონდა სამუშაოთა შესრულების ვადების შეცვლას კონტრაქტორი კომპანიების ფინანსური და სხვა 

სახის პრობლემების გამო. 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

ინდიკატორი საზომი ერთეული სამიზნე ღირებულება 2019 

დაცული სანაპირო ზოლის სიგრძე; 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების რაოდენობა  კ.მ. 30 24 

ბუნებრივი კატასტროფებისგან დასაცავად 

აშენებული და მოწყობილი ნაგებობების 

რაოდენობა (გარდა მონიტორინგის 

სადგურებისა); სტიქიური მოვლენებისა და 

პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები  

(გარდა მონიტორინგის სადგურებისა) 

რაოდენობა 20 14 

 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

  

პროგრამული ღონისძიების 

აქტივობა და ქვე-აქტივობა 

 

საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი  ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება (%) 

1.5.1. ზღვის და მდინარეების 

სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები 

 

25 02 02 07 

 

21,738 21,738 100 



18 

 

1.5.2. ბუნებრივი კატასტროფების 

წინააღმდეგ ინფრასტრუქტურის 

აშენება/მოწყობა 

25 02 02 05 8,000 8,000 100 

1.5.3  ჰიდრომეტეოროლოგიური 

პარამეტრების და გეოლოგიური  

საფრთხეების მონიტორინგისთვის 

სტანდარტული და 

სპეციალიზებული ქსელის 

გაფართოება / შექმნა, მათ შორის: 

    ა) ამინდის პირობების 

მონიტორინგის მიზნით რადარების 

ქსელის განვითარება 

    ბ) ეროვნულ და საერთაშორისო 

დონეზე ჰიდრომეტეოროლოგიური 

მონიტორინგის მონაცემების 

შეგროვებისა და 

გავრცელებისათვის 

სატელეკომუნიკაციო სისტემის 

გაუმჯობესება                                                       

გ) გეოლოგიური საფრთხეების 

(მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) 

არეალებში მოქცეული 

დასახლებული პუნქტების და 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების 

მონიტორინგის ქსელის 

გაფართოება, მათ შორის 

ინსტრუმენტალური მონიტორინგი 

34 01 01 1,981 1,197 60,41 

1.5.4  ეკომიგრანტებისთვის 

გრძელვადიანი საცხოვრისის 

უზრუნველყოფა 

27 06 02 4,157 4,107 99 

 

ღონისძიება 1.6 წყალმომარაგების, წყალარინებისა და მყარი ნარჩენების მართვის 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 

აღნიშნულ საანგარიშო პერიოდში დონორი ორგანიზაციის დაფინანსებით მიმდინარეობდა 

წყალმომარაგების 9 და წყალარინების 11 მასშტაბური პროექტი. წყალმომარაგების პროექტებიდან 9-

დან 6 უნდა დასრულებულიყო 2019 წელს, თუმცა დასრულდა - 2, ხოლო წყალარინების 11 

პროექტიდან უნდა დასრულებულიყო 3 და დასრულდა 2. აღნიშნული სამიზნე მაჩვენებლების 

სრულად მიღწევა ვერ მოხერხდა. 

 

გურია:  

1. ქ. ლანჩხუთის წყალსადენის ქსელის გაფართოება (III ეტაპი) - მიმდინარეობდა სამშენებლო 

სამუშაოები; 

2. ქალაქ ოზურგეთში, ანასეულის დასახლებაში წყლის სისტემის მშენებლობა - დასრულდა 

საპროექტო მომსახურების შესყიდვა. მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; 

3. სოფელი ბახვი-ვაკიჯვარი, ცხემლისხიდის წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა -მიმდინარეობდა 

სამშენებლო სამუშაოები; 

4. ოზურგეთში კოსტავას ქუჩის წყალარინების ქსელის მშენებლობა - მიმდინარეობდა სამშენებლო 

სამუშაოები; 

5. ბახმაროს წყალმომარაგება/წყალარინების სისტემის მშენებლობა- მიმდინარეობდა საპროექტო 

მომსახურების შესყიდვა; 

6. ქალაქ ლანჩხუთის დუმბაძის, ბარათაშვილის და ჩხაიძის ქუჩების წყალსადენის ქსელის მოწყობა- 

მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; 
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7. ლანჩხუთის 5 სოფელი - ქვემო აკეთი, ჭანჭათი, წიაღობანი, ღრმაღელე, ჯურუყვეთი 

წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია- მიმდინარეობდა საპროექტო მომსახურების შესყიდვა; 

8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების ცხემლისხიდის, დვაბზუსა და მშვიდობაურის 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობა- მიმდინარეობდა საპროექტო 

მომსახურების შესყიდვა. 

 

კახეთი: 

1. სოფ. ძველი ანაგის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია/მშენებლობის პროექტი - 

მიმდინარეობდა საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები; 

2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ქ. სიღნაღში ე.წ "ნასომხარის" სათავეზე სასმელი წყლის 

ჭაბურღილის მშენებლობა - მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; 

3. ყვარელის წყალმომარაგება/წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია/მშენებლობა - დასრულდა 

საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა; 

4. სოფელი მატანის წყალმომარაგების სისტემის სრული რეაბილიტაცია - დასრულდა საპროექტო 

დოკუმენტაციის შესყიდვა. 

 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი:  

1. ანაკლიის წყალარინებისა და მესტიის წყალმომარაგების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა REG-

02 - სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია. მიმდინარეობდა  ობიექტების მოვლა-შენახვა.  

2. ზუგდიდის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია ZUG-01 - მიმდინარეობდა სამშენებლო 

სამუშაოები; 

3. ზუგდიდის წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია ZUG-02 - მიმდინარეობდა სამშენებლო 

სამუშაოები; 

4. ზუგდიდის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა REG-03a - მიმდინარეობდა 

სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოები; 

5. ფოთის წყალარინების სისტემების მშენებლობა POT-01 - მიმდინარეობდა სამშენებლო 

სამუშაოები; 

6. ფოთის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა POT-02 - მიმდინარეობდა სამშენებლო 

და საპროექტო სამუშაოები; 

7. ჯვარის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია JVARI-01 - მიმდინარეობდა სამშენებლო 

სამუშაოები; 

8. აბაშის გადამცემი ხაზის მშენებლობა ABA-01 - მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; 

9. ურეკის წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების რეაბილიტაცია URE-01 - დასრულდა 

სამშენებლო სამუშაოები. 2019 წლის 11 სექტემბერს ხელი მოეწერა მიღება-ჩაბარების სერტიფიკატს. 

მიმდინარეობს დეფექტების აღმოფხვრის პერიოდი. 

10. ურეკის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა URE-02 - სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია. 

ობიექტი ჩაბარებულია. 2019 წლის 16 სექტემბერს გაცემულია დასრულების სერტიფიკატი, 

მიმდინარეობდა ობიექტის მოვლა-შენახვა;  

11. მესტიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (MES-03) - მიმდინარეობდა 

საპროექტო სამუშაოები; 

12. ხობის მრავალბინიანი (კორპუსების) და კერძო სახლების ინდივიდუალური გამრიცხველიანება- 

დასრულდა პროექტირება და მიმდინარეობდა მშენებლობა;13.მიმდინარეობდა მუჟავას 

ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალსადენის ამორტიზებული მილების გადატანისთვის საჭირო 

სამშენებლო მომსახურეობის შესყიდვა. 

 

იმერეთი:  

1. ქუთაისის წყალმომარაგების პროექტი(ფაზა II) KUT-01 - მიმდინარეობდა  სამშენებლო 

სამუშაოები; 

2. ჭიათურის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციაCHI-01 - მიმდინარეობდა სამშენებლო 

სამუშაოები; 

1. ქ. წყალტუბოს წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის (,,მიწაწითელას” სატუმბო სადგურის) მკვებავი 

ალტერნატიული სარეზერვო, 6 კვ ძაბვის, საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტირების და 
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მშენებლობა- დასრულდა საპროექტო მომსახურების შესყიდვა და მიმდინარეობდა სამშენებლო 

სამუშაოების შესყიდვა; 

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გვიშტიბში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის 

მშენებარე 8 კორპუსის წყალარინების გამყვანი კოლექტორის მშენებლობა - მიმდინარეობდა 

სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა; 

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი მაღლაკის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - 

მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა; 

4. ხონის მუნიციპალიტეტის სოფლების - ახალშენი, სვანებისუბნის, ფრანგებისუბნის 

წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა - დასრულდა საპროექტო მომსახურების შესყიდვა; 

5. დაბა ხარაგაულის წყალმომარაგება/წყალარინების სისტემის მშენებლობა - დასრულდა 

საპროექტო მომსახურების შესყიდვა. 

 

მცხეთა-მთიანეთი: 

1. გუდაურის წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (GUD-02) - 

მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; 

2. გუდაურის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (GUD-03) - მიმდინარეობდა 

საპროექტო სამუშაოები 

ა) გუდაურის წყლის ხელოვნური რეზერვუარის წყლით შევსების ღონისძიებები, ბ) ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტის სოფ. ფანშეტში შპს "მერფი ყაზბეგის" გარე წყალმომარაგების მოწყობა - 

დასრულდა საპროექტო მომსახურების შესყიდვა და მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოების 

შესყიდვა; 

4. სოფ. მუხრანში სასმელი წყლის და წყალარინების მშენებლობა და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა 

- მიმდინარეობდა საპროექტო მომსახურების შესყიდვა; 

5. ქ. დუშეთის და დაბა ჟინვალის წყალარინების ქსელის და გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია - 

დასრულდა საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა; 

6. დაბა ფასანაურის წყალარინების ქსელის და გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია - დასრულდა 

საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა; 

 

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი: 

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ცაგერისა და 2 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაცია - მიმდინარეობდა საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა; 

2. დაბა ლენტეხის წყალმომარაგება/წყალარინების რეაბილიტაცია - მიმდინარეობდა საპროექტო 

დოკუმენტაციის შესყიდვა; 

 

ქვემო ქართლი: 

1. მარნეულის წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების; ბოლნისის წყალარინების სისტემის 

მშენებლობა (MAR-01) - მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; 

2. მარნეულის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (MAR-02) - მიმდინარეობდა 

საპროექტო სამუშაოები; 

3. ქ. მარნეულში, იაღლუჯის დასახლებაში 31 ბენეფიციარისთვის წყალსადენის და წყალარინების 

გარე ქსელების მოწყობის სამუშაოები- მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები. 

 

სამცხე-ჯავახეთი: 

1. დაბა ადიგენის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია - -მიმდინარეობდა სამშენებლო 

სამუშაოები; 

2. ვალეს წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია - მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; 

3. ქ. ახალციხეში, ახალციხელის, ბაღინაშვილისა და ჭყონდიდელის ქუჩების კანალიზაციის მოწყობა 

- მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; 

4. დაბა აბასთუმანის წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების I ეტაპი - 

მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; 

5. აბასთუმანის წყალმომარაგების ქსელის მშენებლობის II ეტაპი და არაზინდოს დასახლების 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; 
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6. აბასთუმანის წყალარინების სისტემის მშენებლობა - დასრულდა საპროექტო დოკუმენტაციის 

შესყიდვა და მიმდინარეობდა სამშენებლო სამუშაოები; 

7. დასრულდა ახალციხის მუნიციპალიტეტში ახალი რეზერვუარების სამშენებლო სამუშაოები. 

 

შიდა ქართლი 

1. დაბა აგარის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია/მშენებლობა - მიმდინარეობდა 

სამშენებლო სამუშაოები; 

2. ქ. კასპში "ქეჩარუხის" სასმელი წყლის სამარაგო რეზერვუარების სანიტარულ ზონაში 

განვითარებული მეწყერული მოვლენების შედეგად დაზიანებული წყალმომარაგების ქსელების და 

ფერდობის გამაგრების სამუშაოების - დასრულდა დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადება და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა. 

 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

მყისიერი შედეგების ინდიკატორი 

 2019 

 საზომი ერთეული  
სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

განხორციელებული 

წყალმომარაგების პროექტების 

რაოდენობა  

რაოდენობა 21 17 

განხორციელებული წყალარინების 

პროექტების რაოდენობა  
რაოდენობა 5 2 

 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

 

პროგრამული ღონისძიების აქტივობა 

და ქვე-აქტივობა 

 

საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი  

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება 

(%) 

1.6.1 წყალმომარაგებისა და 

წყალარინების ქსელის მოდერნიზაცია 

და განვითარება, მათ შორის 

გამწმენდი ნაგებობების 

მშენებლობა/რეაბილიტაცია 

 

25 04 04; 06; 08; 05; 

მგფ 02; 03 

6,270 6,270 100 

1.6.2  მყარი ნარჩენების მართვის 

სისტემის განვითარება (ძველი 

ნაგავსაყრელების დახურვა და 

საერთაშორისო სტანდარტების 

შესაბამისი ახალი რეგიონული 

ნაგავსაყრელების მშენებლობა). 

 

25 05, 56 13 03 
18,925 21,644 114 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტების ნაწილი ვერ დასრულდა დადგენილ ვადაში, რაც გამოწვეული 

იყო რამდენიმე ძირითადი ფაქტორით: 1. პრობლემური დიზაინი - სამუშაოების დაწყებისას 

კონტრაქტორი ხშირად აწყდება გარკვეულ პრობლემებს არსებულ დიზაინში, რაც სისტემის 

შემდგომი გამართული ოპერირებისთვის საჭიროებს შესაბამის რეაგირებას. აღნიშნული 

შეთანხმებები დაკავშირებულია გარკვეულ დროსთან. ამასთანავე, ხშირად არის დამატებით 

სამუშაოების აუცილებლობაც. 2. კონტრაქტორები - სამწუხაროდ, პროექტების ნაწილში 

კონტრაქტორის წარმომადგენლები მოკლებულნი არიან სწორ დაგეგმარებას. შესაბამისად, 

გეგმიური სამუშაოების მაგივრად ხშირად ვაწყდებით პრობლემების გამოსწორებებს. 3. 
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ბიუროკრატია - პროექტში მიმდინარე ნებისმიერი სახის ცვლილების განხორციელება საჭიროებს 

შეთანხმებებს რამდენიმე ინსტანციაზე, რაც თავისთავად ახდენს ზეგავლენას სამუშაოების 

ხანგრძლივობაზე. 

 

ღონისძიება 1.7 კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია 

პროგრამის ფარგლებში, რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის ორგანიზაციების 

სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, სამუზეუმო ფასეულობათა 

დაცვისთვის პრევენციული ზომების მიღება, ღონისძიებების გატარება მუზეუმების/მუზეუმ-

ნაკრძალების პოპულარიზაციისთვის, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი მართვის სისტემის 

ჩამოყალიბება, ვიზიტორთა რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდა, საერთაშორისო კონვენციებით 

აღებული ვალდებულებების შესრულება, ეროვნულ უმცირესობათა კულტურის წარმოჩენა, 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში ინტეგრირება. ამ 

მიმართულებით განხორციელდა 20 ორგანიზაციის, მათ შორის, რეგიონებში სამინისტროს 

დაქვემდებარებაში არსებული 11 სსიპ-ის (მუზეუმების, სახლ-მუზეუმების)  დაფინანსება. 

პროგრამის დაფინანსება შეადგენს 25.7 მლნ ლარს, 

2019 წლის განმავლობაში ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები : 

 რესტავრირებული და კონსერვირებული 300-მდე ექსპონატი, რეგიონულ მუზეუმებში 

ვიზიტორთა რაოდენობა - 317,409, საქართველოს მუზეუმების კოლექციების (egmc.gov.ge) 

საინფორმაციო სისტემაში რეგისტრირებული ექსპონატების რაოდენობა - 30,000-მდე, 

რეგიონული მუზეუმების მიერ განხორციელებული აქტივობა  (გამოფენები, ახალი 

ექსპოზიციები, საჯარო ლექციები, საგანმანათლებლო პროგრამები, ექსპედიციები და სხვა) 

– 350-მდე. 

 საანგარიშო პერიოდის მანძილზე, Icom საქართველოსა და TAIEX-ის მხარდაჭერით, 

გადამზადდა  მუზეუმების 50-მდე თანამშრომელი ქვეყნის მასშტაბით.  

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

მყისიერი შედეგების ინდიკატორი  საზომი ერთეული  სამიზნე 

მაჩვენებელი 

შედეგი 

კულტურული მემკვიდრეობის 

ნიმუშებზე: მომზადებული 

სარეაბილიტაციო პროექტი, 

რესტავრირებული ძეგლი, 

განხორციელებული ობიექტების 

არქეოლოგიური შესწავლა-

კონსერვაცია 

 

 

რაოდენობა 70 170 

 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

 საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

პროგრამული ღონისძიების აქტივობა და 

ქვე-აქტივობა 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება 

(%) 

1.7.3. კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლების გარშემო მცირე 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

მხარდაჭერა 

 

25 03 01; 25 03 04; 

25 03 05 
20 953 20 953 100 
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მყისიერი შედეგების ინდიკატორის შესრულების დაახლოებით 2-ჯერ მეტი შესრულება 

განპირობებული იყო ძეგლების მდგომარეობიდან გამომდინარე გაუთვალისწინებელი 

გარემოებების წარმოქმნით, შედეგად გაიზარდა დასაფინანსებელი ობიექტების რაოდენობა.  

 

ღონისძიება 1.8. ბუნებრივი მემკვიდრეობის (ეროვნული პარკები, ნაკრძალები და სხვა 

კატეგორიის დაცული ტერიტორიები) შენარჩუნება და პოპულარიზაცია 

2019 წლის საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები: 

 აშენდა 1 ვიზიტორთა ცენტრიდან 1 გადასახედი (კინჩხას ჩანჩქერი);  

 მოეწყო 2 ატრაქცია (თოკების პარკი მტირალას და ალგეთის ეროვნულ პარკებში); 

 4 დაცულ ტერიტორიაზე მოეწყო ეკოტურისტული და საგანმანათლებლო 

ინფრასტრუქტურა (ვაშლოვანში არწივის ხეობის ბილიკი, კინჩხას ინფრასტრუქტურა, 

საგანმანათლებლო ბილიკი ბაწარა-ბაბანეურის დაცულ ტერიტორიებზე, კოტეჯები 

ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე); 

 3 დაცულ ტერიტორიაზე გაუმჯობესდა დაცვის ინფრასტრუქტურა (თბილისის, 

მარიამჯვარის და ბაწარა-ბაბანეურის დაცულ ტერიტორიებზე კოტეჯები);  

 2 დაცულ ტერიტორიაზე, ჯამში 34,031 ჰა-ზე (თბილისის (21,031ჰა) და ფშავ-ხევსურეთის 

(13,000 ჰა), დასრულდა ტყის ინვენტარიზაცია; 

 მიმდინარეობს 12 ხიდის რეაბილიტაციის პროექტი (ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული 

პარკი);  

 ჯავახეთის დაცულ ტერიტორიებზე მიმდინარეობს სამუშაოები კუნძულების 

მოწყობასთან დაკავშირებით. 

 

 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

  

 პროგრამული ღონისძიების აქტივობა 

და ქვე-აქტივობა 

საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი  ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება 

(%) 

1.8.1.  ბიოლოგიური 

მრავალფეროვნების დაცვის 

ღონისძიებები 
31 01 06 150,000 150,000 100 

1.8.2. საქართველოს დაცული 

ტერიტორიების სისტემების 

ჩამოყალიბება და მართვა 

31 09-31 09 01-11-

09-04 
21,871 20,773 95 

15

4 3 2 1 1
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დაცულ ტერიტორიებზე ინფრასტრუქტურული ერთეულის 

რაოდენობა
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1.8.3. საქართველოს დაცული 

ტერიტორიების  განვითარება CNF 
31 09 04 1,986 1,514 76 

 

საანგარიშო პერიოდში ბიომრავალფეროვნების დაცვის ღონისძიებაზე გამოყოფილი თანხა სრულად 

იქნა ათვისებული. დაცული ტერიტორიების სისტემების ჩამოყალიბებისა და მართვის 

მიმართულებით ათვისებამ 95%, ხოლო განვითარების მიმართულებამ - 76% შეადგინა. 
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პრიორიტეტი 2: მცირე და საშუალო საწარმოების, ეკონომიკის ზრდაზე 
ორიენტირებული სექტორების და ექსპორტის მხარდაჭერა 

ღონისძიება 2.1 საწარმოების, მათ შორის მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების მხარდაჭერა 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამა მიზნად ისახავს საქართველოში კერძო სექტორის 

განვითარება და ამასთანავე ფინანსებსა და ტექნიკურ მხარდაჭერაზე ხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესებას. სახელმწიფო პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულება მოიცავს 

პროგრამის ფარგლებში მონაწილე კომპანიების მიერ ბიზნესის განვითარებისთვის მიღებულ 

კომერციულ სესხზე და/ან ლიზინგის ობიექტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის 

თანადაფინანსებას 2 წლის განმავლობაში.  

აღნიშნული მიმართულებით 2019 წლის განმავლობაში მხარდაჭერილ იქნა 91 ბიზნეს პროექტი 

(თბილისის გარდა). მათგან 59 იყო სასტუმრო და 32 საწარმო. ინდუსტრიული მიმართულების 

(წარმოება) პროექტების ფარგლებში, განსახორციელებელი ჯამური ინვესტიციის მოცულობა 

აღემატება 61.33 მლნ. ლარს. პროგრამის მეშვეობით კომერციული ბანკების მიერ მოხდა 46.5 მლნ. 

ლარზე მეტი კომერციული სესხის დამტკიცება. აღნიშნული ბენეფიციარები დამატებით შექმნიან 

770 ახალ სამუშაო ადგილს. 

გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ინდუსტრიული 

მიმართულების (წარმოება და სასტუმრო) ბენეფიციარები სააგენტოს მხრიდან ფინანსურ 

მხარდაჭერას იღებენ 2 წლის განმავლობაში, შესაბამისად, 2019 წლის განმავლობაში, ასევე ხდებოდა 

იმ ბენეფიციარების მხარდაჭერა, რომელთა მიერ პროგრამაში ჩართვიდან 24 თვე არ არის გასული. 

შედეგად, 2019 წლის განმავლობაში სესხის პროცენტის თანადაფინანსების თანხა ირიცხებოდა 159 

რეგიონულ პროექტში. საერთო ჯამში გადარიცხულმა თანხამ 12.4 მლნ ლარი შეადგინა (7.2 მლნ 

ლარი სასტუმრო; 5.2 მლნ ლარი წარმოება).  

2019 წელს რეგიონულ ჭრილში საწარმო პროექტებთან დაკავშირებით გაფორმებულ 

ხელშეკრულებებზე ყველაზე მეტი თანხა სუბსიდიის სახით გაიცა ქვემო ქართლში (1.15 მლნ ლარი), 

მცხეთა მთიანეთსა (1 მლნ ლარი) და იმერეთში (0.87 მლნ ლარი) მდებარე საწარმოებზე.  

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

ინდიკატორი საზომი ერთეული სამიზნე ღირებულება 2019 

მხარდაჭერილი მცირე და 

საშუალო ზომის საწარმოების 

ბიზნეს პროექტების 

რაოდენობა  

რაოდენობა 60 91 

მოდერნიზებული საწარმოების 

რაოდენობა (რეგიონების 

მიხედვით)  

რაოდენობა 30 36 

ახლად შექმნილი საწარმოების 

რაოდენობა (რეგიონების 

მიხედვით)  

რაოდენობა 30 55 

 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

  

პროგრამული ღონისძიების 

აქტივობა და ქვე-აქტივობა 

საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება 

(%) 
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2.1.1. მცირე და საშუალო 

საწარმოებისათვის 

დაფინანსების 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა, 

მათ შორის სასტუმროების 

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის 

კომპონენტი 

24 07 02 

 
16,495 15,037 91 

2.1.2. მიკრო და მცირე 

საწარმოებისათვის მცირე 

გრანტების  და საკონსულტაციო 

მომსახურებით უზრუნველყოფა 

24 07 02 0 0 0 

2.1.3. მცირე და საშუალო 

ბიზნესის ადამიანური 

რესურსების განვითარება  

24 07 02 300 92 31 

2.1.4. კინოინდუსტრიის 

განვითარების ხელშეწყობა 
24 07 02 3,709 8,621 232 

 

2019 წელს რეგიონში არსებულ საწარმო პროექტებთან გაფორმებული 32 საწარმოდან 22 იყო ახალი, 

რაც ნიშნავს რომ აღნიშნული საწარმოს პროექტები ამ ეტაპზე მიმდინარეა. მათი ეკონომიკური 

აქტივობიდან უკუგებას სახელმწიფო 2020-2021 წლებში მიიღებს. 

ქვე-ღონისძიება 2.1.2 მიკრო და მცირე საწარმოებისათვის მცირე გრანტების  და საკონსულტაციო 

მომსახურებით უზრუნველყოფის ფარგლებში 2019 წელს აქტივობები არ განხორციელებულა. 

 

ღონისძიება 2.2 ინოვაციების ხელშეწყობა 

საქართველოში ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობის კუთხით საანგარიშო 

პერიოდში შესრულდა შემდეგი ღონისძიებები: 

 ქვეყანაში ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარებისა და გამოყენებითი კვლევების 

კომერციალიზაციის განვითარების მიზნით, სააგენტომ ევროკავშირის საგრანტო პროგრამის 

ფარგლებში, მსოფლიო ბანკთან ერთად დაიწყო ტექნოლოგიების გადაცემის საპილოტე 

პროგრამა (TTPP). პროექტის ფარგლებში, ხდება კვლევითი ინსტიტუტებიდან და კერძო 

მკვლევარებისაგან გამოყენებითი კვლევების პროექტების მიღება მათი შემდგომი 

კომერციალიზაციის მიზნით. 74 მიღებული განაცხადიდან 12 გადაირჩა საიდანაც 6-მა 

პროექტმა მიიღო დახმარება, ხოლო 6 მოლოდინის რეჟიმშია. 

 საინჟინრო (STEM), ასევე სამეწარმეო უნარების განვითარების მიზნით, სააგენტომ 

განახორციელა უნარების განვითარების ტრენინგების ციკლი როგორც თბილისში ასევე 

რეგიონებში: 

ა) მასაჩუსეთსის უნივერსიტეტთან (MIT) თანამშრომლობით არდუინოს, პროდუქტის 

დიზაინისა და წარმოების მიმართულებით, რომელსაც დაესწრნენ როგორც თბილისის, ასევე 

რეგიონების ფაბლაბების წარმომადგენლები;  

ბ) მოწვეული სპეციალისტების მიერ რეგიონებში ჩატარდა ტრენინგები შემდეგ 

მიმართულებებში: „როგორ შევქმნათ ინოვაციური პროდუქტი“, „Ebay & Etsy - 

საერთაშორისო ონლაინ პლატფორმები“, „საგამომგონებლო ამოცანების ამოხსნის თეორია“, 

„2D გრაფიკა - Corel Draw“, „3D გრაფიკის ტრენინგი Fusion 360“. აგრეთვე „Arduino 

უფროსებისთვის“, რომლის ფარგლებშიც დასკვნითი მეიქათონი ტექნოპარკში გაიმართა;  

გ) საქართველოს რეგიონული ტექნოპარკების და ინოვაციების ცენტრების 

წარმომადგენლებს ჩაუტარდათ TOT ტრენინგები, შემდეგი მიმართულებით: Lego & 

LittleBits, CorelDraw, Tinckercad და 3D ბეჭდვა;  
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დ) ბათუმში ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს პარტნიორობით ჩატარდა STEM 

ფესტივალი. ფესტივალზე დამსწრე მოსწავლეებმა მიიღეს ინფორმაცია ფაბლაბში 

მიმდინარე საბავშვო პროექტების შესახებ და გაეცნენ ლაბორატორიაში არსებული 

დანადგარების შესაძლებლობებს;  

ე) ტექნოპარკის ფაბლაბისა და ბიზნეს აქსელერატორი სპარკის ორგანიზებით გამოცხადდა 

Hardware Hackathon, სადაც რეგიონებიდანაც მოხდა განაცხადების მიღება. 

 სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების (FABLAB) და მასში არსებული 

მაღალტექნოლოგიური დანადგარების ეფექტურად ათვისების მიზნით, Fablab-ის 

რეგიონულ მენეჯერებს ჩაუტარდათ ტრენინგი, ასევე ჩატარდა FAB სკოლის გასვლითი 

ტრენინგები სხვადასხვა რეგიონალურ სკოლებში, Fab სკოლის მიმართულებით ჩატარდა 50-

მდე ტრენინგი: Little Bits, Arduino, Lego Robotics, 3D მოდელირება (Tinkercad); Snap circuits, 

mBlock;  

 ქვეყნის ინოვაციური ეკოსისტემის მდგრადობის განვითარების მიზნით, გაერთიანებული 

ერების ორგანიზაციის ევროპის ეკონომიკური კომისიის UNECE მხარდაჭერით კეთდება 

ქვეყნის ინოვაციური მდგრადობის  შეფასება; 

 გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად მომზადდა „საქართველოს ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტოს გენდერული აუდიტის“ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს 

რეგიონების მასშტაბით სააგენტოს, როგორც თანამშრომელთა ასევე ბენეფიციარების 

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფას; 

 2019 წელს იტალიის საელჩოსა და COTEC-თან ერთად გაიმართა საინჟინრო მიმართულებით 

სტაჟირების პროგრამა იტალიაში; 

 სააგენტოსა და USAID Economic Security Program შორის გაფორმდა 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, ქვეყნის მასშტაბით მაღალკვალიფიციური 

კადრების ფორმირებისა და პრიორიტეტული სექტორების მხარდასაჭერად, როგორიცაა 

ინტელექტუალური სერვისები, კრეატიული ინდუსტრიები, მსუბუქი მრეწველობა და 

ტურიზმი; 

 ქვეყანაში ინტელექტუალური რესურსის მოზიდვისა და ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით, 

სააგენტომ კომპანია betterfly-თან ერთად დაიწყო workfromgeorgia კამპანიამ, რაც 

გულისხმობს, მსოფლიოდან „ციფრული ნომადების“ (digital nomads) მოზიდვას 

საქართველოში, რომლებსაც შესაძლებლობა აქვთ იმუშაონ ქვეყნის ნებისმიერი 

წერტილიდან; 

 სტარტაპების უნარების განვითარებისა და მათი საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის მიზნით, 

საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და პარტნიორ დონორ ორგანიზაციებთან ერთად მოხდა 

სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება ავსტრიაში, პორტუგალიასა და აშშ-ში; 

 მაღალკვალიფიციური და მაღალანაზღაურებადი სამუშაოს შექმნის მიზნით, ხორციელდება 

IT გადამზადების ტრენინგები როგორც თბილისსა და რეგიონებში, ასევე დისტანციურად, 

ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებში. ამასთან თბილისში გაიმართა IT დასაქმების ფორუმი; 

 სტუდენტების სამეწარმეო უნარების განვითარების მიზნით, გაიმართა საინფორმაციო 

შეხვედრების ციკლი უნივერსიტეტებში, როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში; 

 ინოვაციების სააგენტოსა და Google Entrepreneurs-თან ურთიერთთანამშრომლობის 

მემორანდუმის ფარგლებში, საქართველომ მიიღო ლიცენზია საერთაშორისო ღონისძიება 

Start Up Grind-ის რეგიონალური ღონისძიების მასპინძლობის, რაც ხელს უწყობს 

საქართველოს, როგორც რეგიონალური ჰაბის პოზიციონირებას. ღონისძიებას 1700 

რეგისტრირებული მონაწილე ჰყავდა, მათ შორის საქართველოს რეგიონებიდან; 

 საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და ,,სიბისი ჯორჯია"-ს 

ორგანიზებით  ჩატარდა ორდღიანი რეგიონული ბუთქემფი მასპინძლობის ინდუსტრიაში 

(ზუგდიდი, საქართველო). 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 

 დაიგეგმა ღონისძიებები, შეირჩნენ ტრენერები, რომლებიც მოახდენენ ციფრული და 

ელექტრონული წიგნიერების მიმართულებით რეგიონებში მეწარმეებისა და ოჯახების 
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გადამზადებას, მათ მიერ ონლაინ სივრცეში სხვადასხვა პროდუქტებისა და სერვისების 

განთავსების ხელშეწყობისა და შემდგომ ინტერნეტის ვაუჩერების მიღების მიზნით; 

 ასევე, ჩატარდა  რეგიონული ბანაკები (bootcamp) 100 წარჩინებული მოსწავლისთვის 

საქართველოს რეგიონების მასშტაბით, ამასთანავე თანადაფინანსების გრანტების 

ფინალისტებისათვის; 

 რეგიონებში არსებულ  ცენტრებსა და ჰაბებში,  ჩატარდა STEAM მიმართულებით საბავშვო 

ვორქშოფები (Arduino, Lego Robotics, Little Bits, 2D ვორქშოფები) და ტრენინგი „როგორ 

მუშაობს ფაბლაბი”, სადაც მონაწილეებმა შეისწავლეს თანამედროვე დანადგარებთან 

მუშაობა; 

 „Fab Summer Kids“ პროექტის ფარგლებში STEAM მიმართულებით ჩატარდა 60-მდე საბავშვო 

ვორქშოფი (Little Bits, Lego Robotics, Arduino, 2D Design, 3D Design), სადაც მონაწილეობას 

იღებდნენ როგორც თბილისში მცხოვრები, ასევე რეგიონებიდან ჩამოყვანილი ბავშვები; 

 ჩატარდა ბანაკი (bootcamp) თელავში, სადაც 30-მდე ქართველი ახალგაზრდა გაეცნო 

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების საფუძვლებს, დაესწრო ტრენინგებს და გააკეთა 

პრეზენტაციები; 

 ახმეტის ინოვაციურ ცენტრში, ჩატარდა ტრენინგი მეწარმეობაში, რომელსაც დაესწრო 30-

მდე მონაწილე; 

 უნივერსიტეტებში სამეწარმეო უნარების განვითარების მიზნით, სააგენტოს მიერ 

შერჩეულმა ესტონურმა კომპანიამ 10-მდე უნივერსიტეტსა და ტექნოპარკებში (ქუთაისი, 

ბათუმი, ზუგდიდი, თელავი) არსებული პრე-აქსელერატორების მენეჯერების 

გადამზადების ტრენინგი ჩაატარა; 

 ბაღდათში,  მეორედ ჩატარდა ტრენინგი “როგორ გავაკეთოთ ვებსაიტი მარტივად”, 

რომელსაც 30-მდე მონაწილე დაესწრო; 

 ანაკლიაში, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და 

ტექნოლოგიების სააგენტოსთან პარტნიორობის ფარგლებში, უცხოელ და ქართველ 

მენტორთა ხელმძღვანელობით გაიმართა მასპინძლობისა და ტურიზმის ინდუსტრიებში 

მომუშავე სტარტაპებს შორის პირველი რეგიონალური თასის (კავკასიისა და ცენტრალური 

აზიის ქვეყნების) გათამაშება (welcome challenge); გლობალური, ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან 

პარტნიორობის ფარგლებში, უცხოელ და ქართველ მენტორთა ხელმძღვანელობით 

გაიმართა მასპინძლო საქართველოს მასშტაბით. აღნიშნული ღონისძიება არის ყველაზე 

მასშტაბური საერთაშორისო სამეწარმეო პროექტი, რომლის მიზანია სამეწარმეო 

ეკოსისტემის ფორმირება, ეკოსისტემის ლიდერების დაკავშირება: 

 2019 წელს მაისი-ივლისისა და ნოემბერ-დეკემბრის თვეებში ინოვაციებისა და 

ტექნოლოგიების სააგენტომ განახორციელა ორი ტრენინგ კურსი გრაფიკულ დიზაინსა და 

ინტერფეისის დიზაინში (UI/UX). ჯამში, თბილისსა და საქართველოს 12 რეგიონში,      

ტრენინგები ჩატარდა ინოვაციების ცენტრებში ინოვაციების ჰაბებსა და საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში (უნივერსიტეტი, პროფესიული სასწავლებლები). ჯამში, გადამზადდა 

350-ზე მეტი მონაწილე, რომლებიდანაც 150-მა მოახერხა კურსის წარმატებით დასრულება. 

წარმატებული მონაწილეები საკუთარი პროექტებით წარსდგნენ ტექნოპარკში. მათ 

გადაეცათ სერთიფიკატები და რამდენიმე მათგანს მიეცა დასაქმების შესაძლებლობა 

შესწავლილი მოთხოვნადი პროფესიით საკუთარ რეგიონში ან გაევლო სტაჟირება 

თბილისში არსებულ IT  კომპანიებში.  

 საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და კომპანია ლინგვინგის 

ინიციატივით, 2019 წელს ხელმეორედ განხორციელდა ტექნობასის პროექტი თბილისიდან 

აჭარის, გურიისა და სამცხე-ჯავახეთის სკოლებისაკენ გავიდა „ტექნობასი“. პროექტის 

მიზანია, მოძრავი ავტობუსის შექმნა, რომელიც რეგიონებში მოახდენს სწავლის 

თანამედროვე მეთოდების პოპულარიზაციას და ხელს შეუწყობს წარმატებული 

ახალგაზრდების გამოცდილების გაზიარებას ევროპულ ღირებულებებზე, სტარტაპებსა და 

მეწარმეობაზე. აღსანიშნავია, რომ პროექტის მეშვეობით, 5 კვირის განმავლობაში შედგა  40-

მდე შეხვედრა და 4500-მდე მოსწავლე გაეცნო ინოვაციურ მეწარმეობას და ტექნოლოგიურ 

საწყისებს. 
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 ჩატარდა ინოვაციური ბანაკი ბათუმში, რომლის ფარგლებშიც 5 დღიან ვორკშოპზე 

გადამზადდა 100 წარჩინებული სკოლის მოსწავლე თბილისიდან და საქართველოს 

რეგიონებიდან. 

 

ფინანსებთან წვდომის გაუმჯობესებისათვის, სააგენტო ახორციელებს სამი ტიპის საგრანტო 

პროგრამას:  

ა) მცირე 5000 ლარამდე გრანტით დაფინანსდა 393 მეწარმე/ინდივიდუალური პირი. მცირე 

საგრანტო პროგრამის საშუალებით ხორციელდება პროტოტიპირების, სამგზავრო ან ღონისძიების 

ორგანიზების დაფინანსება; 

ბ) სტარტაპების თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში (100 ათასი ლარი), დაფინანსდა 56 

სტარტაპი; განხილვის პროცესშია 179 განაცხადი 2020 წელს გამარჯვებულების გამოსავლენად;  

გ) ინოვაციების თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში (650 ათასი ლარი), დაფინანსდა 4 

ინოვაციური პროექტი. 2 გამარჯვებული სტარტაპი ახდენს რესურსების მობილიზებას სააგენტოდან 

დაფინანსების მოპოვების მიზნით.  

მცირე და საშუალო საწარმოების, ეკონომიკის ზრდაზე ორიენტირებული სექტორების და 

ექსპორტის მხარდაჭერისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, 

განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: 

 დასრულდა 2019 წლის პირველი სტარტაპ თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა; 

 დასრულდა „ინტერნეტი განვითარებისათვის პროგრამის“ ცნობიერების გაზრდის 

ტრენინგები; 

 გაიხსნა რუხისა და ახმეტის ინოვაციების ცენტრები და თელავის ტექნოპარკი; 

 დასრულდა „ინტერნეტი განვითარებისათვის პროგრამის“ ფარგლებში მიმდინარე 

საქართველოს რეგიონებში ტურისტული მასპინძლობის სფეროში (hospitality sector) 

მომუშავე მიკრო, მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის ელექტრონულ კომერციაში 

შესაძლებლობების განვითარების ტრენინგი; 

 დასრულდა თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისთვის, პროგრამის პირველი 

რაუნდის მენტორობის 3-თვიანი კურსი; 

 შეირჩა და დაკონტრაქტდა თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისთვის, მეორე 

რაუნდის შეფასების კომპანია; 

 გამოცხადდა და დასრულდა თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისთვის, მეორე 

რაუნდის განაცხადების მიღება; 

 გამოცხადდა ინოვაციების თანადაფინანსების გრანტების (600 ათასი ლარი) შეფასების 

კომპანიის ტენდერი; 

 თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისთვის პირველი რაუნდის ბენეფიციარებმა 

დახურეს განხორციელების პირველი კვარტალი, შესაბამის სტარტაპებს გადაერიცხათ მეორე 

კვარტლის თანხები. 

უნდა აღინიშნოს რომ სირთულეებს წარმოქმნის, როგორც არასაკმარისი ინტერესი,  რეგიონებში 

ასევე, ინფორმაციული ნაკლებობა სააგენტოს სერვისებისა და სარგებლიანობის შესახებ. 

შესაბამისად, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგების სააგენტო ატარებს ღია კარის დღეებს, 

ინფოტურებსა და მსგავს ქმედით ღონისძიებებს, რათა გაზარდოს მის სერვისებზე 

ხელმისაწვდომობა, განსაკუთრებით რეგიონებში. 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

ღონისძიება ერთეული 
სამიზნე 

ინდიკატორი 
2019 
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განვითარებული ინოვაციების 

ინფრასტრუქტურა; 

შექმნილი/აღჭურვილი 

რეგიონული ინოვაციების ჰაბები 

და ინოვაციის ცენტრების 

რაოდენობა  

რაოდენობა 1 0 

მხარდაჭერილი 

საწარმოების/სტარტაპების 

რაოდენობა  

რაოდენობა 80 60 

ორგანიზებული ტრეინინგებისა და 

ღონისძიებების რაოდენობა  
რაოდენობა 250 291 

 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

   

პროგრამული ღონისძიების აქტივობა 

და ქვე-აქტივობა 

საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება 

(%) 

2.2.1. საქართველოში ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების განვითარების 

ხელშეწყობა 
24 08 02 

3,500 2,822 81 

2.2.1.2 ფინანსებზე წვდომის 

უზრუნველყოფა (მათ შორის მიკრო-

გრანტების პროგრამის 

განხორციელება)  

24 08 02 
500 427 85  

2.2.1.3 საქართველოს მასშტაბით 

ტრენინგებისა და სხვადასხვა 

ღონისძიების ორგანიზება 
24 08 02 

400 387 97 

2.2.2 საქართველოს ეროვნული 

ინოვაციური ეკოსისტემის 

განვითარება (IBRD) 
24 12 

10,000 9,723 97 

2.2.2.1. ინოვაციების 

ინფრასტრუქტურის შექმნა; 

მიზანშეწონილობის კვლევის 

შედეგად შერჩეულ საქართველოს 

მუნიციპალიტეტებში 

(თავდაპირველად 8 საპილოტე 

მუნიციპალიტეტი. პროექტის 

დასასრულისთვის რიცხვმა უნდა 

მიაღწიოს12 მუნიციპალიტეტს) 

რეგიონული ინოვაციების ჰაბებისა 

და/ან ინოვაციების ცენტრების 

რემონტი, აღჭურვა და მათი 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

24 12 
2,336 430  18 

2.2.2.2 ინოვაციების სერვისების 

განვითარება 24 12 
1,409  792  56 
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2.2.2.3 ინოვაციების 

თანადაფინანსება, მ.შ. სტარტაპების 

საგრანტო თანადაფინანსება, 

არსებული საწარმოების ინოვაციური 

საქმიანობის თანადაფინანსება, 

ინოვაციების დაფინანსების 

სხვადასხვა სისტემის ჩამოყალიბების 

ხელშეწყობა. 

24 12 
6,302 7,521  119 

 

ფინანსური ინდიკატორების მიხედვით, ზოგიერთი ქვე-აქტივობის შესრულებაში ჩამორჩენა 

შეინიშნებოდა. 

ინოვაციების ინფრასტრუქტურის შექმნასთან დაკავშირებული ღონისძიების შესრულების დაბალ 

მაჩვენებელთან მიმართებაში უნდა აღინიშნოს ხელშემშლელი ფაქტორები, როგორიცაა შესაფერისი 

შენობების ვერ მოძიება და მშენებლობის პროცესის სხვადასხვა მიზეზით შეფერხება. 

მიზანშეწონილობის კვლევის შედეგად შერჩეულ საქართველოს მუნიციპალიტეტებში 

(თავდაპირველად 8 საპილოტე მუნიციპალიტეტი. პროექტის დასასრულისთვის რიცხვმა უნდა 

მიაღწიოს12 მუნიციპალიტეტს) უნდა განხორციელდეს რეგიონული ინოვაციების ჰაბებისა და/ან 

ინოვაციების ცენტრების რემონტი, აღჭურვა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

ღონისძიება 2.3 სტრატეგიული სექტორების მხარდაჭერა: ტურიზმი 

სამიზნე ბაზრებზე საქართველოს ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციამ გამოიწვია მეტი 

ინტერესი ჟურნალისტებსა და ტურისტულ კომპანიებში.2019 წელს განხორციელდა 131 პრეს და 

გაცნობითი ტური მსოფლიოს სხვადასხვა მიზნობრივი ქვეყნიდან მონაწილეობდა 574 პრესის 

წარმომადგენელი და 257 ტურ-ოპერატორი. 

 საქართველო წარმოდგენილი იყო  30  საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენა-ბაზრობაში; 

 იაპონიაში, ქალაქ ტოკიოში გაიმართა საქართველოს, როგორც ტურისტულად მიმზიდველი 

ქვეყნის პრეზენტაცია; 

 ქვეყნის პრეზენტაცია უზბეკეთში ქ. ტაშკენტში ახალ პირდაპირ ფრენებთან 

დაკავშირებული პრეზენტაციები; 

 ქვეყნის  პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით ჩეხეთში ქ. პრაღაში 25 

ნოემბერს გამართა პრეზენტაცია და ქართული ღვინისა და სამზარეულოს დეგუსტაცია; 

 ქვეყნის  პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით ისრაელში ქ. თელავივში 

გამართა პრეზენტაცია და ქართული ღვინისა და სამზარეულოს დეგუსტაცია; 

 ქვეყნის  პოპულარიზაციისა და ცნობადობის ამაღლების მიზნით ესპანეთში ქ. მადრიდში 

გამართა პრეზენტაცია და ქართული ღვინისა და სამზარეულოს დეგუსტაცია; 

 კორეის რესპუბლიკაში ქ. სეულში ადმინისტრაციამ ჩაატარა პრეზენტაცია და გაიმართა 

შეხვედრები სხვადასხვა მსხვილ კორეულ ტურისტულ კომპანიასთან. 

ასევე, 2019 წელს შიდა ტურიზმის სტიმულირების მიზნით ქართული მედია საშუალებების და ტურ-

ოპერატორების წარმომადგენლებისათვის ჩატარდა 7 ინფო-ტური ზემო აჭარაში, გურიაში, შიდა 

ქართლში, ქვემო ქართლში, თეთრწყაროში, საირმე/აბასთუმანსა და ლეჩხუმში. 

 

მომსახურების ხარისხის განვითარების კუთხით ჩატარდა 11  ტრენინგი: „მომსახურების უნარ-

ჩვევები“, „ღვინის გიდის ტრენინგი“, „სასტუმროს მომსახურების უნარ-ჩვევები“, „შშმ პირებისთვის 

ტურისტული სერვისების დანერგვა და განვითარება“, „სათავგადასავლო ტურიზმის გამყოლის 

მომზადების საბაზისო სასწავლო კურსი“, „როგორ შევქმნათ 5 ვარსკვლავიანი ბიზნეს სისტემა“, 

„GCC ქვეყნების ტურიზმის მარკეტინგი“, „ჩინეთის ტურიზმის მარკეტინგი“, დაჯავშნის 

საერთაშორისო პლატფორმა „Expedia”-ს მართვა, დაჯავშნის საერთაშორისო პლატფორმა „Booking”, 

გუნდური მუშაობის პრინციპები. სულ  გადამზადდა 1775 ადამიანი.  

 

ტურისტული პროდუქციის განვითარების თვალსაზრისით ჩატარდა შემდეგი ღონისძიებები: 
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 2019 წლის 18 აპრილს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასა და ააიპ ეკოტურიზმის 

განვითარების ცენტრს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც 

ზემოხსენებულმა ცენტრმა განახორციელა პანკისის ხეობაში 3 ინდივიდუალური და 1 

ქსელური ბილიკების მონიშვნა; 

 მოკვლეულ იქნა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის, კერძოდ მესტიის 

მუნიციპალიტეტში, ჭუბერის, ნაკრისა და ხაიშის თემის და ასევე, მესტია-მულახი-ადიშის 

ბილიკები. კვლევაზე დაყრდნობით მომზადდა პროექტი და საჭირო დოკუმენტაცია, 

გამოცხადდა ტენდერი ბილიკების მონიშვნის სამუშაოების შესასყიდად, თუმცა 

დაინტერესებული მხარის არ არსებობის გამო ტენდერი არ შედგა; 

 წლის განმავლობაში ადმინისტრაციაში შემოვიდა 72 განაცხადი ახალი ღვინის ტურიზმის 

ობიექტებისაგან, პროექტში ჩართვის სურვილით. მომზადდა დოკუმენტაცია და 

გამოცხადდა ტენდერი,  2019 წლის  2 ოქტომბერს გაფორმდა ხელშეკრულება შპს 

სამართლებრივი ანალიზისა და ექსპერტიზის ცენტრთან, რომელმაც ქვეყნის მასშტაბით 72 

ობიექტისთვის მოამზადა საგზაო მანიშნებლები პროექტი.   

საანგარიშო პერიოდში ადმინისტრაციაში გახორციელდა მიზნობრივი ბაზრების, ავიარეისების 

სტატისტიკისა და სხვა მოგზაურთა თავისებურებების გადახედვა,  ასევე კერძო სექტორის 

გამოკითხვის საფუძველზე, საერთაშორისო გამოფენა-ბაზრობებისა და პრეს და ინფო ტურების 

მიმართულებით დაფინანსების ზრდა, საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა-ბაზრობების და პრეს 

და ინფო ტურების სფეროში გამოყოფილი და ათვისებული თანხების მოცულობის ზრდა. 

მყისიერი ინდიკატორების ცხრილი 

 მყისიერი შედეგების ინდიკატორი  საზომი ერთეული  

2019 

 

სამიზნე მაჩვენებელი 

 

შედეგი 

ტურისტული სექტორის 

გადამზადებულ თანამშრომელთა 

რაოდენობა  
რაოდენობა 1,500 1,775 

ტურიზმის მარკეტინგული 

ღონისძიებების რაოდენობა  რაოდენობა 214 217 

ახალი ტურისტული 

პროდუქტების რაოდენობა  რაოდენობა 4 4 

მცირე ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის პროექტების 

რაოდენობა  
რაოდენობა 3 4 

 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

   

პროგრამული ღონისძიების 

აქტივობა და ქვე-აქტივობა 

 

საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება 

(%) 

2.3.1. საერთაშორისო ტურისტული 

გამოფენა-ბაზრობები და პრეს და 

ინფო ტურები 
24 05 02 5,000 7,616 152 

2.3.2. რეკლამა და მარკეტინგული 

კამპანიები/აქტივობები 
24 05 02 27,000 16,394 61 
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2.3.3. ტურისტული პროდუქტების 

განვითარება 24 05 02 300  64 21 

2.3.4. მცირე ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის შექმნა 24 05 02  600  605 101 

2.3.5 ტურიზმის სფეროში 

ხარისხის განვითარება 
24 05 02 400 400 100 

2.3.6. პროექტი "Ckeck-in Georgia" 24 05 02 20,000 20,020 100 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა-ბაზრობების და პრეს და ინფო 

ტურების ნაწილში მოხდა მიზნობრივი ბაზრების, ავიარეისების სტატისტიკისა და სხვა მოგზაურთა 

თავისებურებების გადახედვა,  ასევე კერძო სექტორის გამოკითხვის საფუძველზე საერთაშორისო 

ტურისტული გამოფენა-ბაზრობებისა და პრეს და ინფოტურების ხარჯის ზრდა, რამაც განაპირობა 

152%-იანი შესრულება. 

2019 წელს საქართველოში 9,357,964 საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტი განხორციელდა, რაც წინა 

წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 7.8%-ით მეტია. 2019 წლის მონაცემებით, შემოსავალი 

უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში შეადგენს 3.27 მლრდ ა.შ.შ. დოლარს), რაც 47 მილიონი 

დოლარით და 1.4%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. 

 

რაც შეეხება, 2.3.3 ქვეღონისძიებას, შესრულების დაბალი მაჩვენებელი განპირობებული იყო 

ტენდერების ჩავარდნით. 

ღონისძიება 2.4.  სტრატეგიული სექტორების მხარდაჭერა: სოფლის მეურნეობა 

საანგარიშო პერიოდში ბენეფიციარებისთვის გაცემული სესხების რაოდენობამ სულ 6,076 ერთეული 

შეადგინა, ჯამური ოდენობით 432,866,951 ლარი. საანგარიშო პერიოდში, გაიხსნა და 

გადაიარაღდა/გაფართოვდა/მოდერნიზდა 73 ახალი და უკვე არსებული საწარმო. გაიხსნა 26 ახალი 

საწარმო და სულ ახალ გახსნილ საწარმოებში განხორციელდა 17.7 მლნ ლარის ინვესტიცია (აქედან, 

შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში აღებული სესხი შეადგენს 10.9 მლნ ლარს, ბენეფიციარის 

საკუთარი სახსრები შეადგენს 4.3 მლნ ლარს).  

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 49 მლნ ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში ფაქტობრივმა 

დანახარჯმა შეადგინა 71,25  მლნ. ლარი. 

ხაზი უნდა გაესვას, რომ 49,000,000 ლარი, საშუალოვადიანი ბიუჯეტის მონაცემებია, რომელიც 

შედგენილი იყო 2017 წელს და მაშინდელი გათვლებით აღნიშნულ პროგრამაზე - შეღავათიანი 

აგროკრედიტი“ - სწორედ ამ თანხის გამოყოფა იგეგმებოდა. თუმცა, მას შემდეგ პროგრამა 

გაფართოვდა, მოიცვა სოფლის მეურნეობის დამატებითი დარგები, რამაც გამოიწვია მეტი 

ბენეფიციარის ჩართვა და შესაბამისად, პროგრამაზე გამოყოფილი ბიუჯეტის ზრდა. 

საანგარიშო პერიოდში შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის მონაცემები რეგიონების ჭრილში: 
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2019 წლის განმავლობაში, ხორციელდებოდა კონსულტაციები სესხის აღების შესაძლებლობებთან 

და შესაბამის პროცედურებთან დაკავშირებით. კონსულტაციები გაეწიათ როგორც პროექტის 

პოტენციურ, ასევე არსებულ ბენეფიციარებს. ასევე, საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებს. 

გაკეთდა პრეზენტაციები და სატელევიზიო რეპორტაჟები. პროგრამის ცნობადობის და 

ხელმისაწვდომობის ამაღლების მიზნით, განხორციელდა ვიზიტების სხვადასხვა რეგიონში და 

მომზადდა რეპორტაჟები ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოების 

გადაიარაღების/გაფართოების შესახებ. 

2019 წელს შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტში ჩაერთო 4 საფინანსო ინსტიტუტი: კრედობანკი, 

პაშაბანკი, იშბანკი და BHL ლიზინგი, რაც კიდევ უფრო გაზრდის ფერმერებისთვის იაფი და 

ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრების მიღების საშუალებებს. 

2019 წელს დაგეგმილი იყო დაახლოებით 13,000 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის დაზღვევა. 

საანგარიშო პერიოდში დაზღვეული ფართობის მოცულობამ 13,852 ჰა შეადგინა. სასოფლო-

სამეურნეო კულტურების მოსავლის დაზღვევის მიზნით, სულ გაიცა 16,473 პოლისი. დაზღვეული 

მოსავლის ღირებულება შეადგენს 114.5 მლნ ლარს, ხოლო გადახდილი/გადასახდელი სადაზღვევო 

პრემიის ოდენობამ 5.9  მლნ ლარს შეადგინა. 

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 5.3 მლნ ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის 

ფაქტობრივმა ათვისებამ შეადგინა 5.9 მლნ ლარი. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

აჭარა

გურია 

იმერეთი

კახეთი

მცხეთა-მთიანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი

სამეგრელო

სამცხე-ჯავახეთი

ქვემო ქართლი

შიდა ქართლი

3,568

4,747

13,611

188,646

15,905

2,335

20,031

18,491

32,453

44,804

773

920

2,758

30,222

2,241

849

4,438

2,289

609

7,707

შეღავათიანი აგროკრედიტი

ბანკების მიერ გაცემული სესხის ოდენობა, ათასი ₾

სააგენტოს თანადაფინანსება (%-ის წილის დაფარვა), ათასი ₾
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2019 წლის 14 ივნისს საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა „შემნახველი და 

გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის“ ფარგლებში ინიცირებული 

ცვლილებები, რომლებიც ემსახურებიან პროექტის არსებული ტექნიკური საკითხების 

მოწესრიგებას. გაიზარდა დასაფინანსებელი საწარმოთა საქმიანობის მიმართულებები (მათ შორის, 

პალეტებისა და ბრიკეტების წარმოების შესაძლებლობაც გაჩნდა). ამასთან, საწარმოთა შექმნით 

დაინტერესებული ბენეფიციარებისთვის თანადაფინანსება (გრანტი) 40%-დან გაიზარდა 50%-მდე 

(მაქსიმუმ 600,000 ლარის ოდენობით), იმ პროექტ(ებ)ზე, რომლებიც განხორციელდება მაღალმთიანი 

დასახლებებისა და გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების ნუსხით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე 

ან/და რომელსაც განახორციელებს სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივი, 

თანადაფინანსების პროცენტული წილი გაიზრდება დამატებით 10%-ით. 

2019 წელს შემნახველი საწარმოს შექმნით დაინტერესებული ბენეფიციარების, განაცხადების 

წარმოდგენა განხორციელდა ორ ეტაპად. წლის განმავლობაში შემოსული განაცხადების 

საფუძველზე დაიწყო 19 ახალი შემნახველი საწარმოს თანადაფინანსება. ამასთან, დაიწყო 2018 წელს 

დამტკიცებული 5 და 2019 წელს დამტკიცებული 1 ახალი გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნის 

პროექტები განხორციელება. პროექტში შეტანილი ცვლილებების შედეგად, ტექნიკური დახმარების 

ფარგლებში სტანდარტების დანერგვისთვის გათვალისწინებული თანადაფინანსების მიღების 

შესაძლებლობა გაუჩნდათ შემნახველ საწარმოებსაც. სულ პროგრამის ფარგლებში, 2019 წელს,  

დაფინანსდა 25 გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმო. 

„ტექნიკური დახმარების“ ფარგლებში ISO 22000-ის სერთიფიკატის დანერგვის მიზნით, ორ 

გადამამუშავებელ საწარმოსთან გაფორმდა სტანდარტის დანერგვის თანადაფინანსების 

ხელშეკრულება. 

საანგარიშო პერიოდის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და შემნახველი 

საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის მონაცემები რეგიონების ჭრილში: 

კომპონენტი/რეგიონი ბენეფიციარების 

რაოდენობა 

თანადაფინანსება (ათასი 

ლარი) 

ჯამური ინვესტიცია 

(ლარი) 

გადამამუშავებელი 6 3,206 8,331,530 

იმერეთი 1 600 1,084,500 

რაჭა-ლეჩხუმი 3 1,800 5,232,830 

სამცხე-ჯავახეთი 1 577 1,443,000 

შიდა ქართლი 1 228 571,200 
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აგროდაზღვევის პროგრამა

დაზღვეული მოსავლის ფართობი (ჰა)

დაზღვეული მოსავლის ღირებულება (ათასი ლარი)

სააგენტოს თანადაფინანსება (ათასი ლარი)
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შემნახველი 19 9,726 22,052,553 

გურია 1 202 405,433 

კახეთი 4 1,723 3,514,475 

სამეგრელო-ზემო 

სვანეთი 

1 285 569,599 

ქვემო ქართლი 1 600 1,985,165 

შიდა ქართლი 12 6,916 15,577,880 

სულ 25 12,932 30,384,083 

 

2019 წლის განმავლობაში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სწრაფი განვითარებისათვის 

მიმდინარეობდა შემდეგი სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება: 

1. მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა; 

2. კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და წარმოებული პროდუქციის 

პოპულარიზაცია; 

3. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის  განვითარება. 

 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

  

საზომი 

ერთეული 
სამიზნე 

მაჩვენებელი შედეგი 

 პროექტებში ჩართული 

ბენეფიციარების რაოდენობა 

პროექტების/პროგრამების ჭრილში  
რაოდენობა 11,915 14,928 

 მხარდაჭერილი კოოპერატივების რაოდენობა  
რაოდენობა 38 6 

 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

 პროგრამული ღონისძიების აქტივობა და 

ქვე-აქტივობა 

საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი 

ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება   

(ათასი  ლარი) 

შესრულება 

(%) 

2.4.1. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 

წარმოების ხელშეწყობა, სოფლის 

მეურნეობის დარგში ახალი საწარმოების 

შექმნა და არსებულის გაფართოება იაფი 

და ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით, 

ლიზინგით, საპროცენტო სარგებლის 

თანადაფინანსებით, სესხის 

უზრუნველყოფითა და აგრო-დაზღვევით 

31 05 02; 

31 05 03; 

31 05 06; 

31 05 07. 

 

78 500 87,229 111 

2.4.2. სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივების ხელშეწყობა 

31 06  

(გარდა 31  06 

01,  

31  06 05) 

7750   259 3,3  

2.4.3. მეღვინეობის განვითარება  

31  03  

(გარდა 31  03 

01,  

31  03 04,  

31  03 03,  

31  03 06) 

           14 300             14,125            99  
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უნდა აღინიშნოს, რომ ქვე-ღონისძიებაზე 2.4.2 - ზე გამოყოფილი სამიზნე ბიუჯეტის ფაქტობრივმა 

შესრულებამ 2019 წელს შეადგინა 3,3% - ამის მიზეზი გახლავთ სამინისტროში მიმდინარე 

რეორგანიზაციის პროცესი - მოხდა სსიპ სოფლის მეურნეობის კოოპერატივების განვითარების 

სააგენტოსა და ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს გაერთიანება. 

რეორგანიზაციის პროცესის გამო ვერ შესრულდა ამ აქტივობით გათვალისწინებული და 

დაგეგმილი ქმედებები, რამაც გამოიწვია ბიუჯეტის ფაქტობრივი შესრულების ასეთი დაბალი 

მაჩვენებელი. 

ღონისძიება 2.5. ექსპორტის ხელშეწყობა 

2019 წლის საანგარიშო პერიოდში „აწარმოე საქართველოში“ სააგენტოს ექსპორტის დეპარტამენტი 

მიზნად ისახავდა განეხორციელებინა 150 ექსპორტიორი კომპანიის მონაწილეობის 

თანადაფინანსება სააგენტოს მიერ შერჩეულ საერთაშორისო გამოფენებში. ამ წელს სააგენტომ 

უზრუნველყო 16 საერთაშორისო გამოფენაში 120 სხვადასხვა ქართული კომპანიის მონაწილეობა. 

სულ დაფიქსირდა თანადაფინანსების 168 ფაქტი. ამ აქტივობაში შესრულება სამიზნე მაჩვენებელს 

18 ერთეულით (12%) აღემატება.  

„აწარმოე საქართველოში“ სააგენტომ საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილე კომპანიებისთვის 

ჯამურად 3.2 მლნ ლარი დახარჯა. მათ მიერ ამ ღონისძიებების შედეგად გაყიდული საქონლის 

ღირებულების დასაზუსტებლად 2019 წელს სააგენტომ მემორანდუმი გააფორმა სსიპ შემოსავლების 

სამსახურთან, თუმცა ჯერ აღნიშნულის მონიტორინგის განხორციელება არ დაწყებულა. 

საგანმანათლებლო ღონისძიებების მხრივ, სააგენტომ „აწარმოე საქართველოში“ განახორციელა 

მასტერკლასების სერია „განავითარე შენი ბიზნესი“, ონლაინ ტრეინინგ კურსი „ექსპორტის 

საფუძვლები“, და ექსპორტის მენეჯერების სასერთიფიკატო კურსი. 2019 წელს სააგენტო მიზნად 

ისახავდა 50 ექსპორტის მენეჯერის გადამზადებას ექსპორტის მენეჯერთა სასერთიფიკატო კურსის 

საშუალებით. სააგენტოს ექსპორტის დეპარტამენტმა ამ წელს 2-ჯერ განახორციელა აღნიშნული 

კურსი თბილისში. ორივე კურსზე ჯამურად წლის განმავლობაში გადამზადდა 65 ექსპორტის 

მენეჯერი, რაც ნიშნავს რომ სამიზნე მაჩვენებელი 30%-იანი გადაჭარბებით შესრულდა. 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

მყისიერი შედეგების ინდიკატორი საზომი ერთეული 

2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

შედეგი 

ექსპორტის ხელშეწყობისა და 

ექსპორტის განვითარების 

მხარდამჭერი აქტივობების 

ბენეფიციარი კომპანიების 

რაოდენობა  

 რაოდენობა  

150 

(თანადაფინანსების 

ფაქტი) 

120 (ექსპორტიორი 

კომპანია) / 168 

(თანადაფინანსების ფაქტი) 

გადამზადებული ექსპორტის 

მენეჯერების რაოდენობა   რაოდენობა  50 65 

 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

პროგრამული ღონისძიების აქტივობა და ქვე-

აქტივობა 

საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი 

ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება  

(ათასი  ლარი) 

შესრულება 

(%) 
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2.5.2 საერთაშორისო გამოფენებისა და 

სავაჭრო მისიებზე ქართული კომპანიების 

მონაწილეობის 

ორგანიზება/თანადაფინანსება 

24 07 02  1,158 3,195 276 

2.5.5. საზღვარგარეთ ქართული ვაზის და 

ღვინის პოპულარიზაცია და ექსპორტის 

ხელშეწყობა 

31 03 06 და 

31 03 03 
13,992  13,822 98.8 

2.5.6. საქართველოში საექსპორტო 

პროცედურების შესახებ ინფორმაციისა და 

უცხოურ ბაზრებზე საბაჟო ტარიფების 

შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 

49 00 0 0 0 

2.5.7. ექსპორტის გზამკვლევის მომზადება  
n/a 0 0 0 

 

აღნიშნული ღონისძიებით გათვალისწინებული ყველა აქტივობა არ შესრულებულა 2019 წელს, 

კერძოდ, არ მომზადდა ექსპორტის გზამკვლევი. 

ღონისძიება 2.6 ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა 

აღნიშნული აქტივობის ფარგლებში 2019 წელს თბილისის გარდა საქართველოს ტერიტორიაზე 59 

სასტუმრო პროექტთან დაკავშირებით გაფორმდა სესხის პროცენტის თანადაფინანსების შესახებ 

ხელშეკრულება. სასტუმრო ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულებით განსახორციელებელი 

ჯამური ინვესტიციის მოცულობა აღემატება 140.1 მლნ. ლარს. პროგრამის მეშვეობით კომერციული 

ბანკების მიერ მოხდა 69.4 მლნ. ლარზე მეტი კომერციული სესხის დამტკიცება. აღნიშნული 

ბენეფიციარები დამატებით შექმნიან 1,230 ახალ სამუშაო ადგილს.  

ყველაზე მეტი თანხა სუბსიდიის სახით გაიცა კახეთის (2.5 მლნ ლარი), მცხეთა-მთიანეთის (1 მლნ 

ლარი) და აჭარის (0.97 მლნ ლარი) ტერიტორიებზე არსებულ სასტუმროებზე. 2019 წელს არცერთი 

სასტუმრო პროექტი არ მიმდინარეობდა რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთისა და ქვემო ქართლის 

რეგიონებში. 

ამის გარდა, 2019 წლის განმავლობაში სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ ინვესტიციების 

დეპარტამენტის ხელშეწყობით განხორციელებული 6 საინვესტიციო პროექტის (3 თბილისში, 3 

რეგიონებში) შედეგად შეიქმნა 850 სამუშაო ადგილი, ხოლო პროექტების საინვესტიციო მოცულობაა 

83 მლნ. ლარი. რეგიონებში განხორციელებული სამი პროექტის შედეგად შეიქმნა 650 სამუშაო 

ადგილი, ხოლო პროექტების საინვესტიციო მოცულობაა 79 მლნ. აშშ დოლარი. 2019 წელს „აწარმოე 

საქართველოში“ ინვესტიციების დეპარტამენტის ბიუჯეტი შეადგენდა 1,170,000 ლარს. 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

მყისიერი შედეგების ინდიკატორი საზომი ერთეული  

2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

შედეგი 

„აწარმოე საქართველოში - 

ინვესტიცია" პროგრამის ფარგლებში 

წამოწყებული ახალი საინვესტიციო 

პროექტების რაოდენობა  

რაოდენობა 8 
3 ახალი საინვესტიციო 

პროექტი 

 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

2019 წელი 
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პროგრამული ღონისძიების აქტივობა და 

ქვე-აქტივობა 

საბიუჯეტო 

კოდი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი  ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი  ლარი) 

შესრულება 

(%) 

2.6.2. თბილისისა და ბათუმის გარდა 

საქართველოს ყველა რეგიონში 

სასტუმროების ინდუსტრიაში ჩართული 

მეწარმეების მხარდაჭერა (ტექნიკური და 

ფინანსური დახმარება - 

ფრენჩაიზი/მენეჯმენტის კონტრაქტების 

თანადაფინანსება და საერთაშორისო 

ბრენდის სასტუმროების განვითარება, 

სესხის საპროცენტო განაკვეთის 

თანადაფინანსება) 

24 07 02 4.300 7,198 167 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

ხელშეწყობა და პოტენციური უცხოელი 

ინვესტორების მხარდაჭერა სსიპ „აწარმოე 

საქართველოში“ 

24 07 02 1,170 1,180 101 

 

პრიორიტეტი 3: ადამიანური კაპიტალის განვითარება 

ღონისძიება 3.1 ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლება 

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2019 

წელს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში რეაბილიტირდა 35 საჯარო სკოლა და აშენდა 3 საჯარო 

სკოლა. დაფინანსებულია 57 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პრობლემების 

აღმოფხვრის მიზნით. აღნიშული სამუშაოების ჯამური ხარჯი შეადგენს 25 მლნ ლარს. 

აღსანიშნავია, რომ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში განვითარდა ინფრასტრუქტურა 

თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად, რამაც  გააუმჯობესა გარემო პირობები და დადებითად 

აისახა სასწავლო პროცესის მიმდინარეობაზე. 

განხორციელებული ღონისძიებები რეგიონების მიხედვით: 

 აჭარის რეგიონი -4 ინფრასტრუქტურული პროექტი; 

 გურიის რეგიონი - 9 ინფრასტრუქტურული პროექტი; 

 იმერეთის რეგიონი - 37 ინფრასტრუქტურული პროექტი; 

 კახეთის რეგიონი - 6 ინფრასტრუქტურული პროექტი; 

 მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი - 7 ინფრასტრუქტურული პროექტი; 

 რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონი - 2 ინფრასტრუქტურული პროექტი; 

 სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი - 19 ინფრასტრუქტურული პროექტი; 

 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი - 5 ინფრასტრუქტურული პროექტი; 

 ქვემო ქართლის რეგიონი - 3 ინფრასტრუქტურული პროექტი; 

 შიდა ქართლის რეგიონი - 3 ინფრასტრუქტურული პროექტი. 

სასკოლო ინიციატივების წახალისების ღონისძიების ფარგლებში შეირჩა მთის სტატუსის მქონე 30 

საპილოტე სკოლა. თითოეულმა სკოლამ წარმოადგინა 2 კანდიდატი (მასწავლებლები, დირექცია-

ადმინისტრაციის წარმომადგენლები-ჯამში 60 პირი), რომლებმაც  7-დღიანი ტრენინგი გაიარეს 

პროექტების მართვის უნარებში. მიღებული ცოდნის საფუძველზე, სკოლებმა მოამზადეს და 

სამინისტროში დასაფინანსებლად წარმოადგინეს თითო სასკოლო პროექტი. დაფინანსდა 28 

პროექტი. ორმა სკოლამ ვერ შეძლო სამინისტროს მოთხოვნების შესაბამისი პროექტის წარმოდგენა 

და გამოეთიშა ღონისძიებას. დაფინანსებული პროექტები მოიცავდნენ ისეთ მიმართულებებს 

როგორიცაა ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, ბულინგის პრევენცია, ქართულენოვანი და 

არაქართულენოვანი სკოლების დამეგობრება, წიგნიერების დონის ამაღლების, მოსწავლეთა 

შემოქმედებითი პოტენციალის რეალიზება/განვითარება, გარემოსდაცვითი განათლების 
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პოპულარიზაცია და სხვა. პროექტებში ჩაერთო საპილოტე სკოლების საბაზო-საშუალო საფეხურის 

მოსწავლეები. პროექტების ფარგლებში მიღებული დაფინანსების ფარგლებში სკოლებს 

შესაძლებლობა მიეცათ მოეწყოთ არაფორმალური განათლებისთვის შესაბამისი სივრცეები, 

შეეძინათ ტექნიკა რომლებიც დარჩება სკოლას  და შესაძლებლობას მისცემს შემდგომშიც დაგეგმონ 

და განახორციელონ მათ საჭიროებებზე მორგებული აქტივობები. აღნიშნული ღონისძიების 

ორგანიზება უზრუნველყო ტენდერის გზით შერჩეულმა ორგანიზაციამ „შპს ევროპის აკადემიურმა 

ცენტრმა“. 

მუნიციპალიტეტის დონეზე არაფორმალური განათლების წრეების ორგანიზების ფარგლებში, 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 6 სკოლის (სულ მუნიციპალიტეტში არის 7 სკოლა, მათგან ერთს 

მხოლოდ დაწყებითი და საბაზო საფეხური აქვს) VII-X კლასის მოსწავლეებისთვის 30 სექტემბრიდან 

20 დეკემბრის ჩათვლით ფუნქციონირებდა არაფორმალური განათლების წრეები მათემატიკის, 

წიგნიერებისა და ხელოვნების მიმართულებებით. წრეები ტარდებოდა კვირაში ორჯერ 2-2 საათიანი 

ხანგრძლივობით. მონაწილეები უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტირებითა და კვებით. 

ტრანსპორტირების და სამუშაო სივრცის გამოყოფა უზრუნველყო ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 

მერიამ. წრეებში ჩართული იყო 51 მოსწავლე და 11 მასწავლებელი. წრეების ორგანიზება 

უზრუნველყო ტენდერის გზით შერჩეულმა ორგანიზაციამ ააიპ „საქართველოს დებატებისა და 

განათლების ინსტიტუტმა“. სხვადასხვა საორგანიზაციო და ლოგისტიკურ საკითხებთან ერთად მათ 

უზრუნველყვეს თითოეული მიმართულებისთვის შესაბამისი სილაბუსების მომზადება, 

ადგილობრივ კადრებში წრეების განმხორციელებელი მასწავლებლების შერჩევა და მუშაობის 

პროცესში მათი მუდმივი მხარდაჭერა. 

„დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად“ პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ საზაფხულო 

სკოლების („ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა“, „სამეცნიერო საზაფხულო სკოლა“, „შრომითი 

უნარების განვითარების საზაფხულო სკოლა“, „საზაფხულო ეკოსკოლა“, „ქართული ენის 

საზაფხულო სკოლა“, „ხელოვნების საზაფხულო სკოლა“) განხორციელების შედეგად, საზაფხულო 

სკოლების მონაწილე მოსწავლეებისთვის, აქტიური დასვენების პარალელურად, 

შეთავაზებულ/ხელშეწყობილ იქნა სხვადასხვა სოციალური და საგნობრივი უნარებისა და 

კომპეტენციების განვითარება, კერძოდ:  

1. ცნობიერების ამაღლება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, შრომით 

საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნისა და  უნარ-ჩვევების განვითარების, გარემოსდაცვითი, 

ხელოვნების, სახელმწიფო ენის ცოდნის გაღრმავების, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის 

მიმართულებებით; 

2. ადაპტაციის, დამოუკიდებელი მუშაობისა და სოციალური უნარ-ჩვევების განვითარების 

მიმართულებით; 

3. მოსწავლეთა შემოქმედებით საქმიანობაში ჩაბმის ხელშეწყობა  და ამისთვის აუცილებელი 

უნარ-ჩვევების განვითარების მიმართულებით. 

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციართა უმეტეს ნაწილს საქართველოს სოფლებსა და დაბებში 

მდებარე მცირეკონტინგენტიანი სკოლის მოსწავლეები წარმოადგენდნენ. 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

მყისიერი შედეგების ინდიკატორი 

 

საზომი 

ერთეული 

2019  

სამიზნე 

მაჩვენებელი შედეგი 

 რეაბილიტირებული  საჯარო სკოლების რაოდენობა  
რაოდენობა 38 95 

 საზაფხულო სკოლის პროგრამაში ჩართული 

მოსწავლეების რაოდენობა  რაოდენობა 1,300 1,250 

 სასკოლო პროექტების რაოდენობა სხვადასხვა 

მიმართულებით  რაოდენობა 48 46 
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ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

 პროგრამული ღონისძიების აქტივობა 

და ქვე-აქტივობა 

საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება 

(%) 

3.1.1. რეგიონებში საჯარო სკოლების 

ინფრასტრუქტურის განვითარება, 

მათ შორის ადაპტირებული 

ფიზიკური გარემოს უზრუნველყოფა 

და საგანმანათლებლო 

მომსახურეობის ხარისხის 

გაუმჯობესება 

 

32 07 02 01; 32 

07 02 05 

 

99,173 70,343 71 

3.1.3. მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ხელშეწყობა;  
32 02 02; 12,451 12,400 100 

3.1.4. სასკოლო აქტივობების 

ხელშეწყობა 
32 02 12 232,500 171,604 74 

3.1.5. საჯარო სკოლის მოსწავლეების 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 
32 03 11 22,500 25,060 111 

 

რეგიონებში სკოლების ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით თანხის 71% პროცენტი, 

ხოლო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით - თანხის 86% 

იქნა ათვისებული. დანარჩენი მიმართულებით თანხა სრულად იქნა ათვისებული. 

ღონისძიება 3.2 პროფესიული განათლების სისტემის გაუმჯობესება 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზანია 

პროფესიულ განათლებაზე ტერიტორიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ქვეყნის სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების მიწოდების 

გზით. 2019 წელს: 

 დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები შუახევში ახალი ლოკაციის განვითარების 

მიზნით; 

 დასრულდა ქ. რუსთავში სსიპ კოლეჯი „მოდუსი“-ს სრული რეაბილიტაცია; 

 დასრულების ეტაპზეა ახალი კოლეჯის დაფუძნების მიზნით მიმდინარე სამშენებლო 

სამუშაოები კასპის მუნიციპალიტეტში; 

 დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები იმერეთში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 1 ახალი 

დაწესებულების განვითარების მიზნით; 

 დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები ქვემო ქართლში, მარნეულის მუნიციპალიტეტში 

ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების მიზნით; 

 დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ორი ახალი ლოკაციის 

განვითარების მიზნით (ბორჯომი, ახალქალაქი). 

 დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები სამეგრელო-ზემო სვანეთში, 1 ახალი ლოკაციის 

განვითარების მიზნით.  

გარდა ახალი ლოკაციების განვითარებისა, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება არსებული 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების განვითარება (რეაბილიტაცია/აღჭურვა). 2019 

წელს განხორციელდა მოსამზადებელი სამუშაოები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, სსიპ ილია 

წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯის სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის 



42 

 

მშენებლობისათვის. საერთო საცხოვრებელი შესაძლებლობას მისცემს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის 

სოფ. წინამძღვრიანთკარიდან მოშორებით მცხოვრებ პირებს ჩაირიცხონ კოლეჯში და ისარგებლონ 

სტუდენტური საერთო საცხოვრებლით. 

2019 წელს განხორციელდა 5 რეგიონის (აჭარის, კახეთის, ქვემო ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და 

რაჭა ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთის) პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების აღჭურვა. 

აღჭურვისათვის ჯამში გამოიყო 981 ათასი  ლარი. 

2019 წელს  სამეგრელო-ზემო სვანეთის, აჭარის, ქვემო ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში 

ხუთ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მათ შორის, რუსთავის კოლეჯში „მოდუსი“ დასრულდა სრული 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები. არსებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ნაწილობრივი და სრული რეაბილიტაციისათვის, ასევე ახალი ლოკაციების განვითარებისთვის 

ჯამში დაიხარჯა 12,966,932.00 ლარი. 

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების 

მასწავლებელთა და დირექტორთა განვითარების პროგრამის ფარგლებში, 2019 წელს დაიგეგმა და 

ჩატარდა საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთა ტრენინგები 5 ძირითადი 

მიმართულებით:  

 პროფესიული მასწავლებლის პედაგოგიური კურსი;  

 ინდივიდუალური კონსულტირება კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასების საკითხებში; 

 მოდულური სწავლების საკითხები დამწყები მასწავლებლებისათვის; 

 სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარება; 

 ტრენინგები საწარმოებში. 

 

პროფესიული განათლების მასწავლებლის პედაგოგიური კურსი მოიცავს 5 თანმიმდევრულ 

ტრენინგ-მოდულს და აერთიანებს პროფესიული პედაგოგიკის ყველა ძირითად თემას: სტუდენტთა 

ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენა და ზრდასრულთა განათლების პრინციპები, სასწავლო 

გარემოს მოწყობა, შეფასება, კომუნიკაცია, მოტივაცია, პროფესიული განვითარება, პედაგოგიური 

პრაქტიკის კვლევა და სხვა.  

პედაგოგიური კურსის I მოდული - „სტუდენტთა ინდივიდუალური თავისებურებანი პროფესიულ 

განათლებაში“ (20 სთ) ჩატარდა 7 პროფესიულ სასწავლებელში (ორგანიზებული იყო 9 ჯგუფი). 

ტრენინგი გაიარა 180 მასწავლებელმა.  

პედაგოგიური კურსის II მოდული -„პოზიტიური სასწავლო გარემო პროფესიულ განათლებაში“ (10 

სთ) ჩატარდა 8 პროფესიულ სასწავლებელში (10 ჯგუფი). ტრენინგი გაიარა 180 მასწავლებელმა.  

პედაგოგიური კურსის III მოდული - „სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და სწავლების ეფექტური 

სტრატეგიები “ჩატარდა 20 პროფესიულ სასწავლებელში (ჯამში 38 ჯგუფი) და ტრენინგი გაიარა  698-

მა მასწავლებელმა.  

პედაგოგიური კურსის IV მოდული - „კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში“ - ჩატარდა 20 პროფესიულ სასწავლებელში (42 

ჯგუფი). ტრენინგი გაიარა 736-მა მასწავლებელმა. 

პედაგოგიური კურსის V მოდული - „პროფესიული სასწავლებლების პედაგოგთა პროფესიული 

განვითარება“ (14 სთ) ჩატარდა 10 პროფესიულ სასწავლებელში (16 ჯგუფი). ტრენინგი გაიარა  272-

მა მასწავლებელმა.  

 

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების 

მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების სახელმწიფო პროგრამის 

ფარგლებში, 2019 წელს, ქვეყნის ყველა რეგიონის საჯარო პროფესიული სასწავლებლების 

პედაგოგებისათვის ჩატარდა პედაგოგიური კურსის ტრენინგ-მოდულები, ასევე, ტრენინგები 

მასწავლებელთა და დირექტორთა სამეწარმეო კომპეტენციების განვითარების მიმართულებით და 

ტრენინგები საწარმოებში, თანამედროვე ტექნოლოგიებში, პროფესიულ მასწავლებელთა 
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დარგობრივი კომპეტენციების განვითარების მიმართულებით; დამწყები მასწავლებლებისათვის - 

ტრენინგები მოდულური სწავლების საკითხებში. 

რეგიონების მიხედვით, 2019 წელს ჩატარებულ ტრენინგებში ყველაზე აქტიურად ჩართული იყვნენ 

აჭარის რეგიონის პროფესიული სასწავლებლების წარმომადგენელი მასწავლებლები - 762 (ხარჯი 31 

ათასი ლარი); ტრენინგებში მონაწილე მასწავლებლების რაოდენობა მაღალი იყო მცხეთა-მთიანეთის 

- 203 (ხარჯი 20 ათასი ლარი) და ქვემო ქართლის რეგიონებში - 108 (ხარჯი 10 ათასი ლარი). სხვა 

რეგიონების მაჩვენებლები ასე გამოიყურება: გურია - 185 (ხარჯი 8.6 ათასი ლარი), იმერეთი - 148 

(ხარჯი 7.6 ათასი ლარი) სამეგრელო-ზემო სვანეთი - 109 (ხარჯი 4.2 ათასი ლარი), სამცხე ჯავახეთი 

- 84 (ხარჯი 2.2 ათასი ლარი), შიდა ქართლი -  62 (ხარჯი 3,8 ათასი ლარი), კახეთი - 57 (ხარჯი 6,4 

ათასი ლარი), რაჭა ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი - 39 მონაწილე (ხარჯი 2,7 ათასი ლარი). 

 

2019 წელს კვლავ განხორციელდა  „სკოლის მოსწავლეებში პროფესიული უნარების განვითარების 

ქვეპროგრამა“, რომლიც ითვალისწინებდა სკოლებში პროფესიული უნარების გამომუშავებაზე 

ორიენტირებული აქტივობების განხორციელება ორი მიმართულებით: (1) პროფესიული უნარების 

განვითარების საორიენტაციო კურსები, რომელშიც ჩაერთო საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო 

დაწესებულებების VIII და IX კლასის მოსწავლეები და (2) პროფესიული უნარების განვითარების 

სასერთიფიკატო კურსები, რომელშიც ჩაერთო საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 

X-XII კლასის მოსწავლეები. ზოგადი და პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულებების 

თანამშრომლობის ფარგლებში შემუშავებული კურსების სწავლებაში კოლეჯის/უნივერსიტეტის 

პროფესიულ მასწავლებელთან ჩართულია სკოლის მასწავლებელი, რომლის ჩართულობის მიზანიც 

პროფესიული მასწავლებლისთვის დახმარების გაწევა და საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლეთა 

ინდივიდუალური მახასიათებლების გათვალისწინება. პროგრამა მოიაზრებს კურსების 

განხორციელებისთვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზების მოწესრიგებასა და „მცირე 

პროფესიული ლაბორატორიების“ მოწყობას. კურსების ფარგლებში მოსწავლეებს შესაძლებლობა 

აქვთ 2-3 თვის განმავლობაში დეტალური ინფორმაცია მიიღონ სასურველი პროფესიის შესახებ და 

უშუალოდ მოსინჯონ საკუთარი ძალები პროფესიისთვის დამახასიათებელი სამუშაოების 

შესრულებისას. აღნიშნულ პროგრამაში 2019 წელს ჩაერთო 10 რეგიონის (ქვემო ქართლი, შიდა 

ქართლი, იმერეთი, კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, რაჭა ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთი, გურია, 

აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი) 500-ზე მეტი საჯარო სკოლის 7 000-მდე მოსწავლე, 

რისთვისაც გამოიყო 2 806 485 ლარი (გარდა თბილისისა).  

2019 წლის  განმავლობაში პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და შრომის ბაზრის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის გაზრდის მიზნით, დამსაქმებლების ჩართულობით, აქტიურად 

გაგრძელდა საგანმანათლებლო პროგრამების რეფორმა.  

რეფორმის ფარგლებში 2019 წელს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებები საგნობრივი 

პროგრამებიდან სრულად გადავიდნენ მოდულურ პროგრამებზე. 2019 წლის მდგომარეობით 

სისტემაში დანერგილი პროგრამების 100% მოდულურია (დანერგილია 116 მოდულური პროგრამა - 

უნიკალური მონაცემი). მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვასთან ერთად 

ხორციელდებოდა სწავლება-შეფასების ხარისხის გაუმჯობესება და მასწავლებელთა 

შესაძლებლობების განვითარება.  

2016 წლიდან პროფესიული განათლების სისტემაში დაიწყო პროგრამების განხორციელება 

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით (ე.წ. დუალური პროგრამები). აღნიშნული 

მიდგომა გულისხმობს დამსაქმებელთა უშუალო მონაწილოებას პროგრამის განხორციელების 

პროცესში, შედეგად სწავლის შედეგების 50% ან მეტი მიიღწევა რეალურ სამუშაო გარემოში-

საწარმოში. 2019 წლის მდომარეობით სისტემაში დანერგილია 30 დუალური პროგრამა სოფლის 

მეურნეობის, ტურიზმის, მშენებლობის, ტრანსპორტის, ლოგისტიკისა და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების მიმართულებით.  
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მოდულური და დუალური პროგრამების დანერგვის პროცესში საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების მხარდაჭერის მიზნით 2019 წელს გაგრძელდა ქვეპროგრამის განხორციელება 

„მოდულური/დუალური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა“.  

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდებოდა კონსულტირებისა და დანერგვის ხელშეწყობის 

მასშტაბური ღონისძიებები. სწორედ ზემოაღნიშნული აქტივობების განხორციელების მიზნით იქნა 

ათვისებული ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხა - 151,800 ლარი. 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

 მყისიერი შედეგების ინდიკატორი 

  

საზომი 

ერთეული 

2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი შედეგი 

ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებები ან არსებული 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ახალი ფილიალები   

რაოდენობა  

მინ. 2 ახალი 

ლოკაციის 

დაწყება  

დასრულების ეტაპზეა 1 

ახალი ლოკაცია (კასპი), 

დაიწყო მოსამზადებელი  

სამუშაოები 5 ახალი 

ლოკაციის განვითარების 

მიზნით (იმერეთი, ქვ. 

ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი)   

შრომითი/პროფესიული უნარების 

განვითარების პროგრამაში ჩართული 

პირები   

 

რაოდენობა  
3600-ზე მეტი 8746 

პროფესიული განვითარების აქტივობებში 

ჩართული პროფესიული განათლების 

მასწავლებლები   

 

რაოდენობა  
1500 3492 

სამუშაოზე დაფუძნებული (დუალური) 

პროფესიული   პროგრამების 

კურსდამთავრებულები  

 

რაოდენობა  
60 66 

სისტემაში დანერგილი დუალური / 

მოდულური პროგრამები   

 

რაოდენობა  

ინფორმაცია არ 

რის 

116 მოდულური (30 

დუალური მიდგომით) 

 

ფინასური ინდიკატორების ცხრილი 

 პროგრამული ღონისძიების აქტივობა 

და ქვე-აქტივობა 

საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი  ლარი) 

შესრულება 

(%) 

3.2.1 არსებული პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის განვითარება, 

ან/და ახალი პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

დაფუძვნება  

32 07 02 02 

 
18,000 13,947 77 

3.2.2. პროფესიული განათლების 

მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარება 

32 02 02 

ნაწილი 

 

210 208 99 
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3.2.3  შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

შესაბამისად განვითარებული 

კვალიფიკაციების საფუძველზე 

მოდულური და სამუშაოზე 

დაფუძნებული (დუალური) 

პროფესიული პროგრამების 

განხორცილება, რომლებიც 

ავითარებენ სამეწარმეო უნარებს  

32 03 01; 

ნაწილი 

 

152 145 95 

3.2.4. კვალიფიკაციის განვითარება 

შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

შესაბამისად (GIZ) 
 3,288 0  0 

3.2.5. საჯარო სკოლებში პროფესიული 

უნარების განვითარების პროგრამის 

განხორციელება 

ნაწილი 32 03 

01 

 

3,371 3,327 99 

 

ღონისძიება 3.3 უმაღლესი განათლების სისტემის ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა 

2019 წელს განხორციელდა 10 სასტიპენდიო პროგრამა. ასევე საუნივერსიტეტო მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში დამტკიცდა და განხორციელდა (ნაწილობრივ) ტრენინგის პროგრამა - 

„Doctorate Lab“ მომავალი დოქტორანტებისათვის. 

სულ გაიცა 170 სტიპენდია (აითვისა 162 გამარჯვებულმა კონკურსანტმა) როგორც ცენტრის 

დაფინანსებით, ასევე ცენტრისა და პარტნიორი ორგანიზაციების თანადაფინანსებით 

პარტნიორული პროგრამების ფარგლებში, ასევე,  უნგრეთის მთავრობის სრული დაფინანსებით 

პროგრამა stipendium Hungaricum-ის ფარგლებში. 

 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

მყისიერი შედეგების ინდიკატორი  
საზომი 

ერთეული 

2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

ჩატარებული საერთაშორისო კვლევების (შეფასებების) 

რაოდენობა 
რაოდენობა 1 1 

წარმატებულ სტუდენტებზე გაცემული სტიპენდიების 

რაოდენობა 
რაოდენობა 2580 0  

პროგრამებისა და პროექტების რაოდენობა, რომლებიც 

ხელს უწყობენ უმაღლეს განათლებას 
რაოდენობა 7 1 

ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ინსტიტუციური შეფასების 

დასკვნები 

რაოდენობა 14 17 

 

უმაღლეს სასწავლებლებთან დაკავშირებული ფიზიკური ინდიკატორები მთლიანად შესრულდა 

სამიზნე მაჩვენებლებთან შედარებით. აღსანიშნავია, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში სახელმწიფო 

გრანტები მოიპოვეს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებმა  სტუდენტებმა.  

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

2019 წელი 
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 პროგრამული ღონისძიების აქტივობა 

და ქვე-აქტივობა 

საბიუჯეტო 

კოდი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება 

(%) 

3.3.1. სახელმწიფო სასწავლო, 

სამაგისტრო გრანტები და 

ახალგაზრდების წახალისება; 

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

განვითარება და მართვა 

32 04 02; 32 01 03; 

32 04 04 
5,952 5,851 98 

3.3.2. უმაღლესი განათლების 

ხელშეწყობა 
32 04 03, 32 04 05 323,120 271,420  84 

 

სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტებმა და ახალგაზრდების წახალისების კუთხით თანხის 

ათვისებამ 98% შეადგინა, ხოლო უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის მიმართულებით - 84%. 

ღონისძიება 3.4 კვლევითი სექტორის მხარდაჭერა 

საანგარიშო პერიოდში სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა 

განახორციელა 19 საგრანტო კონკურსის ადმინისტრირება, აქედან 8 ახალი (საპილოტე) საგრანტო 

კონკურსი იყო. დაფინანსება გაიცა 16 კონკურსისათვის, ხოლო 3 კონკურსი მიმდინარეობს და 

მათთვის დაფინანსება გაიცემა 2020 წელს, მათ შორისაა „გამოყენებითი კვლევების საგრანტო 

პროგრამა“ პროექტ GENIE-ს ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება მსოფლიო ბანკის სესხით (სესხის N 

8595-GE).  

 

ინფორმაცია მე-2 დანართის ინდიკატორების შესახებ: 

2019 წლის კონკურსების ფარგლებში გამარჯვებულად გამოვლინდა და საგრანტო დაფინანსება 

მიიღო 379 პროექტმა, მაშინ როდესაც სამიზნე მაჩვენებელი იყო 159.  

2020 წლისათვის მიზნობრივი ინდიკატორი  განსაზღვრავს იმ პროექტების რაოდენობას, რომლებიც 

დაფინანსდება ამჟამად მიმდინარე კონკურსების ფარგლებში, 32 მლნ  ლარის პროგრამული 

ბიუჯეტისა და მსოფლიო ბანკის სესხი N8595-GE / GEINIE-პროექტის საფუძველზე. ბიუჯეტის 

გაზრდის შემთხვევაში (33.8  მლნ ლარამდე), ეს ინდიკატორი გაიზრდება. ამასთან, გაიცა 7 

სახელობითი სტიპენდია და 9 მოსწავლე-გამომგონებლის პრიზი. 

2) წინა წლების კონკურსებში გამარჯვებული და 2019 წელს მიმდინარე 429 პროექტის 

(მრავალწლიანი პროექტები) მაჩვენებლები, რომლებმაც ფინანსური მხარდაჭერა მიიღეს 2019 წლის 

განმავლობაში. ამგვარად, ჯამში 2019 წელს ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობდა 808 პროექტი. 

 
მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

მყისიერი შედეგების ინდიკატორი 
საზომი 

ერთეული 

2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

კვლევებისათვის გაცემული სახელმწიფო გრანტების 

რაოდენობა  
რაოდენობა 175 379 

 

რეგიონებში არსებულ უმაღლესი სასწავლებლებს შორის სამეცნიერო სასწავლო გრანტები 

განაწილდა შემდეგნაირად:  

№ რეგიონი პროექტების 

რაოდენობა 

საგრანტო 

დაფინანსება (ლარი) 

ორგანიზაცია, რომლის ბაზაზეც ხორციელდება 

პროექტი 
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1 აჭარა 6 530113 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მინდია აბაშიძის სახ. ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილნარის N1 

საჯარო სკოლა 

ქალაქ ბათუმის №2 საჯარო სკოლა 

2 იმერეთი 2 207300 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის 

სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმი 

3 კახეთი 2 21660 ქალაქ თელავის N2 საჯარო სკოლა 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი 

ჩაილურის საჯარო სკოლა 

4 შიდა ქართლი 2 67800 გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

ქალაქ გორის №12 საჯარო სკოლა 
 

ჯამი 12 826873 
 

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 30 სექტემბრის №475 დადგენილებით სსიპ – ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული - საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული 

ასტროფიზიკური ობსერვატორია დაფუძნდა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად. ბიუჯეტი - 

1,650,000. 

ღონისძიება 3.5. შრომის ბაზრის ხელმისაწვდომობის გაზრდა 

2019 წლის 28 მარტს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

ინიციატივით შედგა სამუშაო შეხვედრა, შრომის ბაზრის სამომავლო კვლევების თემატიკის 

განსაზღვრის მიზნით. სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობდნენ სახელმწიფო სტრუქტურების, 

სოციალური პარტნიორების, ბიზნეს ასოციაციების, სამოქალაქო საზოგადოების, სხვადასხვა 

კვლევითი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. სამუშაო შეხვედრაზე 

წარმოდგენილი იყო კვლევითი პროექტები, მათ შორის ერთ-ერთი  წარმოდგენილი პროექტის 

შეეხებოდა სამშენებლო სექტორში უნარების საჭიროებათა შესწავლას.  

შესაბამისად, 2019 წელს დაიგეგმა -  „სამშენებლო ინდუსტრიაში შრომის ბაზრის საჭიროებათა 

კვლევის“ განხორციელება, რომელის განხორციელებაც დასრულდა ამავე წლის დეკემბრის თვეში, 

ხოლო კვლევის მიგნებები საჯარო გახდა ფართო აუდიტორიისათვის. 

კვლევის დაგეგმვის საწყის ეტაპზე ჩატარდა ასევე ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა, სადაც მოწვეულები 

იყვნენ სამშენებლო სექტორის, პროფილური საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და ასოციაციის 

წარმომადგენლები. 2019 წელს ასევე განხორციელდა საწარმოებში არსებული დასაქმების 

პოლიტიკის კვლევა, რომელიც დაიგეგმა ყოველწლიური სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში. 

2019 წელის ნოემბერში დაიწყო - „უნარებზე საწარმოთა მოთხოვნის კვლევის“ ჩატარება, რომლის 

საველე სამუშაოები დასრულდა 2019 წლის დეკემბერში. კვლევასთან დაკავშირებული მონაცემების 

დამუშავება, დაზუსტება და ანალიზი დასრულდება 2020 წელს. 

სახელმწიფო დასაქმების პორტალი შექმნილია და ფუნქციონირებს შრომის ბაზრის მართვის 

საინფორმაციო სისტემა worknet.gov.ge” - განმახორციელებელი უწყების, საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტროს რეკომენდაციით აღნიშნული ინდიკატორი ამოღებულ 

იქნა მონიტორინგის გეგმიდან და შეფასება არ ჩატარებულა. 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

2019 წელი 
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 პროგრამული ღონისძიების 

აქტივობა და ქვე-აქტივობა 

საბიუჯეტო 

კოდი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი (ათასი 

ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასო ლარი) 

შესრულება (%) 

3.5.1. შრომის ბაზრის 

ანალიზი, შრომის ბაზრის 

საინფორმაციო  სისტემის 

განვითარება 

24 01 05 
365 681 357 145 98 

 

ღონისძიება 3.6 მოწყვლადი ჯგუფების ინტეგრაციის ხელშეწყობა 
2019 წელს განხორციელდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა გრძელვადიანი 

საცხოვრებლებით უზრუნველყოფა. რეგიონში მცხოვრები პირებისთვის შეიძინეს საცხოვრებელი 

ფართები ახალაშენებულ კორპუსებში: ქ. ბათუმი - 164 ბინა, ქ. მცხეთა - 120 ბინა, ქ. ხაშური - 13 ბინა, 

ანაკლია - 14 ბინა, ქ. მარნეული - 29 ბინა. საერთო ჯამში საქართველოს რეგიონებში გრძელვადიანი 

საცხოვრებლებით დაკმაყოფილდა 340 დევნილი ოჯახი. რეგიონებში ასევე განხორციელდა კერძო 

საკუთრებაში არსებული 678  სახლის/ბინის შესყიდვა.  

2019 წელს განხორციელდა დევნილთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღო 272 დევნილმა (დაგეგმილის 81%). 

 

 

 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

მყისიერი შედეგების ინდიკატორი 
საზომი 

ერთეული 

2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის 

აშენებული ან შეძენილი საცხოვრებელი ფართი რაოდენობა                              500                 1.390 

იმ დევნილთა რაოდენობა, რომლებმაც 

მონაწილეობა 

მიიღეს დევნილთა პროფესიული განათლების 

დათვით დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამებში 

რაოდენობა                              337                      272  
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პროფესიულ განათლებაში, ტრენინგებსა და უნარ-

ჩვევების განვითარებაში მონაწილე სხვა მოწყვლადი 

ჯგუფების წარმომადგენელთა (განათლების მიღმა 

დარჩენილი ახალგაზრდები, სსსმ და შშმ პირები) 

რაოდენობა 

რაოდენობა 
0 0 

ეკომიგრანტებისთვის გრძელვადიანი საცხოვრისის 

უზრუნველყოფა 
რაოდენობა 

140 158  

 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

პროგრამული ღონისძიების 

აქტივობა და ქვე-აქტივობა 
საბიუჯეტო კოდი 

2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება 

(%) 

3.6.1. დევნილთა სოციალური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება 27 06 03 64,032.3 63,841.9 100 

3.6.2. დევნილთა საარსებო 

წყაროებით უზრუნველყოფა 
27 01 07 (27 01 08 

დეკემბრიდან) 680 332 48.8% 

3.6.3. ახალგაზრდობის სფეროში 

სახელმწიფო ხელშეწყობის 

ღონისძიებები 
32 08 7,357 4,909 67 

3.6.4. ეროვნული უმცირესობების 

პროფესიული და სახელმწიფო 

ენის პროგრამით გადამზადება 
32 03 03 24,321 2,321 9.5 

 3.6.6. დაბრუნებული 

მიგრანტების სოციალურ-

ეკონომიკური რეინტეგრაცია 
27 06 01 650 650 100 

 

სრული ათვისება ვერ მოხდა ახალგაზრდული პროგრამებისა და ეროვნული უმცირესობების 

პროფესიული და სახელმწიფო ენაში გადამზადების მიმართულებით.  

დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით, ერთჯერადი ფულადი დახმარებით და დროებითი 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის პროგრამის თანხების ათვისება სრულად მოხდა 2019 წელს, ასევე 

სხვა ეკონომიკური საქმიანობის ხელშეწყობისა და დაბრუნებული მიგრანტების სოციალურ-

ეკონომიკური ინტეგრაციის მიმართულებებით.  

ღონისძიება 3.7 სოციალური ინკლუზია 

სოციალური ინკლუზიის ფარგლებში შემავალი ერთ-ერთი კომპონენტია მოსახლეობის 

მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებები, რომელიც ყოველწლიურად ხორციელდება და 

მოიცავს სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის მიზნობრივი დახმარებების გაცემას. ასევე, 2019 

წლიდან მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მქონე ოჯახებისთვის (ოთხი და მეტი 18 წლამდე 

ბავშვი), რომელთა სარეიტინგო ქულა ნაკლებია 300,000-ზე შემოღებულ იქნა ელექტროენერგიის 

ყოველთვიური შეღავათი 20 ლარის ოდენობით, ხოლო ყოველ მომდევნო ბავშვზე - 10 ლარი.  

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

მყისიერი შედეგების ინდიკატორი 
საზომი 

ერთეული 

2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 
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მიზნობრივი ჯგუფებისთვის გაწეული სოციალური 

დახმარების ოდენობა ათასი ლარი 741,307 742,286 

 

 

 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

პროგრამული ღონისძიების 

აქტივობა და ქვე-აქტივობა 

საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება (%) 

3.7.1. მოსახლეობის მიზნობრივი 

ჯგუფების სოციალური 

დახმარება 

27 02 02 741,307 741,286 100 

3.7.2. სოციალური რეაბილიტაცია 

და ბავშვზე ზრუნვა 
27 02 03 31,860 31,793 100 

3.7.3 განსაკუთრებული 

საგანმანათლებლო საჭიროებების 

ბავშვთა სპეციალური 

დაწესებულებების ხელშეწყობა 

32 06 02 3,037 3,016 99 

3.7.4 ინკლუზიური განათლების 

მხარდაჭერა 

32 06 (გარდა 

32 06 02) 
16,121 16,072 100 
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პრიორიტეტი 4: ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა და კონკრეტული 
ტერიტორიების მხარდაჭერა, მათი ენდოგენური განვითარების საფუძველზე 

ღონისძიება 4.1 რეგიონული განვითარების სტრატეგიის განხორციელების ხელშეწყობა: 

მცირე ზომის ტექნიკური და სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 

 
2018 წელს საქართველოს მთავრობის 31 დეკემბრის #2576 განკარგულების შესაბამისად, 

ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონული პროექტების განსახორციელებლად 

გამოსაყოფი თანხა განისაზღვრა 215 მილიონი ლარის ოდენობით, რომელიც საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილებით დადგენილი ლიმიტების შესაბამისად 

გადანაწილებული იქნა მუნიციპალიტეტებზე. 

ზემოთ აღნიშნული თანხის შესაბამისად სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა პროექტები, რომლებიც 

განხილულ იქნა საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიის სხდომებზე და 

დასაფინანსებლად მომზადდა და დამტკიცდა „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის N 2577 განკარგულებით. 

2019 წელს რეგიონული პროექტების განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხა 270 მლნ ლარით 

განისაზღვრა, ხოლო  ათვისებამ - 268.6 მლნ ლარი შეადგინა. 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 2019 წლის განმავლობაში 

დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები მოიცავდა შემდეგ ძირითად მიმართულებებს:  

 

 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები და 

დაფინანსებული პროექტების რაოდენობა, რეგიონების მიხედვით განაწილდა შემდეგნაირად: 

 

გზები

71%

კულტურული ინფრ.

2%მუნიციპალური ინფრ.

7%

საბავშვო ბაღები

3%

საგანმანათლებლო 

ინფ; საბავშო ბაღები

4% 

სანიაღვრე და 

ნაპირსამაგრი

2%

სკვერები

2%

სპორტული ინფრ.

3%

წყალმომარაგება და 

წყალარინება

7%

ხიდები

1%

ჯანდაცვა 

0%
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ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

 პროგრამული ღონისძიების აქტივობა და 

ქვე-აქტივობა 

საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება 

(%) 

4.1.1.1  საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდის ფარგლებში დასაფინანსებელი 

პროექტები 

56 08 

 
270,000 268,616 99.5 

4.1.1.2 სპორტული მოედნებისა და 

კომპლექსების მშენებლობა და მოვლა-

პატრონობა 

25 03 07 10,817 10,817 100 

4.1.1.3  წყალმომარაგების და 

წყალარინების სისტემების განვითარება 

25 04 01; 25 

04 02 
41,814 41,814 100 

4.1.1.4  საავტომობილო გზების 

რეაბილიტაცია-მშენებლობა 

25 03 01; 25 

03 04; 25 03 

05; 25 03 06; 

25 03 07 

29,250 29,250 100 

 

ღონისძიება 4.2: სოფლის განვითარება 

ანგარიშგება არ ხორციელდება რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში. 

ღონისძიება 4.3 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის 

მაღალმთიანი დასახლებების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი აირის 

ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება 

„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში 

მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით უწყვეტი მომარაგების ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 3 ნოემბრის №335 დადგენილების შესაბამისად საქართველოს კონკრეტული 

წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს კანონით პასუხისმგებელი სამინისტროსთვის 

გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში მოსახლეობის მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო 2010 

წლიდან ყოველწლიურად ხორციელდება ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტების 

მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მაცხოვრები აბონენტების (დაახლოებით 5,700 აბონენტი) მიერ 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

31 200 120 56 30 104 38 67 49

16,660

56,135

38,434

17,224 13,330

38,962

21,518

38,430

27,919

რეგ. ფონდი, რეგიონების მიხედვით

პროექტების რაოდენობა დანახარჯი (ათასი ლარი)
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იანვარი-მაისისა და ოქტომბერი-დეკემბრის პერიოდში მოხმარებული ბუნებრივი გაზის 

ღირებულების ანაზღაურება. პროგრამის ფარგლებში 2019 წელს დაგეგმილი იყო 5,700 

აბონენტისთვის მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულების ანაზღაურება, რისთვისაც 

მთლიანად მიმართული იყო რაც 8 მილიონი ლარი. აღნიშნული სრულად განხორციელდა და 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდა დაახლოებით 6 ათასი აბონენტის მიერ მოხმარებული 

14,327,562 კუბ.მ ბუნებრივი გაზის ღირებულება 8,156 მილიონი ლარის ოდენობით. 

აღსანიშნავია, რომ იანვარი-მაისისა და ოქტომბერი-დეკემბრის პერიოდში ყაზბეგისა და დუშეთის 

მუნიციპალიტეტების მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრებ მოსახლეობას (დაახლოებით 

6,000 აბონენტს) შეუმსუბუქდა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. პროგრამის 

განხორციელება დაგეგმილია შემდეგ წლებშიც, რაც, შესაბამისად, პოზიტიურად აისახება 

პროგრამის ბენეფიციარების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. 

ფინანსური ინდიკატორების ცხრილი 

 პროგრამული ღონისძიების აქტივობა 

და ქვე-აქტივობა 

საბიუჯეტო 

კოდი 

2019 წელი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათასი ლარი) 

ფაქტობრივი 

შესრულება 

(ათასი ლარი) 

შესრულება 

(%) 

4.3.4. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა 

და დუშეთის მუნიციპალიტეტის 

მაღალმთიანი დასახლებების 

მოსახლეობისათვის მიწოდებული 

ბუნებრივი აირის ღირებულების 

ანაზღაურების ღონისძიება 

24 11 8,000 8,157 102 
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პრიორიტეტი 5. რეგიონული განვითარების ინსტიტუციების ხარისხისა და 
ეფექტიანობის ზრდა, რეგიონული განვითარების პროგრამის მომზადება საპილოტე 
რეგიონებისთვის 

2019 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა  2020-2022 წწ. საპილოტე რეგიონების 

ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის (შემდგომში - სრიგპ) შემუშავებაზე. სრიგპ 

განხორციელდება ოთხ საპილოტე რეგიონში: იმერეთში, კახეთში, გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმ და 

ქვემო სვანეთში. აღნიშნული რეგიონები შეირჩნენ საჭიროებების და პოტენციალის ანალიზის 

საფუძველზე მათ შორის ისეთი მაჩვენებლების როგორიცაა: მოსახლეობის რაოდენობა, მთლიანი 

დამატებული ღირებულება, ინფრასტრუქტურა და ა.შ. სრიგპ მიმართულია 4 საპილოტე რეგიონის 

სპეციფიკური საჭიროებების გადაჭრასა და პოტენციალის გამოყენებაზე. სრიგპ-ის მიზანს 

წარმოადგენს ოთხ საპილოტე რეგიონში ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და დაბალანსებული 

მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარების 

ინიციატივების საშუალებით. აღნიშნული მიზნის შესრულება მოხდება სხვადასხვა ტერიტორიებსა 

და სექტორებში ინტეგრირებული ინვესტიციის განხორციელებით შემდეგი პრიორიტეტული 

მიმართულებით: 

1. ურბანული განახლება – ინტეგრირებული აქტივობები ურბანულ ტერიტორიებზე; 

2. უნიკალური პოტენციალის გამოყენებით ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა; 

3. მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და ინოვაციების 

ხელშეწყობა;    

4. ინტეგრირებული ადგილობრივი განვითარება; 

5. ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ტექნიკური დახმარება და 

შესაძლებლობების განვითარება. 

 

სრიგპ-ი ასევე მიმართულია ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლობის 

გაღრმავებისკენ, მრავალდონიანი მმართველობის, პროგრამირების ინტეგრირებული მიდგომის,  

ეფექტური კოორდინაციასა დაფინანსების   მექანიზმების განვითარებისკენ.  

აღნიშნული პროგრამა საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცდა 2019 წლის 20 დეკემბერს. 

პარალელურად 2019 წლის ბოლოს მუშაობა დაიწყო სრიგპ-ის პროექტების შერჩევის 

პროცედურებისა და კრიტერიუმების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს 

მთავრობის დადგენილების პროექტზე, იმისათვის, რომ მოხდეს სრიგპ-ის ფარგლებში 

წარმოდგენილი ისეთი პროექტების შერჩევა და დაფინანსება, რომლებიც ყველაზე მეტად 

უზრუნველყოფს სრიგპ-ის პრიორიტეტების ფარგლებში დადგენილი მიზნების მიღწევა და სრიგპ-

ის განსახორციელებლად გამოყოფილი ასიგნებების ეფექტიანი ათვისება. საქართველოს მთავრობის 

დადგენილების პროექტის დამტკიცება იგეგმება 2020 წლის მარტის ბოლომდე, რის შემდეგაც ამ 

დადგენილების შესაბამისად გამოცხადდება საპროექტო წინადადებების კონკურსი 2020 წელს 

გამოყოფილი ხუთი მილიონი ლარის ღირებულების პროექტების დასაფინანსებლად და 

ეფექტიანად განსახორციელებლად. 
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ნაწილი II: მიღწეული შედეგების ანალიზი 
 

ქვემოთ მოყვანილია რეგიონებში გატარებული ღონისძიების შედეგების დინამიკა 2019 წელს 2018 

წელთან შედარებით. უნდა აღინიშნოს რომ, რეგიონული პროგრამის ფარგლებში 

განხორციელებული ღონისძიებების შედეგების დინამიკა  აისახება რეგიონების მოსახლეობის  

ცხოვრების ხარისხსა და ინვესტორთა განწყობაზე, რაც თავის მხრივ, შეუწყობს ან შეუშლის ხელს 

ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასა და მოსახლეობის შემოსავლების ზრდას და ამასთანავე 

რეგიონების განვითარებას. . 

საბოლოო შედეგის 

ინდიკატორი 

საზომი 

ერთეული 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

(2017 წელი) 

სამიზნე 

მაჩვენებელი

2019 

შედეგ

ი2018 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

2019 

შედეგი 

2019 

შემცირებული 

საგზაო 

შემთხვევების 

რაოდენობა 

საგზაო 

შემთხვევების 

რაოდენობა 

1,278 1,100 1,028 1000 952 

 
გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შედეგად მგზავრთა უსაფრთხოება გაიზარდა, რაც 

გამოიხატა საგზაო შემთხვევების რაოდენობის თანმიმდევრულ შემცირებაში. ეს ტენდენცია 2019 

წელსაც გაგრძელდა. შემთხვევების რაოდენობამ 950 შეადგინა, რაც ნაკლებია 2019 წლის 

მაჩვენებელთან შედარებით. 

 

საბოლოო შედეგის 

ინდიკატორი 

საზომი 

ერთეული 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

(2017 წელი) 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

 2018  2018 2019 2019 

პოტენციური აბონენტების 

რაოდენობა, რომელთაც 

მიეცათ საშუალება 

ჩაერთონ გაზმომარაგების 

ქსელში 

რაოდენობა 
260,800 15,542 15,542 14,894 10,199 

ახალი/რეაბილიტირებული 

ჰიდროელექტრო 

სადგურების საშუალო 

წლიური გამომუშავება 

მგვტ. სთ 8,708 23,590 44,649 117 57 

 
2019 წელს გაზმომარაგების გაუმჯობესების შედეგად გაიზარდა მომხმარებელთა რაოდენობა, 

თუმცა ეს ზრდა არ აღემატებოდა წინა წლის მაჩვენებელს და უფრო ნაკლები იყო ვიდრე სამიზნე 

მაჩვენებელი. რეაბილიტირებული სადგურების გამომუშავებამ გააუმჯობესა ელექტროენერგიის 

მიწოდება. ეს მაჩვენებელიც გაზრდილია წინა წელთან შედარებით, თუმცა ვერ მიაღწია სამიზნე 

მაჩვენებელს. მიუხედავად ამისა, ტენდენცია დადებითად შეიძლება ჩაითვალოს. 

 

 

საბოლოო შედეგის 

ინდიკატორი 

საზომი 

ერთეული 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

(2017 წელი) 

2018 2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

მოსახლეობის წილი, 

რომელთაც სასმელი წყალი 

უწყვეტად მიეწოდება 

% N/A  
                     

40 

  

48 
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საქართველოს რეგიონებში წყლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისკენ მიმართული 

ღონისძიებების შედეგებს დადებითი ტენდენცია ახასიათებს. რეგიონებში, მოსახლეობის წილი 

რომელსაც 24 საათი სასმელი წყალი მიწოდება აქვს, გაზრდილია 48%-მდე. 

 

მყისიერი შედეგების მაჩვენებლები 

საბოლოო შედეგის 

ინდიკატორი 

საზომი 

ერთეული 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

(2017 წელი) 

(ათ. ლარი) 

2018 2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათ. ლარი) 

შედეგი 

(ათ. 

ლარი) 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 

(ათ. ლარი) 

შედეგი 

(ათ. 

ლარი) 

მუზეუმებისა და მუზეუმ-

ნაკრძალების 

შემოსავლების გაზრდილი 

რაოდენობა 

მლრდ აშშ 

დოლარი 
10,230  20,332  24,037 

 

2019 წელს მუზეუმებისა და ნაკრძალების ვიზიტორებიდან მიღებული შემოსავალი წლის 

განმავლობაში უფრო ნაკლები იყო (მხოლოდ 4 მლნ ლარი), მაშინ როდესაც 2018 წელს ამ 

მაჩვენებელმა დაახლოებით 10 მლნ ლარი შეადგინა. 

 

საბოლოო შედეგის 

ინდიკატორი 

საზომი 

ერთეული 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

(2017 წელი) 

2018 2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

ტურიზმისგან 

მიღებული 

უცხოური ვალუტა 

მლრდ აშშ 

დოლარი 
2.8 3.1 3.2 3.4 3.3 

საერთაშორისო 

ტურისტების 

ვიზიტები  

რაოდენობა 7,902,509 8,236,040 8,679,544 8,583,648 9,357,964 

 

ტურისტების რაოდენობა გაიზარდა 2019 წელს წინა წელთან შედარებით, ამავე დროს ტურიზმის 

სექტორიდან  უცხოური ვალუტის ნაკადმა 3.3 მლრდ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 2018 წლის მსგავსი 

მაჩვენებელია. 
 

საბოლოო შედეგის 

ინდიკატორი 

საზომი 

ერთეული 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

(2017 წელი) 

2018 2019 

  
სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

კომერციული ბანკების 

მიერ სოფლის 

მეურნეობისთვის 

გაცემული სესხების 

სიდიდე 

ლარი 310,347  282,379  357,026 

 
თუ 2018 წელს კომერციულმა ბანკებმა შედარებით ნაკლები პროექტი დააფინანსეს სოფლის 

მეურნეობაში, 2019 წელს ეს დინამიკა შეიცვალა და საბაზისო მაჩვენებელს გადააჭარბა. ეს სიდიდე 

ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ პროგრამები საკმაოდ წარმატებული იყო რეგიონებში.  
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საბოლოო შედეგის 

ინდიკატორი 

საზომი 

ერთეული 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

(2017 წელი) 

2018  2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

ექსპორტირებული 

ადგილობრივი 

საქონლისა და 

მომსახურების 

მოცულობა 

მლნ აშშ 

დოლარი 
 300 307 310 

 

354 

 

 

გატარებული ღონისძიებების შედეგად 2019 წელს გაიზარდა ექსპორტის მოცულობა და გადააჭარბა 

როგორც სამიზნე მაჩვენებელს, ასევე 2018 წლის ფაქტიურ მაჩვენებელს. დადებითი მზარდი ასახავს 

საქართველოს რეგიონებში მოპოვებული ან წარმოებული ფერადი ლითონების, თხილის, ღვინოსა 

და სხვა საექსპორტო საქონლის ექსპორტის ზრდას. ამგვარი დადებითი დინამიკა შეიძლება 

მივიჩნიოთ შესაბამისი (იმერეთი, ქვემო-ქართლი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, კახეთი) რეგიონების 

განვითარების წინაპირობად.  

 

საბოლოო შედეგის 

ინდიკატორი 

საზომი 

ერთეული 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

(2017 წელი) 

2018 2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

საინვესტიციო 

პროექტების ფარგლებში 

შექმნილი სამუშაო 

ადგილების რაოდენობა 

რაოდენობა 300 700  700         700  650 

პროგრამის ფარგლებში 

მოზიდული ინვესტიციის 

მოცულობა  

მლნ ლარი 180 120 103 160 79 

 

2019 წელს პროგრამის ფარგლებში მოზიდული ინვესტიციების მოცულობის კლების ტენდენცია 

გაგრძელდა. 2019 წელს ეს მაჩვენებელი არამარტო სამიზნე მაჩვენებელზე 2-ჯერ დაბალი იყო, 

არამედ 2018 წლის მაჩვენებელზე ნაკლებიც. მოზიდული ინვესტიციების კლება აისახა ახალი 

სამუშაო ადგილების რაოდენობაზე, რომელიც  2019 წელს  სამიზნე მაჩვენებელზე ნაკლები იყო.  

 

საბოლოო შედეგის 

ინდიკატორი 

საზომი 

ერთეული 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

(2017 წელი) 

2018 2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

პროფესიულ 

განათლებაში 

ჩართული პირების 

რაოდენობის მზარდი 

მაჩვენებელი; 

რაოდენობა 11,541 n/a 7,616  7699 

იმ პირთა დასაქმების 

ინდექსი, რომელთაც 

მიიღეს პროფესიული 

განათლება 

(თვითდასაქმების 

ინდექსი) 

თვითდასაქ

მების 

ინდექსი 

56.2% (მათ 

შორის 8% 

თვითდასაქმ

ებული) 

n/a 

60% 

(მათ 

შორის 

11% 

თვითდ

ასაქმებ

ული) 

 

62% 

(მათ 

შორის 

11 

თვითდ

ასაქმებ

ული) 
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საბოლოო შედეგის 

ინდიკატორი 

საზომი 

ერთეული 

საბაზისო 

მაჩვენებელი 

(2017 წელი) 

2018 2019 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

სამიზნე 

მაჩვენებელი 
შედეგი 

მცირე და საშუალო 

ბიზნესების და სხვა 

ეკონომიკური 

სუბიექტების/ინიციატი

ვების რაოდენობა, 

რომლებიც 

სარგებლობენ ახალი და 

რეაბილიტირებული 

ინფრასტრუქტურით 

რაოდენობა n/a 807 633  695 

 

2019 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ათვისებულმა  თანხამ 269 მლნ 

ლარი შეადგინა, რაც მეტი იყო 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით, როგორც აბსოლუტური 

მაჩვენებლით, ასევე პროცენტულად. 2018 წელს ათვისებამ 72% შეადგინა, ხოლო 2019-ში - 92%. 2019 

წელს, გასულ წელთან შედარებით, 62 პროექტით მეტი განხორციელდა ვიდრე 2018 წელს.  
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ნაწილი III: ღონისძიებების განხორციელებასთან დაკავშირებული 

რეკომენდაციები  
 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის სფეროში საქართველოსში მოქმედები „სამშენებლო ნორმები 

და წესები”, მრავალსახოვანი ინსტრუქციები და დამატებები მოძველდა და საჭიროა მისი განახლება, 

მაგრამ  საზღვარგარეთის განვითარებული ქვეყნების ნორმატიულ ტექნიკური ბაზის პირდაპირი 

გადმოტანა  და გამოყენება არაა მიზანშეწონილი. 

საჭიროა მომავალში მოხდეს ძველი და თანამედროვე სტანდარტების ერთობლივი ჰარმონიზაცია, 

რათა შესაძლებელი გახდეს თანამედროვე მსოფლიოში აღიარებულ სტანდარტებთან და 

საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებთან დაახლოვება. აღნიშნული მოთხოვნა გამომდინარეობს 

მათ შორის დონორი ორგანიზაციების მხრიდან. 

აეროპორტების ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით პროგრამით 

გათვალისწინებული პროექტების დასრულების მიზნით მიზანშეწონილია დამატებითი სახსრების 

მოძიება.  

საავტომობილო გზების გარდა, სხვა სტრატეგიული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, კერძოდ, 

თბილისისა და ქუთაისის ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების მიმართულებით ღონისძიების 

განხორციელების გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა თბილისსა და ქუთაისში თანამედროვე 

ლოგისტიკური ცენტრების კონცეფციის გადახედვა და ამის შესაბამისად ინვესტორის მოძიების 

პროცესის განახლება. 

მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ-ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით, კერძოდ, 

მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ინტერნეტში 

ჩართვის საფასურის ანაზღაურების პროგრამის წარმატებულად განხორციელებისთვის საჭიროა 

მეტი ბენეფიციარის მოზიდვა. აღნიშნულის მიღწევა შესაძლებელია სახელმწიფო უწყებებისა და 

ადგილობრივმა თვითმმართველობების მიერ პროგრამასთან დაკავშირებით ინფორმაციის 

გავრცელების მაქსიმალური ხელშეწყობით.  

ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარების ხელშეწყობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების 

გაუმჯობესებისთვის მიზანშეწონილია განათლების სისტემაში  ტექნოლოგიური მიმართულებების 

აქტიური  დანერგვა და, ამ მხრივ,  ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების აქტიური ჩართულობის 

უზრუნველყოფა. ინოვაციური სტარტაპებისა და ღირებული იდეების გენერირების მიზნით 

საჭიროა ახალგაზრდების ინტერესის გაღვივება და ხელშეწყობა ტექნოლოგიური მიმართულებით. 

ფინანსებზე წვდომის უზრუნველყოფის (მათ შორის მიკრო-გრანტების პროგრამის განხორციელება) 

ღონისძიებების ეფექტური განხორციელებისთვის საჭიროა ინფორმაციის  გავრცელება 

ლოკალურად,  ასევე, რეგიონში არსებული ინოვაციური ცენტრებისა და ჰაბების   მეშვეობით  

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. შესაბამისი მონაცემების შესაგროვებლად და 

დასამუშავებლად სასურველია არსებობდეს სერვისები სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან (მაგ. 

შემოსავლების სამსახური), რის შედეგადაც ინფორმაციის გაცვლა და პროექტების შესაფასებლად 

ინდიკატორებზე მონაცემების მიიღება/დამუშავება უწყებებისთვის ავტომატურ რეჟიმში იქნება 

შესაძლებელი. 

მცირე და საშუალო საწარმოების, ეკონომიკის ზრდაზე ორიენტირებული სექტორების მხარდაჭერის 

მიზნით ექსპორტის საგანმანათლებლო ღონისძიებების ეფექტურობის გასაზრდელად სასურველია 

კვალიფიციურ ტრენერთა ბირთვის გაფართოება, რომ შესაძლებელი იყოს სხვადასხვა რეგიონებში 

ერთდროულად რამდენიმე სასერთიფიკატო კურსის განხორციელება. 

იმ ღონისძიებების ეფექტური განხორციელებისთვის, რომლებიც მიზნად ისახავს პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების ხელშეწყობასა და პოტენციური უცხოელი ინვესტორების მხარდაჭერას 

სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ საჭიროა საინვესტიციო პროექტების წახალისება და მათი 

განხორცილების ხელშეწყობისთვის რეგიონებში ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. აღნიშნული 
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მოიაზრებს გზების გარემონტებას, კომუნიკაციების მიყვანას პოტენციური საწარმოს ადგილამდე 

(გაზი, დენი, წყალი), ამას გარდა, სერვისების მიმწოდებელი კომპანიების შემთხვევაში 

უმნიშვნელოვანესია სწრაფი ინტერნეტისა და საოფისე ფართების არსებობა. მსგავსი 

ინფრასტრუქტურის არარსებობა/სიმწირე სერიოზულ დაბრკოლებას წარმოადგენს რეგიონებში 

ინვესტიციების მოზიდვისთვის.  

წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროექტებთან მიმართებით აღსანიშნავია, რომ 

პროექტებისთვის განსაზღვრული ვადების დაცვა ვერ მოხდა რამდენიმე პრობლემური ფაქტორის 

გათვალისწინებით, რომელთა გამოსწორებით შესაძლებელი იქნება პროექტების ეფექტური 

განხორციელების უზრუნველყოფა. სამუშაოების დაწყებისას კონტრაქტორი ხშირად აწყდება 

გარკვეულ პრობლემებს არსებულ დიზაინში, რაც სისტემის შემდგომი გამართული 

ოპერირებისთვის საჭიროებს შესაბამის რეაგირებას. ამასთანავე, საჭიროა სწორი დაგეგმარების 

უზრუნველყოფა, რადგან არასწორი დაგეგმარების გამო ხშირად დგება დამატებით სამუშაოების 

საჭიროებაც. შესაბამისად, გეგმიური სამუშაოების მაგივრად ხშირად მიმდინარეობს პრობლემების 

გამოსწორებებაზე მიმართული ღონისძიებები. ამას გარდა, პროექტში მიმდინარე ნებისმიერი სახის 

ცვლილების განხორციელება საჭიროებს შეთანხმებებს რამდენიმე ინსტანციაზე, რაც წარმოადგენს 

დაბრკოლებას, რადგან თავისთავად ახდენს ზეგავლენას სამუშაოების ხანგრძლივობაზე. 

 

მყარი ნარჩენების მართვის სისტემის გამართულად ფუნქციონირებისთვის კანონმდებლობის 

საფუძველზე უნდა დაინერგოს არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის მონიტორინგის 

შემუშავებული პროცედურები და შეიქმნას მონიტორინგის ლაბორატორია, რაც ხელს შეუწყობს 

შესაძლებლობების გაძლიერებას (ლაბორატორიული ხელსაწყო-დანადგარები), შპს მყარი 

ნარჩენების მართვის კომპანიის სტრატეგიით გათვალიწინებული პრიორიტეტების შესრულებას და 

საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებისა და საქართველო-ევროკავშირთან ასოცირების 

ხელშეკრულების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებას ნარჩენების მართვის 

სექტორში, კერძოდ, კომპანიის იურისდიქციაში არსებული 54 ნაგავსაყრელის საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისად ოპერირებასა და დახურვის შემდგომი მონიტორინგის 

განხორციელებას. 

სოფლის მეურნეობაში სტრატეგიული ქვედარგების მხარდაჭერის, კერძოდ მეღვინეობის 

განვითარების პროგრამის გასაუმჯობესებლად რეკომენდირებულია ევროკავშირის სტანდარტების 

მიხედვით შექმნილი საქართველოს ვენახების ეროვნული კადასტრის ფართოდ ჩართვა რთველის 

პროცესში. ამას გარდა, ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობის მიზნით, მიზანშეწონილია კახეთისა 

და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში დღეისათვის ნაკლებად ცნობილ მევენახეობის ზონებში, მევენახეობა-

მეღვინეობის განვითარების ხელშემწყობი პროგრამების შემუშავება. 

2020 წლიდან საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის მიზნით, უფრო აქტიური უნდა გახდეს 

ღონისძიებები სტრატეგიულ ბაზრებზე - აშშ, იაპონია, ჩინეთი, პოლონეთი და დიდი ბრიტანეთი. 

ამასთანავე, საჭიროა გაგრძელდეს ამ პარტნიორი ქვეყნების საგარეო ვაჭრობის რეჟიმების ანალიზი, 

რათა შემცირდეს საექსპორტო ბაზრებზე არსებული ბარიერები და დამყარდეს ახალი შეღავათიანი 

რეჟიმები. მარკეტინგული ღონისძიებები გააქტიურდება გერმანიასა და ბალტიისპირეთის 

ქვეყნებში. მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს ღვინის ხარისხის კონტროლის მექანიზმების სრულყოფა 

და ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია, რათა ქართულმა ღვინომ მყარად დაიმკვიდროს 

ადგილი მსოფლიო პრემიუმ ღვინოების სეგმენტში. 

ექსპორტის წახალისების მიმართულებით ფინანსური და ადამიანური რესურსების უფრო 

ეფექტიანად გამოყენების მიზნით, აუცილებელია თითოეული გამოფენის შედეგების სიღრმისეული 

შეფასება, რაც გულისხმობს კონკრეტულ გამოფენაში მონაწილე კომპანიის შედეგების დეტალურ 

ანალიზს მისი საექსპორტო აქტივობების კუთხით.  

კვლევითი სექტორის მხარდაჭერის მიზნით და შესაბამისი ღონისძიებების მართვის, 

განხორციელების და პროგრამირების გაუმჯობესებისათვის მიზანშეწონილია მონიტორინგის 

სისტემის განვითარება. 
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მოწყვლადი ჯგუფების ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიმართულებით, გრძელვადიანი შედეგების 

მისაღწევად აუცილებელია მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარებებში 

შემავალი სხვადასხვა კომპონენტის ფარგლებში შენარჩუნდეს  დახმარებების დროულად გაცემის 

მაჩვენებელი. გარდა ამისა, უნდა გაგრძელდეს მუშაობა ადმინისტრირების პროცესის 

გაუმჯობესებისა და მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილებისკენ მიმართული მექანიზმების 

შემოღების მიზნით.  

ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლებისა და ამ მიზნით სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობის 

ღონისძიებების მიმართულებით  სასურველია, მეტი დრო დაეთმოს პროექტების მომზადების 

პროცესში სკოლების წარმომადგენლების მხარდაჭერას, რათა გათვალისწინებული იყოს 

თითოეული სკოლის შესაძლებლობები, საჭიროებები ხარჯეფექტიანი პროექტის მოსამზადებლად. 

ამას გარდა, პროექტების დაფინანსებისას, სასურველია, გათვალისწინებული იყოს თანხები 

არაფორმალური აქტივობების განსახორციელებლად სკოლაში შესაბამისი გარემოს მოსაწყობად და 

აღსაჭურვად რადგან შეუძლებელია თანამედროვე განათლების მოთხოვნების შესაბამისი შედეგების 

მიღწევა ტექნოლოგიების და შესაბამისი რესურსების გარეშე. არაფორმალური განათლების წრეების 

დაგეგმვისას ასევე საჭიროა მუნიციპალიტეტების დონეზე გათვალისწინებული იყოს კლიმატური 

პირობები და მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის მზაობა.  

მიზანშეწონილია შენარჩუნდეს და გაიზარდოს „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 

სახელმწიფო პროგრამის“ დაფინანსების მოცულობაც. 

ამავდროულად, მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით და გრძელვადიანი 

შედეგების მისაღწევად, აუცილებელია შენარჩუნდეს შეღავათების დროულად გაცემის მაჩვენებელი 

და გაგრძელდეს მუშაობა, რათა დაიხვეწოს კოორდინაციის და ადმინისტრირების პროცესი.  

 

 


