საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ამოცანების ინდიკატორები
პრიორიტეტი/ამოცანა
პრიორიტეტი 1 - ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა

ამოცანა 1.1. კონკურენტუნარიანობა.
ფერმერული საქმიანობის ეკონომიკური გაჯანსაღება, რესტრუქტურირება და
მოდერნიზაცია. დივერსიფიკაციისა და ეფექტიანი მიწოდების ჯაჭვის
განვითარების მეშვეობით.

ინდიკატორები RDAP 2018-2020-სთვის

პროგრამები, რომლიდანაც ითვლება მაჩვენებელი

პირველი ინდიკატორი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო:
'1.1.1 შეღავათიანი აგროკრედიტი - 70; საბაზისო (2016) - 61
1.1.2 ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარების პროგრამა - 250
1.1.3 დანერგე მომავალი - ბენეფიციარი - 632; საბაზისო (2016) - 262
1.1.4 შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება - 16,
საბაზისო (2016) - 16
1.1.10 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომა და მდგრადობა 2018-2020 წლებში სულ მცირე 1290-მა ბენეფიციარმა განახორციელა ინვესტიცია 96, საბაზისო (2016) - 0
1.1.5 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა - 72,
2020 წლის ბოლოსთვის ჰიდრომელიორირებული ფართობი გაზრდილია 15%საბაზისო (2016) - 164
ით.
1.1.7 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება 105, საბაზისო (2016) - 9
1.1.9 მაღალმთიანი რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბსაძოვრების რაციონალურად გამოყენება - 1, საბაზისო (2016) - 0
1.1.13 ქართული ჩაის წარმოების ხელშეწყობა - 7; საბაზისო (2016) - 7.
'მეორე ინდიკატორი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო:
მაჩვენებელი მოცემულია ევროკავშირის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის
მატრიციდან
საბაზისო წელი - 2016 - 143,375 ჰა.

ამოცანა1.2. დივერსიფიცირება. სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია სოფლის
2018-2020 წლებში სულ მცირე 24-მა არასასოფლო-სამეურნეო საწარმომ
მეურნეობასთნ დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის გაძლიერებით და
განახორციელა ინვესტიცია.
მდგრადი არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებების განვითარების საშუალებით.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო:
1.2.1 მეწარმეობის განვითარება - 24, საბაზისო (2016) - 20 არასასოფლოსამეურნეო საწარმო.

ამოცანა 1.3. ტურიზმი სოფლად. სოფლად ტურიზმისა და შესაბამისი
ტურისტული პროდუქტების განვითარება სოფლის სპეციფიკისა და უნიკალური
კულტურული იდენტობის საფუძველზე.

2018-2020 წლებში სულ მცირე 135 ტურისტულ პროდუქტსა და
ინფრასტრუქტურაში განხორციელდა ინვესტირება

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო:
1.3.1 ტურიზმის განვითარება - 15
1.3.2 ტურიზმის განვითარება და ხელშეწყობა - 9
საბაზისო 2016 წელი - ინფრასტრუქტურა 14 სასტუმროს პროექტი და 3
ტურისტული პროდუქტი.
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო:
1.3.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა - 120
საბაზისო (2016) - 40 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი

2018-2020 წლებში, სულ მცირე 40,000-მა ბენეფიციარმა შეიძინა/გაიუმჯობესა
შრომითი ბაზრისთვის საჭირო უნარები

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო:
2.1.1. ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფორმირება და განვითარება (IBRD) ციფრულ წიგნიერებასა და პროგრამირების ენებში - 4,800. ელექტრონულ
წიგნიერებაში - 900. საბაზისო (2016) - ციფრულ წიგნიერებასა და პროგრამირების
ენებში - 51, ელექტრონულ წიგნიერებაში - 0 ბენეფიციარი.
საქრთველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო:
2.1.2 პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება - 55,
საბაზისო (2016) - არ არსებობს, (2017) - 40;
2.1.4 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება - 11,250. საბაზისო
(2016) - 3384 ბენეფიციარი
2.1.3 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა - ბენეფიციარი 14,837. საბაზისო (2016) - 4,754 ბენეფიციარი
საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრო:
2.1.7 ანაკლიის „მომავლის ბანაკი“ და „შაორის ბანაკი“- 8,500, საბაზისო (2016) „შაორის ბანაკი“ 923, „მომავლის ბანაკი“ 2205, სულ: 3128 ბენეფიციარი
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო:
2.1.5 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლება - 600, საბაზისო (2016) - 974 ბენეფიციარმა მიიღო
ვაუჩერი, მაგრამ არ არის ცნობილი რამდენმა დაათავრა 5 ქალაქის გამოკლებით

პრიორიტეტი 2 - სოციალური მდგომარეობის და ცხოვრების დონე

ამოცანა 2.1. უნარები და დასაქმება. ცნობიერების ამაღლება ინოვაციების და
მეწარმეობის მიმართულებით. ასევე, თანამშრომლობის წახალისება უნარჩვევების განვითარებისა და დასაქმების ხელშეწყობით (განსაკუთრებით
ახალგაზრდებისა და ქალებისათვის).

ამოცანა 2.2 ინფრასტრუქტურა და მომსახურებები. ძირითადი სასოფლოსამეურნეო ინფრასტრუქტურის (მათ შორის კულტურულ მემკვიდრეობების
ძეგლებამდე მიმავალი გზებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის)
გაუმჯობესება და ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობის
ხელმისაწვდომობა, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
ჩათვლით.

ამოცანა 2.3. ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობა. სოფლის მოსახლეობის
(განსაკუთრებით ქალებისა და ახალგაზრდების) ჩართულობის გაზრდა
ადგილობრივი საჭიროებების იდენტიფიცირებასა და მათი გადაწყვეტის გზების
განსაზღვრაში.

მაჩვენებელი მოცემულია ევროკავშირის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის
მატრიციდან. ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს ასევე დაემატა: გარე განათება
(რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო) და ინტერნეტი,
გაზი (ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო). შესაბამისად
ანგარიშგების მიზნით დაემატა:
2018-2020 წლებში სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის სულ მცირე 35%-ს
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო:
გაეზრდება ხელმისაწვდომობა ახალ და/ან გაუმჯობესებულ ინფრასტრუქტურაზე 2.1.1. ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფორმირება და განვითარება (IBRD) ინტერნეტში ჩართვის ვაუჩერი - დამატებით 4,350, საბაზისო (2017), 177 428
აბონენტი. 2% ზრდა
2.2.8 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების
გაუმჯობესება - 45,000 დამატებითი ბენეფიციარი, საბაზისო (2016), 316,147. 14.2
% ზრდა
2018-2020 წლებში სულ მცირე 8 საზოგადოებრივი ჯგუფებიდან მომდინარე
ადგილობრივი განვითარების ინიციატივებიდან მოხდება
ცოდნის/გამოცდილების გენერირება, რათა მოხდეს სოფლის განვითარების
სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის წლიური გადახედვისთვის ინფორმაციის
გაზიარება და შემდგომი სოფლის განვითარების სტრატეგია შემუშავდეს უფრო
მეტი ადგილობრივი ჩართულობით

საბაზისო (2016) - 0 შეხვედრა

პრიორიტეტი 3 - გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა

2020 წლის ბოლოს სულ მცირე 20 %-ით გაზრდილია ტყის ფართობი, რომელიც
იმართება ტყის მართვის გეგმებით.
ამოცანა 3.1. წყლის, ტყისა და სხვა რესურსები. მიზნობრივ სოფლის
ტერიტორიებზე წყლის, ტყისა და სხვა რესურსების მართვის გაუმჯობესება.

პირველი ინდიკატორი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო:
საბაზისო წელი - 2016 წლის მდგომარეობით, სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს
მართვას დაქვემდებარებული ტყის ფონდის 12.8% იმართება ტყის მართვის
გეგმებით.

დაცული ტერიტორიების დამატებით 2 ტერიტორიული ერთეული იმართება
მენეჯმენტის გეგმებით 2018-2020 წლებში
მეორე ინდიკატორი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო:
საბაზისო წელი - 2016 - დაცული ტერიტორიების 9 ტერიტორიული ერთეული
იმართება მენეჯმენტის გეგმებით

ამოცანა 3. 2. ნარჩენების მართვა. სოფლად ნარჩენების მართვის მდგრადი
სისტემების განვითარების ხელშეწყობა.

2018-2020 წლებში, მყარი ნარჩენების მართვა გაუმჯობესებულია სულ მცირე 2
რეგიონში

2018-2020 წლებში აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში დაზღვეულია
არანაკლებ 81,000 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი
ამოცანა 3.3. კლიმატის ცვლილება. კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული
შესაძლო ნეგატიური გავლენის შერბილების ღონისძიებების განხორციელება.
რისკების შეფასება

2018-2020 წლებში მეტეოროლოგიური სადგურების რაოდენობა გაზრდილია
78%-ით (25 ახალი სადგური) და ჰიდროლოგიური დაკვირვების სადგურების
რაოდენობა 52%-ით (24 ახალი სადგური)

საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო:
3.2.1 მყარი ნარჩენების მართვა - 2 რეგიონალური ნაგავსაყრელი, საბაზისო (2016)
-0
პირველი ინდიკატორი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო:
3.3.2 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები - 81,000 სასოფლოსამეურნეო ჰა 2018-2020 წლებში, საბაზისო (2016) - 15 472 ჰა
მეორე ინდიკატორი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო:
საბაზისო წელი 2016 - ფუნქციონირებს 32 ერთეული მეტეოროლოგიური და 46
ერთეული ჰიდროლოგიური დაკვირვების სადგური.

