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1 პრიორიტეტი − ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
Pryority I- Affordable quality healthcare and social welfare
1.1.2. მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება
(პროგრამული კოდი 35 02 02)

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
10. საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების
სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების ფარგლებში
ყოველწლიურად უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე
მაღალმთიან
დასახლებაში
მუდმივად
მცხოვრები
ბავშვები
უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება
დროულად (ბენეფიციართა რაოდენობა 11 ათასზე მეტი პირი);
მიღწეული მაჩვენებელი - მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად
მცხოვრები ბავშვებისათვის სრულად და დროულად გაიცემოდა
სოციალური დახმარება თვეში საშუალო 11 ათასზე მეტ ბენეფიციარზე,
რისთვისაც მიიმართა დაახლოებით 21 მლნ ლარი.
1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 35 03 03 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“;
მიღწეული მაჩვენებელი
სოფლის ექიმის პროგრამის დასაფინანსებლად მიიმართა 25.4 მლნ
ლარამდე, მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წწ. სამოქმედო
გეგმის 2018 წელს დაგეგმილი აქტივობის ფარგლებში (სოფლის ექიმი)
ათვისებული ბიუჯეტი იგივეა.

1.1.2. Social Assistance for Target Groups of Population (Program Code 35
02 02) (In RDAP – Activity 2.2.27 Assistance to improve demographic
situation)
Responsible Ministry/Agency:
 Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied
Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia (Code 35) / LEPL "Social Service Agency"
10. Base Level Indicator – According to the activities, from the rural
development action plan 2018-2020, annually, social assistance is provided
in timely manner to children permanently living in the regions with
negative population growth, as well as in the high mountainous settlements.
Achieved indicator – In 2018, social assistance was provided in timely
manner, each month in average to more than 11,000 children permanently
living in the regions with negative population growth, as well as in the
high mountainous settlements. 21 mln GEL was spent for this activity.
1.2.3.8 Village doctor (Program Code 35 03 03 08)
(In RDAP – Activity 2.2.22 Village doctor)
Responsible Ministry/Agency:
 Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied
Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia (Code - 35)
/ LEPL "Social Service Agency"
Achieved Indicator
25.4 million GEL was spent to finance village doctor program, including in
the framework of the activity (Village doctor) planned for the year 2018
from the 2018-2020 Rural Development Action Plan.
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1.7 შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა
(პროგრამული კოდი 35 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა
რაოდენობა 1500-2000 (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი:
რეგიონებში მინიმუმ 200-350 ბენეფიციარი);
მიღწეული მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულია 2 574
სამუშაოს მაძიებელი (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი:
რეგიონებში 1381, რისთვისაც მიიმართა 2 მლნ ლარზე მეტი).

1.7 Labor and Employment System Reform Program (Program code: 35 05)
(In RDAP – 2.1.5 Professional retraining and raising qualifications of jobseekers)
Responsible Ministry/Agency
 Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied
Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia (Code –
35) / LEPL "Social Service Agency"
Target Indicator – Under the program the number of trained beneficiaries
1500-2000 (Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural
Development Action Plan: 200-350 beneficiaries in the regions);
Achieved Indicators – Under the program 2,574 jobseekers are trained
(Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
Plan: 1,381 beneficiaries in the regions. More than 2 mln GEL spent for
the activity).

3 პრიორიტეტი − რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
Priority III – Regional Development, Infrastructure and Tourism
3.3 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
(პროგრამული კოდი - 25 04)

3.3 Restoration and rehabilitation of water supply infrastructure (Program
Code – 25 04) (In RDAP – 2.2.17 Rehabilitation of the water supply
systems in the rural areas)
Responsible Ministry/Agency

პროგრამის განმახორციელებელი:

 Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
 საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა
და
(Code – 25)
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;
 LEPL Municipal Development Fund
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
 LTD “Georgian United Amelioration Company”
 შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
During the reporting period, the expenditure incurred in the "Water
კომპანია“.
Supply Restoration-Rehabilitation" program amounted to 195.2 million
საანგარიშო პერიოდში „წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის Gel. Including indicators for 2018 in the Rural Development Action Plan
აღდგენა-რეაბილიტაცია“ პროგრამისთვის გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 2018-2020, for which expenditure amounted to 154 mln GEL.
195.2 მლნ. ლარი. მათ შორის 2018-2020 წლების სოფლის Comment: The mentioned 154 million GEL is only the amount spent by
განვითარების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული the United Water Supply Company. In total, 162 million GEL was spent
ღონისძიებებისათვის 2018 წელს მიიმართა 154 მლნ ლარი.
on the activities for water supply in the framework of the Ministry of

Regional Development and Infrastructure, from which 8 million GEL was
allocated from the Fund of Projects to be implemented in the Regions.
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3.5 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24
05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
მიღწეული საბოლოო შედეგები







3.5 Tourism development and support (Program Code 24 05)
(In RDAP – Activity 1.3.2 Tourism development and support)
Responsible Ministry/Agency:
 Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
(Code - 24) /LEPL Georgian National Tourism Administration


საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე გაიზარდა საქართველოს,
როგორც ტურისტული ქვეყნის, მიმართ ინტერესი, რაც
გამოიხატება
ვიზიტორების
რაოდენობის
ზრდით
და
საქართველოს საკურორტო რესურსების შესახებ მსოფლიოს
ცნობილ ჟურნალებში დაბეჭდილი სტატიებით და ტელევიზიების

მიერ მომზადებული გადაცემებით;
შეიქმნა ღვინის გზის კატალოგი;

გაუმჯობესებულ და მოწყობილ იქნა მცირე ტურისტული
ინფრასტრუქტურა, კერძოდ: დამონტაჟდა ღვინის გზის საგზაო
მანიშნებლები და ხევსურეთში საინფორმაციო დაფები;

გადამზადდა 1 254 ტურიზმის სექტორში დასაქმებული ადამიანი.

მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2018 წელს
შეიქმნა დამატებით 3 ტურისტული პროდუქტი, განხორციელდა
დამატებით 2 ინფრასტრუქტურული პროექტი და გადამზადდა 900
ტრენინგის მონაწილე - ტურიზმის სექტორის წარმომადგენელი,
რისთვისაც მიიმართა 657.5 ათასი ლარი.
3.7 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 25 05)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა
და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;
 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
 შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“.
მიღწეული მაჩვენებელი:
კეთილმოწყობილ-რებილიტირებული 3 ნაგავსაყრელი; მოწყობილი 1
ნაპირდამცავი გაბიონი;
შეძენილი 10 846 კონტეინერი, 1
ნაგავსაყრელის დახარისხების საამქროს კონდიცირების სისტემა, 1

Interest has increased to Georgia as a tourist country in the
international and domestic market, which is expressed by the number
of visitors and the Georgian resorts advertised in the world-famous
magazines and the programs prepared by televisions;
Wine road catalogue was created;
Improved and built small tourism infrastructure, in particular: road
signs and wine booths installed in Khevsureti;
1,254 beneficiaries were trained employed in tourism sector.

Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
Plan: 3 new tourism products were developed, 2 new infrastructural
projects were implemented; 900 individuals were retrained. The actual
spending was 657.5 thousand GEL.

3.7 Solid Waste Management (Program code 25 05)
(In RDAP – 3.2.1 Solid waste management)
Responsible Ministry/Agency:
 Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
(Code – 25)
 Georgian Municipal Development Fund
 Ltd. Solid Waste Management Company of Georgia
Achieved Indicator:
Well-arranged 3 landfills; Arranged 1 bankrupt gabion; Acquired 10,846
containers, 1 landfill sorting system, 1 bulldozer, 1 emission monitoring
device. (Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural
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ბულდოზერი, 1 ემისიების მონიტორინგის მოწყობილობა. (მათ შორის, Development Action Plan: 1 new regional landfill construction has
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით started. Actual budget expenditure was 6.5 mln GEL.
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: დაიწყო 1 ახალი
რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა, რისთვისაც მიიმართა 6.5
მლნ ლარი).
3.8 საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტი
(IBRD) (პროგრამული კოდი 24 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ-საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სააგენტო
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - დაემატება 12 ინოვაციების ცენტრი
(გურჯაანი, ბოლნისი, ამბროლაური, ქარელი, კასპი, ხაშური,
ოზურგეთი, ზესტაფონი, სამტრედია, ახმეტა, რუხი, მესტია); 2019წ დაემატება 10 ინოვაციების ცენტრი; 2020წ - დაემატება 10 ინოვაციების
ცენტრი; 2021წ - დაემატება 15 ინოვაციების ცენტრი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაიხსნა და
ფუნქციონირებს ახმეტის და რუხის ინოვაციების ცენტრები,
რისთვისაც მიიმართა 773 ათასი ლარი. სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული
პროგრამის 2018 წლის მაჩვენებლები იგივეა.
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - 30 000 ოჯახისთვის
დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია:
2018წ. - გაიცემა 3 000 ინტერნეტ ვაუჩერი; 2019წ. - დამატებით 12 000
ინტერნეტ ვაუჩერი; 2020წ. - დამატებით 10 000 ინტერნეტ ვაუჩერი;
2021წ. - დამატებით 5 000 ინტერნეტ ვაუჩერი;

3.8 The formation and development of national innovations ecosystem
(IBRD) (Program code 24 12) (In RDAP – Activity 2.1.1. The formation
and development of national innovations ecosystem (IBRD)
Responsible Ministry/Agency
 Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
(Code - 24) / LEPL Georgia's Innovation and Technology Agency
Target Indicator for 2018 - 12 innovations center will be added (Gurjaani,
Bolnisi, Ambrolauri, Kareli, Kaspi, Khashuri, Ozurgeti, Zestafoni,
Samtredia, Akhmeta, Rukhi, Mestia); 2019 - 10 innovations center will be
added; 2020 - 10 innovations centre will be added; 2021 - 15 innovations
centre will be added.
Achieved indicator - opened and operated centers of Akhmeta and Rukhi
innovations, for which 773 thousand GEL was spent. The indicators are
the same for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan.

Target Indicator for 2018-2021 - Primary installation of internet-funded
funding for 30 000 families: in 2018 – 3,000 internet vouchers will be
issued; in 2019 - additional 12,000 internet vouchers; in 2020 - additional
10,000 internet vouchers; in 2021 - additional 5,000 internet vouchers.

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გაიცა 16 Achieved indicator - 16 internet vouchers were issued, for which 2.4
ინტერნეტ ვაუჩერი, რისთვისაც მიიმართა 2.4 ათასი ლარი. ამასთან, thousand GEL was spent. The indicators are the same for 2018 in the 2018სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით 2020 Rural Development Action Plan.
გათვალისწინებული
აღნიშნული
პროგრამის
2018
წლის
მაჩვენებლები იგივეა.
Target Indicator for 2018 – 8,000 beneficiaries participating in computer
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში
literacy and innovative competitions; 2019 – 9,600 beneficiaries
გადამზადებული და ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე 8 000
participating in computer literacy and innovative competitions; 2020 –
ბენეფიციარი; 2019წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული
8,400 beneficiaries participating in computer literacy and innovative
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და ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე დამატებით 9 600
ბენეფიციარი; 2020წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული
და ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე დამატებით 8 400
ბენეფიციარი; 2021წ - კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული
და ინოვაციურ კონკურსებში მონაწილე დამატებით 8 400
ბენეფიციარი;
მიღწეული
საბოლოო
შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი
კომპიუტერულ წიგნიერებაში გადამზადებული და ინოვაციურ
კონკურსებში მონაწილე 1 350 ბენეფიციარი; მათ შორის: სოფლის
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: გადამზადდა: ა)
ციფრულ წიგნიერებასა და პროგრამირების ენებში 1150 ბენეფიციარი
ბ) ელექტრონულ წიგნიერებაში 200 მეწარმე, რისთვისაც მიიმართა 103
ათასი ლარი.

competitions; 2021 – 8,400 beneficiaries participating in the retraining
and innovative competitions in computer literacy.

Achieved indicator – 1,350 beneficiaries participating in computer literacy
and innovative competitions; Including indicators for 2018 in the 20182020 Rural Development Action Plan: a) In the digital literature and
programming languages 1,150 beneficiaries and b) 200 entrepreneurs in
electronic literacy were trained for which 103 thousand GEL was spent.

3.10 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული
ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება
(პროგრამული კოდი 24 11)

3.10 Measure of the cost of natural gas paid to the population of high
mountainous villages of Kazbegi and Dusheti municipalities (Programme
code 24 11) (In RDAP – Activity "2.2.9 Increasing access to natural gas
consumption for residents of the high mountainous villages")
Responsible Ministry/Agency:
პროგრამის განმახორციელებელი:
 Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
(Code – 24)
სამინისტრო
Target Indicator - 5,700 subscribers permanently residing in Georgia's
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და
high mountainous villages of Kazbegi and the Dusheti municipalities
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად
მცხოვრები 5 700 აბონენტი;
Achieved indicator – 2018 - 5,700 beneficiaries, who permanently live in
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ყაზბეგის Georgia's high mountainous villages of Kazbegi and Dusheti
მუნიციპალიტეტში და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი municipalities, were reimbursed the costs of supplied natural gas, for
სოფლების მუდმივად მცხოვრები პროგრამით განსაზღვრული which 7.4 mln GEL was spent. The indicators are the same for 2018 in the
ბენეფიციარები - საშუალოდ 5 700 აბონენტი, რისთვისაც მიიმართა 7.4 2018-2020 Rural Development Action Plan.
მლნ ლარი. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018
წლის მიზნობრივი მაჩვენებელი იგივეა.
3.13 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით
მომარაგების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15)

3.13 Improve electricity and natural gas supply to the population (Program
Code 24 15) (In RDAP – 2.2.8 Improvement of electricity and natural gas
supply to the population)
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პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაზიფიცირებულია 1 075 000 აბონენტი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წელს
დამატებით გაზიფიცირებულია 20 480 აბონენტი, რისთვისაც
მიიმართა 22.4 მლნ ლარი. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული
პროგრამის 2018 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლები იგივეა. ქვეყნის
მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 083 480 აბონენტი.

Responsible Ministry/Agency
 Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
(Code – 24)
Target indicator – 1,075,000 beneficiaries/users have been supported with
gas supply
Achieved indicator – in 2018, additionally 20,480 users have been
provided with gas for which 22.4 million GEL was spent. The indicators
are the same for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan.
Totally, 1,083,480 users are provided with access to gas.

4. პრიორიტეტი − განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
Priority IV – Education, science and professional training
4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (32
02 02)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების
ეროვნული ცენტრი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა მინიმუმ 50%
ჩართულია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერთიან
სისტემაში. პროფესიული განვითარების საგნობრივი მეთოდიკის
მოდული გაიარა პირველი ნაკადის 80%-მა; ლიდერობის აკადემიის
მეორე და მესამე დონის ტრენინგები გაიარა საჯარო სკოლის
დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-მა. ბენეფიციართა მინიმუმ
80% აღწევს დასახულ სასწავლო შედეგებს;
მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: ჩატარდება
ტრენინგები „მეწარმეობის უნარების განვითარება" პილოტირება:
პილოტირებაში მონაწილეობას მიიღებს საჯარო პროფესიული
სასწავლებლების მინიმუმ 50 მასწავლებელი და 5 დირექტორი.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
● პროფესიული
განათლების
მასწავლებელთა
არსებული
რაოდენობის 40%-ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი,

4.1.2 Professional development of vocational education teachers (32 02 02)
(In RDAP – 2.1.2 Professional development of the vocational education
teachers)
Responsible Ministry/Agency
 Ministry of Education, Science Culture and Sport of Georgia (Code
– 32) / National Centre for Teacher Professional Development
Target Indicator - At least 50% of professional education teachers are
involved in the unified system of teacher professional development. 80% of
the first stream passed through the Module of Professional Development;
The second and third level trainings of Leadership Academy were
conducted by 80% of public school directors and facilitators. At least 80%
of beneficiaries have achieved educational outcomes;

Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
Plan: trainings will be conducted in "Development of Entrepreneurship
Skills" Piloting: At least 50 teachers and 5 directors of public vocational
education will participate in the piloting.
Achieved indicators:
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პრაქტიკის მასწავლებელთა 65%-ს - ტრენინგები საწარმოში,
მასწავლებლებელთა 8%-ს - ტრენინგები მეწარმეობაში,
მასწავლებელთა 65% -ს - ტრენინგები მოდურ სწავლებაში.
სახელმწიფო პროფესიული სასწავლებლის 23 დირექტორს და 9
ადმინისტრაციის წარმომადგენელს გაგვლილი აქვს ტრენინგი
სტრატეგიულ დაგეგვმაში. ტრენინგი „მეწარმეობის უნარების
განვითარება" გაიარა 32-მა მასწავლებელმა და 2-მა
დირექტორმა, რისთვისაც მიიმართა 8.8 ათასი ლარი (სოფლის
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი 2.9 ათასი ლარი).



40% of the current vocational education teachers have passed a
pedagogical course, 65% of teachers, teaching practice – have
completed trainings in the enterprises, 8% of teachers - trainings in
entrepreneurship, 65% of teachers - trainings in modern training. 23
directors and 9 administration representatives of the state vocational
school have been trained in strategic planning. Training
"Entrepreneurship Skills Development" was conducted for 32 teachers
and 2 directors for which 8.8 thousand GEL was spent (For 2018 in the
2018-2020 Rural Development Action Plan the amount reached 2.9
thousand GEL).

4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა (32
02 03)

4.1.3 Secure Educational Environment – (Program code 32 02 03)
(In RDAP – 2.2.5 Provision the psycho-social services for the students)
Responsible Ministry/Agency
პროგრამის განმახორციელებელი:
 Ministry of Education, Science Culture and Sport of Georgia (Code
 სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის
– 32) / LEPL Mandaturi Service
სამსახური
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის
ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები ფუნქციონირებდა
შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა, შიდა
ქართლი და სამეგრელო (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების
სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი)
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
სსიპ - საგანმანეთლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის
ფსიქოლოგიური მომსახურეობის ცენტრში გადმომისამართდა 1 147
ბენეფიციარი, მათ შორის; სამეგრელო ზემო სვანეთი - 99, კახეთი 51, ქვემო ქართლი - 219, მცხეთა მთიანეთი - 14, შიდა ქართლი- 182,
სამცხე ჯავახეთი - 24, იმერეთი - 308, გურია - 14, აჭარა - 236,
რისთვისაც მიიმართა 392.5 ათასი ლარი (სოფლის განვითარების
2018-2020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018
წლის მაჩვენებელი).

Target Indicator - Psychological Service Centers of Educational Institution
Resource Officers were functioning in the following regions: Kvemo Kartli,
Kakheti, Imereti, Adjara, Shida Kartli and Samegrelo (Indicators for 2018
in the 2018-2020 Rural Development Action Plan).

4.1.7 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (32 02 07)

4.1.7 Relax and Learn Together (Program Code 32 02 07)
(In RDAP – 2.2.6 Offering different types of camps to the students)
Responsible Ministry/Agency

პროგრამის განმახორციელებელი:

Achieved indicator:
1,147 beneficiaries were transferred to the Psychological Service Center of
the Office of Resource Officers of the Educational Institution, from which:
Samegrelo Zemo-Svaneti – 99; Kakheti – 51; Kvemo Kartli - 219, Mtskheta
Mtianeti - 14, Shida Kartli - 182, Samtskhe Javakheti - 24, Imereti - 308,
Guria - 14, Adjara – 236. Actual Budget is 392.5 thousand GEL (Indicators
for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan).
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 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტროს აპარატი

 Ministry of Education, Science Culture and Sport of Georgia (Code
– 32)
Target Indicator: about 10,000 pupils will be provided with summer service
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
services. Under the Indicator for 2018 in Rural Development Action Plan
საზაფხულო
სკოლებში
მომსახურეობის
სერვისით
2018-2020, the 9,000 schoolchildren of public schools will be provided with
უზრუნველყოფილ იქნება 10 000-მდე მოსწავლე. სოფლის
participation in summer schools every year.
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული 2018
წლის
მაჩვენებელის
თანახმად,
ყოველწლიურად სოფლის საჯარო სკოლების 9,000 მოსწავლე
უზრუნველყოფილი იქნება საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობის
შესაძლებლობით.
Achieved Indicator – 1,850 pupil of general education institutions of
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
Georgia is provided with summer service services.
საზაფხულო
სკოლებში
მომსახურეობის
სერვისით
უზრუნველყოფილია
საქართველოს
ზოგადსაგანმანათლებლო
In the summer schools 1,530 pupils of rural schools took part, for which 1.3
დაწესებულებების 1 850 მოსწავლე.
million GEL was spent (Indicators for 2018 in the Rural Development Ation
საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობა მიიღო სოფლის სკოლების
Plan for 2018-2020).
1,530-მა მოსწავლემ, რისთვისაც მიიმართა 1.3 მლნ. ლარი (სოფლის
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი).
4.1.11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით
უზრუნველყოფა (32 02 11)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
ყოველწლიურად პროგრამის ბენეფიციართა 100%
უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით (სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის
მაჩვენებელი).
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
ყოველწლიურად
პროგრამის
ბენეფიციართა
100%
უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით, რისთვისაც მიიმართა 22.3 მლნ
ლარი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში, მონაცემები იგივეა)

4.1.11 Providing transportation to public school students (Program Code 32
02 11)
(In RDAP – 2.2.3 Providing the transportation to public school students)
Responsible Ministry/Agency
 Ministry of Education, Science Culture and Sport of Georgia (Code
– 32)
Target Indicator - Annually, transportation to be provided to 100% of the
program beneficiaries (Indicators for 2018 in the Rural Development
Action Plan for 2018-2020).
Achieved Indicator - Annually, transportation was provided to 100% of
program beneficiaries. Actual budget is 22.3 million GEL (Indicators for
2018 in the Rural Development Action Plan for 2018-2020 is the same).
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4.1.12 სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32
02 12)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი



პროგრამის ფარგლებში ჩართული მოსწავლეების რაოდენობა
გაიზრდება საშუალოდ 20 000-ით;
ყოველწლიურად მოსწავლეებისათვის საინტერესო და სახალისო
გარემოს შექმნისა და საჯარო სკოლების გაძლიერების მიზნით,
ჩატარდება „თავისუფალი გაკვეთილები", რომელშიც ჩაერთვება
არანაკლებ 20 000 მოსწავლე (სოფლის სკოლებიდან) (სოფლის
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი).

4.1.12 Supporting school activities (program Code 32 02 12) (In RDAP –
2.2.7 Supporting school activities for the establishment of an interesting
and amusing environment and strengthening of public schools)
Responsible Ministry/Agency
 Ministry of Education, Science Culture and Sport of Georgia (Code
– 32)
Target Indicator
 The number of pupils involved in the program will increase by an
average of 20,000;
 "Free lessons" will be conducted to create an interesting and fun
environment for students and strengthen public schools every year,
which will involve at least 20,000 pupils (from rural schools) (Indicators
for 2018 are reflected in the Rural Development Action Plan for 20182020).

Achieved Indicator
Under the program 16,500 pupils are involved in extracurricular / nonპროგრამის
ფარგლებში
ექსტრაკურიკულარულ/კლასგარეშე extracurricular activities.
More than 20,000 pupils involved in sports, culture-arts and intellectualაქტივობებში ჩართულია 16 500-ზე მეტი მოსწავლე.
სპორტის,
კულტურა-ხელოვნებისა
და
ინტელექტუალურ- cognitive fields and projects (Under the above indicator 2018 in the rural
შემეცნებითი მიმართულებების წრეებსა და პროექტებში ჩაერთო development action plan 2018-2020 it was spent more than 1.3 mln GEL).
20,000 მოსწავლეზე მეტი(მათ შორის, სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ზემოაღნიშნული
ღონისძიებების დასაფინენსებლად სამინისტროს სხვადასხვა
პროგრამული კოდების ასიგნებებიდან მიიმართა 1.3 მლნ ლარზე
მეტი).
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

4.4.1 საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და
მოსწავლეების/სტუდენტების ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა (32 07 01)

4.4.1 Provide educational institutions and pupils with informationcommunication technologies (Program 32 07 01)
(In RDAP – 2.2.4 Provide educational institutions with information and
communication technologies)
პროგრამის განმახორციელებელი:
Responsible Ministry/Agency
 სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
 Ministry of Education, Science Culture and Sport of Georgia (Code
განვითარების სააგენტო.
– 32) / LEPL Education and Science Infrastructure Development
Agency
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
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საბაზისო მაჩვენებლის შენარჩუნება; მათ შორის სოფლის
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: ყოველწლიურად
განხორციელდება 80 საჯარო სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის
მოწყობა.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
2018-2019 სასწავლო წელს პროგრამის „ჩემი პირველი კომპიუტერი“
ბენეფიციარები
უზრუნველყოფილნი
არიან
პერსონალური
კომპიუტერებით. გასულ წელთან შედარებით 19.5 %-ით
გაზრდილია
კომპიუტერული
ტექნიკით
დაჯილდოებული
წარჩინებული მოსწავლეების რაოდენობა.
უსადენო ინტერნეტი დამონტაჟდა 108 სკოლაში, რისთვისაც
მიიმართა 1.7 მლნ ლარი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი).

Target Indicator - Maintain a base indicator; Including indicator for 2018 in
the 2018-2020 Rural Development Action Plan: Annually wireless internet
communication systems will be installed (Wi-Fi network set up) at 80
public schools.
Achieved Indicator
2018-2019 academic year the under the program "My First Computer"
beneficiaries are provided with personal computers. In comparison with
last year, 19.5% increase the number of successful schoolchildren awarded
with computer equipment.

4.4.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 01)

4.4.2.1 Developing the infrastructure of secondary educational institutions
(Program Code 32 07 02 01) (In RDAP – 2.2.1 Development of the
infrastructure of the general educational institutions)
Responsible Ministry/Agency
 Ministry of Education, Science Culture and Sport of Georgia (Code
– 32) / LEPL Education and Science Infrastructure Development
Agency.
Target Indicator
Number of newly constructed public schools will increase up to eight;
Construction of 10 new schools will start;
The construction of up to 6 new schools (more than 60 children) will be
carried out annually (Indicator for 2018 in the Rural Development Action
Plan for 2018-2020).
Achieved Indicator
The construction of 23 public schools have been completed, including
construction of 17 small-scale public schools.

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
რვა ერთეულამდე გაიზრდება ახალი აშენებული საჯარო სკოლების
რაოდენობა; დაიწყება 10 ახალი სკოლის მშენებლობა;
ყოველწლიურად განხორციელდება 6-მდე დიდკონტიგენტიანი (60
ბავშვზე მეტის ) ახალი სკოლის მშენებლობა (სოფლის განვითარების
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018
წლის მაჩვენებელი).
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
დასრულებულია
23
საჯარო
სკოლის,
მათ
შორის
17
მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები.
მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული
2018
წლის
მაჩვენებელი:
განხორციელდა 331 საჯარო სკოლის აღჭურვა სხვადასხვა სახის
სასკოლო ინვენტარით. 2018 წელს დასრულდა სოფლად 19 სკოლის
მშენებლობა,
აქედან
3
დიდკონტინგენტიანია
და
4

Wireless internet system was installed in 108 schools and actual budget is
1.7 mln GEL (Indicator for 2018 in the Rural Development Action Plan for
2018-2020).

Including the indicator for 2018 in the Rural Development Action Plan for
2018-2020: 331 public schools received different types of school equipment.
Construction of 19 schools was completed in 2018, out of which 3 were of
large student body capacity and 4 were of small student body capacity.
Rehabilitation works were carried out in 8 public schools. Also, 300 public
11

მცირეკონტინგენტიანი.
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები schools received funding for rehabilitation works. Funding was provided to
განხორციელდა 8 საჯარო სკოლაში. ასევე, სარეაბილიტაციო local municipalities for partial rehabilitation of 46 schools. Actual budget is
სამუშაოებისთვის დაფინანსდა 300 საჯარო სკოლა. დაფინანსება determined as 35.9 mln GEL.
გადაეცა ადგილობრივ მუნიციმალიტეტებს 46 სკოლის ნაწილობრივ
სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის, რისთვისაც მიიმართა 35.9 მლნ
ლარი.
4.4.2.2 პროფესიული საგანანმანათლებლო
ინფრასტრუქტურის განვითარება (32 07 02 02)

დაწესებულებების 4.4.2.2 Developing the infrastructure of secondary educational institutions
(32 07 02 02) (In RDAP – 2.2.2 Development of infrastructure for vocational
education institutions)
Responsible Ministry/Agency
პროგრამის განმახორციელებელი:
 Ministry of Education, Science Culture and Sport of Georgia (Code
 სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
– 32) / LEPL Education and Science Infrastructure Development
განვითარების სააგენტო.
Agency.
Target Indicator
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
დაიწყება მინიმუმ ორი ახალი პროფესიული სასწავლებლის Construction of at least two new vocational schools will start.
მშენებლობა.
2018 წელს სულ მცირე ერთ მუნიციპალიტეტში დაწყებულია
სამუშაოები
ახალი
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულების დაფუძნების მიზნით (სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის
მაჩვენებელი).
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
დაწყებულია კასპის ახალი პროფესიული კოლეჯის მშენებლობა და
დაფინანსებულია 4 არსებული პროფესიული სასწავლებლის
სხვადასხვა ლოკაციაზე შენობების სამშენებლო - სარეაბლიტაციო
სამუშაოები.
მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: სამუშაოები
დაწყებულია 3 მუნიციპალიტეტში, კერძოდ დაწყებულია
სამშენებლო სამუშაოები კასპის მუნიციპალიტეტში კოლეჯის
დაფუძნების მიზნით. ასევე დაწყებულია მოსამზადებელი
სამუშაოები ხულოსა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში,
რისთვისაც სულ მიიმართა 2.9 მლნ ლარი.
4.7.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (32 03
01)

In 2018, at least in one municipality has started works to establish a new
vocational education institution (Indicator for 2018 in the Rural
Development Ation Plan for 2018-2020).

Achieved Indicator
Construction of Kaspi new professional college is under construction and
construction/rehabilitation works of 4 existing vocational schools are
underway.
Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Ation
Plan: Working process for establishment of new vocational educational
institutions initiated in three municipalities, namely in Kaspi municipality
for establishment of college. In addition, preparatory works have been
initiated in Khulo and Choakhtauri municipalities and the actual budget is
2.9 mln GEL.

4.7.1 Support to the development of vocational education (32 03 01)
(In RDAP – 2.1.3 Promotion of the Vocational education development)
12

პროგრამის განმახორციელებელი:
 პროფესიული საგანმანათლებლო კოლეჯები/პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების განმნახორციელებელი
დაწესებულებები;
 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო;
 სსიპ - ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით ბენეფიციარების რაოდენობა
გაზრდილია მინიმუმ 10%-ით; 2018 წელს პროფესიული
პროგრამების განმახორციელებელ სახელმწიფო საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში
ჩარიცხული
(სოფლად
მცხოვრები)
სტუდენტების რაოდენობა 2016 წლის მაჩვენებელთან შედარებით
გაიზრდება სულ მცირე 2%-ით (სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის
მაჩვენებელი).
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, პროფესიულ
პროგრამებზე საანგარიშო პერიოდში ჩარიცხულ სტუდენტთა
რაოდენობა - 7 267. მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის
მაჩვენებელის თანახმად, სოფლად ჩარიცხულ სტუდენტთა
რაოდენობამ საერთო ჯამში შეადგინა 4,480, რაც 2016 წლის
მაჩვენებელთან (4,754 სტუდენტი) შედარებით ნაკლებია, 2018
წელს პროფესიულ სტუდენტთა ვაუჩერული/მოდულებისგან
შემდგარი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ვაუჩერულ
დაფინანსებაზე მიიმართა 5.7 მლნ ლარი.
4.7.3 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება (32 03
03)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო
ადმინისტრირების სკოლა.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

Responsible Ministry/Agency
 Ministry of Education, Science Culture and Sport of Georgia (Code
– 32) / Professional vocational colleges
 Vocational education programs implementing institutions
 LEPL - National Centre for Quality Development

Target Indicator
The number of beneficiaries has increased by at least 10% compared with
the base level indicator; In 2018, the number of the students (living in the
village) enrolled in state educational institutions carrying out vocational
programs will increase by minimum 2% compared to 2016 data (Indicator
for 2018 in the Rural Development Action Plan for 2018-2020).

Achieved Indicator
The number of students enrolled in the state education institutions and
professional programs during the reporting period – 7,267. Including
Indicator for 2018 in rural development action plan 2018-2020 the number
of students enrolled in rural areas is estimated as 4,480 which is less
compared to 2016 (4,754 students). In 2018, voucher financing of
Vocational Education Program of Professional Students was estimated as
5.7 million GEL.

4.7.3 Professional re-training of ethnic minorities (Program Code 32 03 03)
(In RDAP – 2.1.4 Vocational training of the ethnic minorities; Activity
2.1.9: Promoting arts education)
Responsible Ministry/Agency:
 Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia
(Code – 32); LEPL Zurab Zhvania School of Public Administration
Target Indicator:
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საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის
კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 300;
2018 წელს საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების
პროგრამის ფარგლებში გადამზადდება 300 პოტენციური მსმენელი
(სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი).
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამით
მოსარგებლეთა ფაქტიური რაოდენობა - 307. ამასთან, სოფლის
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელის მიხედვით 2018 წელს
საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამით
ისარგებლა 307-მა პირმა, რისთვისაც მიიმართა 26.5 ათასი ლარი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა
რაოდენობა - 3300; მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის
მაჩვენებელი: 2018 წელს სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით
ისარგებლებს 3300 ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით მოსარგებლეთა ფაქტიური
რაოდენობა - 3400.
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელის თანახმად 2018 წელს
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით სულ ისარგებლა
ეროვნული უმცირესობების 3 400-მა წარმომადგენელმა, რისთვისაც
მიიმართა 2.5 მლნ ლარი.
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
სსიპ
სკოლისგარეშე
სახელოვნებო
საგანმანათლებლო
სასწავლებლები - აქტივობების რაოდენობა - 290-მდე. (სოფლის
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: ყოველწლიურად
რეგიონებში სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა სამინისტროს
დაქვემდებარებაში არსებული 2 სსიპ-ის ფუნქციონირების
ყოველწლიური დაფინანსება)
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

Number of students trained in Public Government and Administration
Program – 300;
300 potential students will be re-trained within the Public Government
and Administration program (Indicator for 2018 from the 2018-2020 Rural
Development Action Plan)
Achieved Indicator:
Actual number of students that participated in Public Government and
Administration program – 307. In addition, according to achieved indicator
for 2018,of the 2018-2020 Rural Development Action Plan, the number of
students re-trained within the in Public Government and Administration
Program was 307 and for this reason 26.5 thousand GEL was spent.
Target Indicator:
Number of graduates from state language teaching program – 3300;
including, Indicator for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
Plan: In 2018, 3,300 national minority representatives will participate in
the state language teaching program.
Achieved Indicator:
Number of graduates from state language teaching program – 3400;
According to indicator for 2018 in the 2018-2020 Rural Development
Action Plan: 3,400 national minority representatives participated in the
state language teaching program and for this reason 2.5 million GEL was
spent.

3. Target Indicator:
LEPL National School of Educational Institution - Number of activities - up
to 290. (Indicator for 2018 in the Rural Development Action Plan for 20182020: Annually, support the funding of functioning of 2 Art and
Educational LEPL-s in the regions, which are under the Ministry)

Target Indicator:
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აქტივობების რაოდენობა – 290-მდე. (სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის
მაჩვენებელი: წლის განმავლობაში დაფინანსდა სახელოვნებო
განათლების მიმართულებით სამინისტროს დაქვემდებარებაში
არსებული 2 სსიპ-ის ფუნქციონირება, რისთვისაც მიიმართა 480.0
ათასი ლარი.)
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
აქტივობების რაოდენობა – 300-მდე. (სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმედო გეგმით აქტივობა 2.1.9 ,,სახელოვნებო
განათლების ხელშეწყობა“ 2018 წლის შედეგის მაჩვენებლებია: ხელი
შეეწყო რეგიონებში სახელოვნებო განათლების ორ საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირს, რისთვისაც მიიმართა 481.2 ათასი
ლარი.)

Number of activities – up to 290. (Indicator for 2018 in the 2018-2020 Rural
Development Action Plan - operation of two art LELPs under Ministry’s
control was funded and for this reason 480 thousand GEL was spent).

Achieved Indicator:
Number of activities – up to 300. (According to Activity 2.1.9 “Promoting
arts education” in 2018-2020 Rural Development Action Plan - support
the operation of two art LELPs in regions and for this reason 481 thousand
GEL was spent).

5 პრიორიტეტი − მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
Priority V - Macroeconomic stability and improvement of investment environment
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5.1 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - აწარმოე საქართველოში

5.1 Enterprise Development (Program Code 24 07)
(In RDAP – 1.2.1 Development of the entrepreneurship; 1.3.1 Tourism
development)
Responsible Ministry/Agency:
 LEPL Enterprise Georgia (Ministry of Economy and Sustainable
Development, Code - 24)

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2018-2021წწ - თანადაფინანსებული
1000-მდე ერთეული ბიზნეს-პროექტი, ტექნიკურად მხარდაჭერილი
600-მდე ბენეფიციარი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2018 წ. თანადაფინანსებულია 1000-ზე მეტი ერთეული ბიზნეს-პროექტი,
ტექნიკურად მხარდაჭერილია 2 350-მდე ბენეფიციარი.
მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებლები:
 რეგიონებში
სახელმწიფო
პროგრამის
„აწარმოე
საქართველოში“
ფინანსებზე
ხელმისაწვდომობის
კომპონენტის ფარგლებში, ბენეფიციარი კომპანიების
კრედიტისა
და
ლიზინგის
საგნის
პროცენტის
თანადაფინანსების მიმართულებით მხარი დაეჭირა 15 ახალ
ან/და არსებული საწარმოს გაფართოების პროექტს,
რისთვისაც მიიმართა 4,270 ათასი ლარი;
 რეგიონებში
სახელმწიფო
პროგრამის
„აწარმოე
საქართველოში" სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულების
ფარგლებში მხარი დაეჭირა 28 ახალ ან/და არსებული
სასტუმროს გაფართოების პროექტს, რისთვისაც მიიმართა
3,939 ათასი ლარი.

Target Indicator:
In 2018-2021 – up to 1000 business projects will be co-financed, up to 600
beneficiaries will be technically assisted.
Achieved Indicator:
In 2018, more than 1000 business projects were co-financed, up to 2350
beneficiaries were technically assisted.
In addition, fulfilled indicators for 2018 in Rural Development Action Plan
2018-2020, were:
 15 regional start-ups and/or expanding enterprises were supported
by co-financing loan and leasing interest payments of beneficiary
companies through the Access to Finance Component of the
Enterprise Georgia State Program and for that 4,270 thousand GEL
was spent;
 In regions, within the framework of the Hotel Industry Component
of the Enterprise Georgia State Program, 28 start-up hotels and/or
expanding hotels were supported and for that 3,939 thousand GEL
was spent.
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7. პრიორიტეტი – იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
Priority VII – State support of internally displaced persons and migrants and promotion of reintegration
7.1. განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 34 02)

7.1. Support of IDPs and improving their living conditions in the area of
resettlement (Program code 34 02)
(In RDAP: Activity 2.2.20 Resettlement of IDPs and creation of
improved social and living conditions)

პროგრამის განმახორციელებელი:

Responsible Ministry/Agency:
 Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied
Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia;
 Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia;

 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
 საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო;
 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო.

 LEPL "Social Service Agency"

მიზნობრივი მაჩვენებელი - თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა
რეგიონებში მდებარე ახალ საცხოვრებელ კორპუსებში საცხოვრებელი
ბინა გადაეცემა 630 ოჯახს;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 709 ოჯახს
საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა სულადობის მიხედვით.
მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საქართველოს
რეგიონებში შესყიდულ იქნა კერძო საკუთრებაში არსებული 497
სახლი/ბინა, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 10 447 315 ლარი;

Target Indicators - 630 families will be granted with apartments in the
new residential buildings located in Tbilisi and other regions of Georgia.

7.2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა
ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და
პროგრამების მართვა (პროგრამული კოდი 34 01)

7.2. Elaboration of the state policy for supports of IDPs and migrants and
management of programmes (Program code 34 01)
(In RDAP – Activity 2.2.21: Manage migration of eco-migrants )

პროგრამის განმახორციელებელი:

Responsible Ministry/Agency:
 Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied
Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia;

 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო;
 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი;
 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

Final result achieved indicators - 709 families were given ownership of
apartments considering/reflecting the quantity of members in the family.
Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
Plan: 497 houses/apartments in private ownership were purchased in the
regions of Georgia for IDP families, for which in 2018 was spent
10,447,315 GEL;

 LEPL "Social Service Agency";
 Office of the State Minister of Georgia for Reconciliation and
Civic Equality;
 Ministry of Internal Affairs of Georgia;
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მიზნობრივი მაჩვენებელი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდება
ეკომიგრანტთა 120 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო თანხებით
უზრუნველყოფილი იქნება 20 ოჯახი (ოჯახზე 50 000 ლარის
ოდენობით). ეკომიგრანტთა ალტერნატიული საცხოვრებლებით
უზრუნველსაყოფად დაიგეგმა 90 სახლის შეძენა 2 250 000 ლარის
ფარგლებში;
მიღწეული
საბოლოო შედეგის
შეფასების
ინდიკატორი
საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 122 ოჯახი, ხოლო საკომპენსაციო
თანხებით უზრუნველყოფილ იქნა 20 ოჯახი (ოჯახზე 50 000 ლარის
ოდენობით). საქართველოს რეგიონებში შესყიდულ იქნა 66 სახლი,
რისთვისაც წლის განმავლობაში მიიმართა 1.6 მლნ ლარზე მეტი
(სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018 წლის მიზნობრივი
მაჩვენებლები).

Target Indicators - 120 families of eco-migrants will be provided with
housing and 20 families will be provided with compensation funds (50,000
GEL per family). In order to provide alternative housing for eco-migrants,
the purchase of 90 houses at cost within 2,250,000 GEL was planned;

Final result achieved indicators - 122 families were satisfied with housing
and 20 families were provided with compensation funds (50,000 GEL per
family). 66 houses have been purchased for eco-migrants in the regions of
Georgia, for which more than 1.6 million GEL was spent during the year.
(The indicators are the same for 2018 in the 2018-2020 Rural
Development Action Plan).

8. პრიორიტეტი – კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
Priority VIII - Culture, religion, youth promotion and sport
8.2 საქართველოში ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა და
პოპულარიზაცია (პროგრამული კოდი 33 02)

8.2 Facilitation and promotion of art fields in Georgia (Program code 33
02) (In RDAP – Activity 1.3.3 Supporting culture in the regions )

განმახორციელებელი:
Responsible Ministry/Agency:
 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
 Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia; (Code
სპორტის სამინისტრო;
– 32)
 სსიპ ორგანიზაციები
 LEPL organizations/agencies
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
Target Indicators
 აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური,  Number of Activities (International, theatrical, musical, film, literary
მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები;
festivals; Exhibitions, competitions, publications, new stages, tours,
გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები,
jubilee events; Promotion of disability persons and ethnic minorities;
გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ
Cultural events in regions of Georgia) - up to 3,685. (Including
უმცირესობათა ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში
indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan:
კულტურული ღონისძიებები) - 3 685-მდე. (მათ შორის
Every year, 15 projects in the sphere of culture will be implemented in
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
the regions and cultural events will be held in 30 municipalities).
გათვალისწინებული
2018
წლის
მაჩვენებელი:
ყოველწლიურად რეგიონებში
კულტურის სფეროში
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განხორციელდება 15
პროექტი და
კულტურული
ღონისძიებები ჩატარდება 30 მუნიციპალიტეტში).
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
 აქტივობების რაოდენობა (საერთაშორისო, თეატრალური,
მუსიკალური, კინო, ლიტერატურული ფესტივალები;
გამოფენები, კონკურსები, გამოცემები, ახალი დადგმები,
გასტროლები, საიუბილეო ღონისძიებები; შშმპ და ეთნიკურ
უმცირესობათა ხელშეწყობა; საქართველოს რეგიონებში
კულტურული ღონისძიებები) – 7 976-მდე. ;(სოფლის
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო
პერიოდში, 52 მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 34
პროექტი. რისთვისაც მიიმართა 1.7 მლნ ლარი);
 აქტივობის
ფარგლებში
რეგიონებში
მდებარე
11
სახელოვნებო
სსიპ
დაფინანსდა
15
სხვადასხვა
ღონისძიებისთვის (სპექტაკლისა და გასტროლისათვის)
საჭირო
ხარჯებით
და
ასევე,
სამინისტროს
დაქვემდებარებაში არსებული 12 რეგიონული თეატრი
დაფინანსდა ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯით.
რისთვისაც მიიმართა 4.2 მლნ ლარი;
8.4 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო
სისტემის სრულყოფა (პროგრამული კოდი 33 04)

Final result achieved indicators


Number of Activities (International, theatrical, musical, film, literary
festivals; Exhibitions, competitions, publications, new stages, tours,
jubilee events; Promotion of disability persons and ethnic minorities;
Cultural events in regions of Georgia) - up to 7,976. (Including
indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan:
In the reporting period, 34 projects were implemented in 52
municipalities. For which 1.7 million GEL was spent);



Within the project, 15 different events (performance and recreation)
for 11 art LEPLs in the regions were financed and all necessary expenses
of 12 regional theatres functioning under the Ministry were financed,
for which 4.2 million GEL was spent;

8.4 Protection of cultural heritage and perfection of museum system
(Program code 33 04)
(In RDAP – Activity 1.3.4: Cultural heritage protection; 1.3.5 Protection
of cultural heritage and advancement of museum system)

განმახორციელებელი:
 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო;
Responsible Ministry/Agency:
 საქართველოს მუზეუმები;
 Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia; (Code
 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
– 32)
ეროვნული სააგენტო.
 Museums of Georgia;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
 LEPL "National Agency for Cultural Heritage Preservation of
• კულტურული მემკვიდრეობის 50-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია
Georgia"
სარეაბილიტაციო
პროექტი,
რესტავრირებულია
ძეგლი, Target Indicators
განხორციელებულია არქეოლოგიური შესწავლა, როგორც ქვეყნის  For the up to 50 samples of cultural heritage: rehabilitation project has
შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. (მათ შორის სოფლის
been prepared, monument is restored, and archaeological study is
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
carried out both within the country and outside the country. (Including
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: რეგიონებში
indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan:
მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტირებული და
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რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი ძეგლების ყოველწლიური
მაჩვენებელი 40.)
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
კულტურული მემკვიდრეობის 130-მდე ნიმუშზე: მომზადებულია
სარეაბილიტაციო
პროექტი,
რესტავრირებულია
ძეგლი,
განხორციელებულია არქეოლოგიური შესწავლა, როგორც ქვეყნის
შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. (მათ შორის სოფლის
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო
პერიოდში, რეაბილიტირებულია 76 კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლი, რისთვისაც მიიმართა 8.6 მლნ ლარი).
3. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 970 500-მდე.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 1 143 000-მდე. (მათ შორის
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: ყოველწლიურად
განხორციელდება რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში
არსებული 13 სსიპ-ის ( მუზეუმების, მუზეუმ-ნაკრძალების, სახლმუზეუმების) დაფინანსება)
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა - 2 530 151-მდე. (მათ შორის
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო
პერიოდში,
განხორციელდა
რეგიონებში
სამინისტროს
დაქვემდებარებაში არსებული 12 სსიპ-ის (მუზეუმების, სახლმუზეუმების), ასევე, მუზეუმ-ნაკრძალების დაფინანსება, რისთვისაც
მიიმართა 1.3 მლნ ლარი);
8.5 კულტურასა და სპორტში ინვესტიციებისა და
ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდაჭერა (პროგრამული
კოდი 33 07)

Annual number of cultural heritage monuments located in regions,
rehabilitated and in the process of rehabilitation reaches 40)
Final result achieved indicators
For up to 130 samples of cultural heritage: are prepared rehabilitation
project, monument are restored, has been arranged archaeological studies
both inside and outside the country. (Including indicators for 2018 in the
2018-2020 Rural Development Action Plan: During the reporting period,
76 cultural heritage monuments were rehabilitated, for which 8.6 million
GEL was spent).
3.Target Indicators
Number of visitors in the reserves - up to 970,500.
Number of visitors in museums - up to 143,000. (Including indicators for
2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan: Annually will be
financed 13 LEPLs (museums, museums, houses and museums) under the
Ministry in the regions.

Final result achieved indicators
Number of visitors in museums – 2,530,151. (Including indicators for 2018
in the 2018-2020 Rural Development Action Plan: In the reporting period,
12 LEPLs (museums, house-museums) and museum-preservation were
financed, for which 1.3 million GEL was spent;

8.5 Sports infrastructure, rehabilitation and sports inventory renewal
program (Program code 33 07) (In RDAP – Activity 2.2.11 Development of
Sports Infrastructure)

განმახორციელებელი:
Responsible Ministry/Agency:
 საქართველოს განათლების, მეცენიერების, კულტურისა და  Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia; (Code –
სპორტის სამინისტრო
32)
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
Final result achieved indicators
20

მიმდინარეობდა საქართველოს რეგიონებში 3 სპორტის სასახლის
მშენებლობა, დასრულებულია 10 რაგბის/ფეხბურთის მოედანი.
საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟებულია 60 გარე სავარჯიშო
მოწყობილობა; (მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის
მაჩვენებელი:
საანგარიშო
პერიოდში
მიმდინარეობდა
2
ორდარბაზიანი
მულტიფუნქციური
სპორტული
დარბაზის
მშენებლობა ქ. გორში და ქ. თელავში, რისთვისაც მიიმართა 17 მლნ
ლარი).
8.7 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვის
ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 33 06)

განმახორციელებელი:
 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
სპორტის სამინისტრო
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
სახელმწიფო დახმარებას იღებს 708 ბენეფიციარი (ვეტერანი
სპორტის 415 მუშაკი და მაღალმთიან დასახლებაში სპორტის
სფეროში 293 დასაქმებული მწვრთნელი). მათ შორის სოფლის
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2018 წელს
სახელმწიფო დახმარებას მიიღებს 400 ბენეფიციარი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
სახელმწიფო დახმარებას იღებს 715 ბენეფიციარი (ვეტერანი
სპორტის 415 მუშაკი და მაღალმთიან დასახლებაში სპორტის
სფეროში 300 დასაქმებული მწვრთნელი). მათ შორის სოფლის
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო
პერიოდში დახმარება მიიღო მხოლოდ 318-მა ბენეფიციარმა
მწვრთნელმა, რისთვისაც მიიმართა 233.0 ათასი ლარი.
8.10 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის
ღონისძიებები (32 08)
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი;

Construction of 3 sports palaces in the regions of Georgia took place, 10
rugby/soccer fields completed. 60 external exercise equipment are installed
across Georgia; (Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural
Development Action Plan: During the reporting period the construction of
a two double arena multifunction sports hall in Gori and Telavi, for which
17 million GEL was spent).

8.7 Social protection measures for culture and sportsmen (Program code 33
06) (In RDAP – Activity 2.2.12 Financial assistance of trainers employed
in the field of sports in the high mountainous settlements )
Responsible Ministry/Agency:
 Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia; (Code –
32)
Target Indicators
708 beneficiaries (415 veterans of sports and 293 coaches in sports from
mountainous areas) receive state assistance. Including 2018-2020 action
plan for the development of the rural development 2018: 400 beneficiaries
will receive state assistance in 2018.

Final result achieved indicators
Government financial support receive 715 beneficiaries (415 sport veterans,
300 coaches in the sport from mountainous area). Including 2018-2020
action plan for the development of the rural development 2018: Only 318
beneficiary/coaches received assistance during the reporting period for
which 233.0 thousand GEL was spent.

8.10 State promotion activities in youth field (Program code 32 08)
(In RDAP – Activity 2.1.6 Development of the youth policy; Activity
2.1.7: Anaklia Future Camp and Shaori Camp)
Responsible Ministry/Agency:
 LEPL Children and Youth National Centre
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 სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის
 LEPL Children and Youth Development Fund of Georgia
განვითარების ფონდი;
 Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia; (Code
 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
– 32)
სპორტის სამინისტროს აპარატი.
Target Indicators
90,000 beneficiaries of projects implemented;
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
116,000 beneficiaries of projects to be implemented; (Including indicators
განცორციელებული პროექტების 90 000 ბენეფიციარი;
for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Ation Plan: 2018 In regions
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
of Recreation Camps, 2,500 beneficiaries will be participating from the
განსახორციელებელი პროექტების 116 000 ბენეფიციარი; მათ შორის
regions of Georgia.
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2018 წელს
შემეცნებით-რეკრეაციულ ბანაკებში საქართველოს რეგიონებიდან
მონაწილეობას მიიღებს 2500 ბენეფიციარი.
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
Final result achieved indicators
ახალგაზრდობის ხელშეწყობის ღონისძიებებში ჩართული იყო - 129 More than 129,300 beneficiaries were involved in youth promotion
300-ზე მეტი ბენეფიციარი. მათ შორის: ახალგაზრდული პოლიტიკის activities. Among them: 19,331 beneficiaries participated in the youth
განვითარების პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 19 331- policy development program. The program "Future Camp" hosted - 7,442
მდე ბენეფიციარმა. პროგრამა „მომავლის ბანაკმა“ უმასპინძლმა - 7 beneficiaries, 30 pupils were involved in the activities of the project "Young
442 ბენეფიციარს, პროექტ „ნორჩ მაშველთა კლუბის“ აქტივობებში Masters Club"; The program "Youth Festival - 2017" was involved – 4,553
ჩართული იყო 30 მოსწავლე;
პროგრამა „ახალგაზრდული direct and 63,000 indirect participants. Within the program 117 projects
ფესტივალი – 2017“-ში ჩართული იყო - 4 553 პირდაპირი და 63 000 were involved in various projects.
-მდე არაპირდაპირი მონაწილე. პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა In 2018, about 7,500 beneficiaries participated in the cognitive-recreational
პროექტებში ჩართული იყო 117 შშმ ახალგაზრდა.
camps for 2.7 million GEL and 10,000 young people engaged in various
2018 წელს შემეცნებით-რეკრეაციულ ბანაკებში საქართველოს types of youth activities, for which 362.5 thousand GEL was spent
რეგიონებიდან მონაწილეობა მიიღო 7 500-მდე ბენეფიციარმა, (indicators are same for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Ation
რისთვისაც მიიმართა 2.7 მლნ ლარი, ხოლო სხვადასხვა ტიპის Plan).
ახალგაზრდულ აქტივობაში ჩაერთო 10,000 ახალგაზრდა,
რისთვისაც მიიმართა 362.5 ათასი ლარი (სოფლის განვითარების
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018
წლის მაჩვენებელი).
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10. პრიორიტეტი – სოფლის მეურნეობა Priority X - Agriculture
10.1 ერთიანი აგროპროექტი(პროგრამული კოდი 31 05)

10.1 United Agroproject (Program code 31 05)

პროგრამის განმახორციელებელი
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
მიღწეული მაჩვენებელი

Responsible Ministry/Agency:
 LEPL Agricultural Projects Management Agency (APMA) Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
Achieved indicators
 Within the “Preferential Agro Credit” project, 8 new enterprises were
set up and 66 enterprises were reequipped during the reporting period.
Totally, since the beginning of the project, 145 new enterprises are
established and 911 are re-equipped/ modernized.
 Within the “Agro-Insurance” project, 12,574 policies have been issued
during the reporting period, the cost of insured harvest is 85,781.3
thousands GEL, the amount of the premium paid by the agency is
4,474.9 thousands GEL. The area of insured harvest is 11,557 hectares.













შეღავათიანი
აგროკრედიტის
პროექტით
საანგარიშო
პერიოდში შეიქმნა 8 ახალი და გადაიარაღდა 66 საწარმო. სულ
პროექტის
დაწყებიდან
შექმნილია
145
ახალი
და
გადაიარაღებული/მოდერნიზებულია 911 საწარმო.
აგროდაზღვევის
პროგრამის
ფარგლებში
საანგარიშო
პერიოდში გაიცა 12 574 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის
ღირებულება შეადგენს 85 781.3 ათას ლარს, სააგენტოს
გადასახდელი პრემიის წილი 4 474.9 ათას ლარს. დაზღვეული
მოსავლის ფართობი - 11 557 ჰექტარს.
პროექტი „დანერგე მომავლი“-ს ფარგლებში საანგარიშო
პერიოდში დამტკიცებულია 2 053 ჰა-ზე გასაშენებელი 302
ბაღის პროექტი, სააგენტოს თანადაფინანსება განისაზღვრა
11 923.2 ათასი ლარით.
პროექტი „ქართული ჩაი“- ს ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში
ხელშეკრულება გაუფორმდა 15 ბენეფიციარს, პლანტაციების
ჯამური ფართობი შეადგენს 325 ჰექტარს, თანადაფინანსების
მოცულობა 557.3 ათას ლარს.
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და
შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის
ფარგლებში გაიხსნა 13 ახალი საწარმო.
სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში
საანგარიშო
პერიოდში
გაფორმდა
115
ხელშეკრულება, თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა
4 979.9 ათასი ლარი, ხოლო ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს
12 790.0 ათას ლარს. (მათ შორის, სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018
წლის მაჩვენებელი: დაფინანსდა (ხელშეკრულება გაფორმდა)
114 ახალგაზრდა მეწარმე, რისთვისაც მიიმართა 2.888 ათასი
ლარი).



Within the "Plant the Future" project, during the reporting period 302
orchards to be constructed on 2,053 ha was approved, the amount of
co-financing by the Agency is 11,923.2 thousands GEL.



Within the "Georgian Tea" project, agreements were signed with 15
beneficiaries, the total area of the plantations is 325 hectares and the
amount of co-financing is 557.3 thousands GEL.



Within the “Co-financing of storage and processing enterprises”
project, 13 new enterprises were established.



Within the Youth entrepreneurship support programme, 115
agreements have been signed during the reporting period, the amount
of co-financing is 4,979.9 thousands GEL and the invested amount is
12,790.0 thousands GEL. (Including indicators for 2018 in the 20182020 Rural Development Action Plan: 114 young entrepreneurs were
financed (contract was signed) for which 2,888 thousands GEL was
spent). (In RDAP – Activity 1.1.2 Youth entrepreneurship support
Programme)
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10.1.2 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 31 05 02)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“


მიზნობრივი მაჩვენებელი
2018 წლის განმავლობაში დაფინანსდება 70-მდე ახალი ან
არსებული საწარმოს გაფართოება/გადაიარაღება/
მოდერნიზება.

ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018 წლის
„მიზნობრივი მაჩვენებლები“ იგივეა.
მიღწეული მაჩვენებელი
 გაცემულია 4 სესხი 357.4 ათასი აშშ დოლარი და 4,145 სესხი 271
395.5 ათასი ლარი.
საანგარიშო პერიოდში პროექტის
ფარგლებში შეიქმნა 8 ახალი და გადაიარაღდა 66 საწარმო. სულ
პროექტის
დაწყებიდან
შექმნილია
145
ახალი
და
გადაიარაღებული/მოდერნიზებულია 911 საწარმო.
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო
პერიოდში, გაიხსნა და გადაიარაღდა/გაფართოვა/მოდერნიზდა
74 ახალი და უკვე არსებული საწარმო, რისთვისაც 2018 წელს
მიიმართა 60,160.0 ათასი ლარი.

10.1.2 Preferential Agro Credit (Program code 31 05 02)
(In RDAP – Activity 1.1.1 Preferential Agro Credit)
Responsible Ministry/Agency:
 LEPL Agricultural Projects Management Agency (APMA) Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
Target Indicators
 Expansion/re-equipment/modernization of about 70 new or existing
enterprises will be financed by 2018.
The indicator is the same for 2018 in the 2018-2020 Rural Development
Action Plan.
Achieved indicators


4 loans amounted to 357.4 thousand USD and 4,145 loans amounted to
271,395.5 thousand GEL were issued. 8 new enterprises were set up and
66 enterprises were re-equipped during the reporting period. Totally,
since the beginning of the project, 145 new enterprises are established
and 911 are re-equipped/ modernized.
Indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan:
During the reporting period, established and re-equipped/
expanded/modernized 74 new and existing enterprises, for which in
2018 was spent 60,160.0 thousand GEL.

10.1.3 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 31 05 03)

10.1.3 Agricultural insurance measures (Program code 31 05 03)
(In RDAP – Activity 3.3.2 Agricultural insurance measures)

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“

Responsible Ministry/Agency:
 LEPL Agricultural Projects Management Agency (APMA) Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia

მიზნობრივი მაჩვენებელი:


20,000 ჰა-მდე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე სასოფლოსამეურნეო კულტურათა დაზღვევა.

Target Indicators:
Insurance of up to 20,000 hectares of agricultural land.
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო The indicator is the same for 2018 in the 2018-2020 Rural Development
გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018 წლის Action Plan.
„მიზნობრივი მაჩვენებლები“ იგივეა.
24

მიღწეული მაჩვენებელი

Achieved indicators:





გაიცა 12,574 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულება
შეადგენს 85 781.3 ათას ლარს, სააგენტოს გადასახდელი
პრემიის წილი 4,474.9 ათას ლარს. დაზღვეული მოსავლის
ფართობი - 11,557 ჰექტარს.
2014-2017 წლებში აგროდაზღვევის პროექტის ფარგლებში
გაიცა 68,879 პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულებამ
შეადგინა 465,585.0 ათასი ლარი, სააგენტოს გადახდილი
პრემიის წილი 29,379.6 ათასი ლარი. დაზღვეული მოსავლის
ფართობმა შეადგინა - 59,856 ჰა. ანაზღაურებული ზარალის
ოდენობამ - 29,697.2 ათასი ლარი.

12,574 policies have been issued, the cost of insured harvest is 85,781.3
thousand GEL, the amount of the premium paid by the agency is
4,474.9 thousands GEL. The area of insured harvest – 11,557 hectares.
 68,879 policies have been issued within the framework of Agro

Insurance Project 2014-2017, the cost of insured harvest amounted to
465,585.0 thousand GEL, the amount of the premium paid by the
Agency is 29,379.6 thousand GEL. The area of insured harvest
amounted to 59,856 ha. The amount of loss reimbursement – 29,697.2
thousand GEL.
Indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan:
11,557 hectares of agricultural land was insured during the reporting
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
period, for which 4,787.5 thousand GEL was spent in 2018;
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო
პერიოდში დაიზღვა 11,557 ჰა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთი, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 4,787.5 ათასი ლარი;
10.1.4 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 31 05 04)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
მიზნობრივი მაჩვენებელი

10.1.4 Plant the Future (Program code 31 05 04)
(In RDAP – Activity 1.1.3 Plant the Future)

Responsible Ministry/Agency:
 LEPL Agricultural Projects Management Agency (APMA) Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
 გაშენდება / დაკონტრაქტდება დამატებით 1,500 ჰა-მდე ახალი
Target Indicators
ბაღი და 1 სანერგე მეურნეობა;
 To add / plant additional 1,500 ha new garden and 1 nursery farming;
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო Indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan: In
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2018 წელს 2018, 1,200 ha new garden will be planted/contracted.
გაშენდება/დაკონტრაქტდება 1,200 ჰა ახალი ბაღი.
Achieved indicators
მიღწეული მაჩვენებელი
 In the reporting period, 302 projects for establishing orchards at 2,053
 საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 2 053 ჰა-ზე
ha were approved, amount of co-financing by the Agency was 11,923.2
გასაშენებელი 302 ბაღის პროექტი, სააგენტოს თანადაფინანსება
thousand GEL. Nurseries have not been financed due to the reasons
განისაზღვრა 11 923.2 ათასი ლარით. რაც შეეხება სანერგეებს,
independent from the agency (no demand from beneficiaries in 2018).
სააგენტოსგან დამოუკიდებელი მიზეზებით (2018 წელს
A total of 995 applications were approved in 2015-2018, including 2
ბენეფიციარების
მხრიდან
მოთხოვნა
არ იყო) ვერ
nursery farmings. The total area of the orchards is about 6,347 ha (from
განხორციელდა ვერცერთი პროექტის დაფინანსება. სულ 2015which 955 hectares have been cultivated), amount of co-funding is
2018 დამტკიცდა 995 განაცხადი საიდანაც 2 სანერგე
34,175.6 thousand GEL. The nursery farming area is 4 ha, co-financing
მეურნეობის კომპონენტის ფარგლებში. ბაღების საერთო
amount is 85.5 thousand GEL.
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ფართობი შეადგენს დაახლოებით 6 347 ჰა-ს (საიდანაც უკვე
გაშენებულია 5 955 ჰა), თანადაფინანსების ოდენობა 34 175.6
ათას ლარს. სანერგე მეურნეობის ფართობი შეადგენს 4 ჰა,
თანადაფინანსება 85.5 ათას ლარს.

Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
Plan: In 2018, new orchards on area of 2,053 ha were planted/contracted,
for which 9,563 thousand GEL was spent.

მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2018 წელს
გაშენდა/დაკონტრაქტდა 2,053 ჰა ახალი ბაღი, რისთვისაც მიიმართა
9,563 ათასი ლარი.
10.1.5 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 31 05 05)
10.1.5 Georgian Tea (Program code 31 05 05)
(In RDAP – Activity 1.1.13 Support to Georgian tea production)
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
Responsible Ministry/Agency:
 LEPL Agricultural Projects Management Agency (APMA) - Ministry
of Environmental Protection and Agriculutre of Georgia (Code – 31)
მიზნობრივი მაჩვენებელი:
Target Indicators
 7-მდე კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით აღჭურვა Provding (financing) manufacturing facilities up to 7 cooperatives.
(დაფინანსება) (მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 (Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
წლების სამოქმედო გეგმით ჩამოყალიბებულია შემდეგი სახით: Plan: In 2018-2019, 7 cooperatives will be equipped with manufacturing
„2018-2019 წლებში განხორციელდება 7 კოოპერატივის საწარმოო facilities).
დანადგარებით აღჭურვა“.
Achieved indicators
მიღწეული მაჩვენებელი
 16 agreements were signed. The total area of the plantations is 325.43
 გაფორმდა 16 ხელშეკრულება. პლანტაციების ჯამური
hectares, the total cost of rehabilitation is 813.6 thousand GEL, from
ფართობი შეადგენს 325.43 ჰექტარს, რეაბილიტაციის ჯამური
which the co-financing is 557.3 thousand GEL.
ღირებულება 813.6 ათას ლარს, საიდანაც სააგენტს
Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
თანადაფინანსებაა 557.3 ათასი ლარი.
Plan: In the reporting period, the cooperatives were not equipped with
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო manufacturing machinery, 16 agreements were signed within the project,
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო the total area of plantations totaled 325.43 hectares, for which, in 2018,
პერიოდში არ განხორციელებულა კოოპერატივის საწარმოო 795.3 thousand GEL was spent;
დანადგარებით აღჭურვა, პროექტის ფარგლებში გაფორმდა 16
ხელშეკრულება, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 325.43
ჰექტარს რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 795.3 ათასი ლარი;
10.1.6 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და
შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 31
05 06)

10.1.6 Co-financing of storage and processing enterprises (Program code
31 05 06) (In RDAP – Activity 1.1.4 Co-financing of storage and
processing enterprises)
26

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი
ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
მიზნობრივი მაჩვენებელი:


დასრულდება დამატებით 23 გადამამუშავებელი და
დაფინანსდება 5 – 8 შემნახველი საწარმო (ჯამური ტევადობით
3 000 - 5 000 ტონა); ჯამში გადამამუშავებელ და შემნახველ
საწარმოებში დასაქმდება (სეზონურის ჩათვლით) 2000-მდე
ადამიანი; არანაკლებ 15 საწარმოში დაინერგება HACCP / ISO
22000 სტანდარტები.
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული
2018
წლის
მაჩვენებელი:
დასრულდება 8 გადამამუშავებელი საწარმოს და 8 შემნახველი
საწარმოს შექმნა (ჯამური ტევადობით 6 000-7 000 ტონა);
არანაკლებ 12 საწარმოში დაინერგება HACCP/ISO 22000
სტანდარტები; საწარმოებში დასაქმდება (სეზონურის ჩათვლით)
1 600-ზე მეტი ადამიანი.

Responsible Ministry/Agency:
 LEPL Agricultural Projects Management Agency (APMA) Ministry of Environmental Protection and Agriculutre of Georgia
(Code – 31)
Target Indicators
Additionaly 23 processing enterprises will be completed and 5-8 storage
enterprises will be financed (3,000 - 5,000 tons of total capacity); Over 2,000
people will be employed in processing and storage plants (including
seasonal); At least in 15 enterprises HACCP/ISO 22000 standards will be
introduced.
(Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
Plan: Establishing 8 processing enterprises and 8 storage enterprises (6,0007,000 tons of total capacity). At least in 12 enterprises will be introduced
HACCP / ISO 22000 standards; More than 1,600 people will be employed
in those enterprises (including seasonal).

მიღწეული მაჩვენებელი:

Achieved indicators







პროექტის დაწყებიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
დასრულებულია 52 საწარმო, საიდანაც გახსნილია 41 ახალი
საწარმო. ყველა საწარმოს გახსნის შემდეგ ჯამური დასაქმება
მიაღწევს (სეზონურის ჩათვლით) 2 000-მდე ადამიანს;
2018 წელს გაიხსნა 13 ახალი საწარმო, დაფინანსდა 8
შემნახველი (ჯამური ტევადობით 6 000 ტ) და 5
გადამამუშავებელი საწარმო.
ამასთან, მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის
მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში პროექტის ფარგლებში
გაიხსნა 13 ახალი საწარმო (10 გადამამუშავებელი და 3
შემნახველი), 8 საწარმოში დაინერგა ISO 22000 სტანდარტები;
დაკონტრაქტებულ საწარმოებში ჯამურად დასაქმდა 1 641
ადამიანი, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 7 635.3 ათასი ლარი.



Up to December 31, 2018, 52 enterprises have been completed and 41
new enterprises have been opened. After the opening of all
enterprises, the total employment will reach 2,000 people (including
seasonal);
13 new enterprises opened in 2018, 8 savings (6,000 tons of total
capacity) and 5 processing enterprises were financed.

(Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
Plan: During the reporting period, 13 new enterprises (10 processing and 3
storage enterprises) were established within the project, and ISO 22000
standards were introduced in 8 enterprises;
Totally 1,641 people were employed in controlled enterprises, for which in
2018, 7,635.3 thousand GEL was spent.
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10.2.1 სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური
ექსპლუატაცია (პროგრამილი კოდი 31 07 01)

10.2.1 Current technical exploitation of amelioration
infrastructure(Program code 31 07 01) (In RDAP – Activity 1.1.11:
Construction and rehabilitation of amelioration systems)

პროგრამის განმახორციელებელი
 შპს „საქართველოს მელიორაცია“

Responsible Ministry/Agency:
 Georgian Amelioration Ltd. - Ministry of Environmental
Protection and Agriculutre of Georgia (Code – 31)

მიღწეული მაჩვენებელი







ტექნიკური ექსპლუატაციის ღონისძიებების განხორციელების
შედეგად გაიწმინდა 1 687 კილომეტრი სიგრძის სარწყავი და
სადრენაჟო არხი; შეკეთდა ან შეიცვალა 29 კმ მილსადენი;
შეკეთებულია მსხვილი ჰიდროტექნიკური ნაგებობა 499
ერთეული;
განხორციელდა
1
714
სხვადასხვა
ჰიდროტექნიკური ერთეულის რემონტი ან შეცვლა ახლით
(ფარები, ურდულები, წყალგამყოფი კვანძები, ტუმბოები,
ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობები და სხვა); შეკეთდა
და შეიცვლა ახლით ღარული არხების - 25,7 კმ.; ასევე, სოფლის
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი:
პირობითი სარწყავი მიწების კატეგორიიდან რეგულარულ
სარწყავი მიწების კატეგორიაში გადასული მიწის ფართობი 6,6 ათასი ჰექტარი;
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 22.5 ათას ჰექტარზე;
დაშრობილი ფართობი - 1.1 ათასი ჰექტარი, რისთვისაც
მიიმართა 30,681 ათასი ლარი.

10.2.2 ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი
(პროგრამილი კოდი 31 07 02)
პროგრამის განმახორციელებელი
 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს აპარატი
მიღწეული მაჩვენებელი

Achieved indicators
 1,687 km long irrigation and drainage channels have been cleaned as a
result of implementation of technical exploitation measures; 29 km
pipeline was repaired or replaced; 499 units of large hydraulic
structures have been repaired; Rehabilitation or replacement of 1,714
different hydraulic units was carried out with new ones (shields,
ladders, watersheds, pumps, electrical and mechanical equipment etc.);
It was repaired and replaced by new channels - 25.7 km. Including
indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan:
 Land area of 6,6 thousand hectares moved from the conditional
irrigation lands category to regular irrigation land category;
 Improvement of irrigation water supply on 22.5 ha;
 Drained area - 1.1 thousand hectares,
for which 30,681 thousand GEL was spent.

10.2.2 Irrigation and Land Market Development Project (Program code 31
07 02) (In RDAP – Activity 1.1.12: Improvement of irrigation and
drainage systems )
Responsible Ministry/Agency:
 Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia
(Code – 31)

Achieved indicators
დასრულდა ზედა რუს, ტბისი-კუმისის და ქვემო სამგორის მარჯვენა Rehabilitation of the Upper Rus, Tbisi-Kumisi and Kvemo Samgori right
მაგისტრალური არხი რეაბილიტაცია, რის შედეგადაც 20 000 ჰა main channel was completed, resulting in improving irrigation water
ფართობზე გაუმჯობესდა სარწყავი წყლის მიწოდება, რისთვისაც supply to 20,000 hectares, for which 11,264 thousand GEL was spent. The
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მიიმართა 11,264 ათასი ლარი. ამასთან, სოფლის განვითარების 2018- indicators are the same for 2018 in the 2018-2020 Rural Development
2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული Action Plan.
პროგრამის 2018 წლის მიზნობრივი მაჩვენებლები იგივეა.
10.2.3 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა
და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (31 07 03)
პროგრამის განმახორციელებელი

10.2.3 Agricultural Modernization, Market Access and Sustainability
Project (GEF, IFAD) (Program code 31 07 03)
(In RDAP – Activity 1.1.10 Modernization, access to markets and
sustainability of agriculture )

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
Responsible Ministry/Agency:
სამინისტროს აპარატი
 Ministry of Environmental Protection and Agriculutre of Georgia
მიღწეული მაჩვენებელი
(Code – 31)




გაიცა 221 გრანტი კერძო პირებისთვის და 3 გრანტი
აგრობიზნესისთვის; გაუმჯობესდა სარწყავი წყლის მიწოდება
1 440 ჰექტარზე;
მიწის აღდგენითი სამუშაოები
განხორციელდა 2 ობიექტზე, შედეგად ნიადაგის ხარისხი
გაუმჯობესდა 770 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე;
მოეწყო 5 სადემონსტრაციო ნაკვეთი (1 დაფნის, 1
ვერმიკომპოსტი/კომპოსტის, 1 მინიტილი/ვერმიკომპოსტის,
და 2 ქარსაცავის, კახეთის, შიდა ქართლის, და სამეგრელოს
რეგიონებში), სწავლება გაიარა 1023 ფერმერმა;

Achieved indicators




221 grants were awarded to individual persons and 3 grants to
agribusinesses; Improved irrigation water supply on 1,440 hectares;
Land reclamation works were carried out on 2 sites, resulting in soil
quality improvement on 770 hectares of agricultural land;
5 demonstration plot (1 bay, 1 vermicompost/compost, 1 mini/
vermicompost, and 2 windshields, in Kakheti, Shida Kartli and
Samegrelo regions) were arranged; 1,023 farmers were trained;

The indicators are the same for 2018 in the 2018-2020 Rural Development
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
Action Plan. 12,041 thousand GEL was spent for the activities.
გეგმით გათვალისწინებული აღნიშნული პროგრამის 2018 წლის
მიზნობრივი მაჩვენებლები იგივეა. აქტივობების შესასრულებლად
მიიმართა 12,041 ათასი ლარი.
10.5 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის
ღონისძიებები (პროგრამილი კოდი 31 06)
პროგრამის განმახორციელებელი:

სსიპ
„სასოფლო-სამეურნეო
განვითარების სააგენტო“

კოოპერატივების

მიზნობრივი მაჩვენებელი


კოოპერატივების მიერ წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა;

10.5 Support for agricultural cooperatives (Program code 31 06)
(In RDAP – Activity 1.1.7 Development of agricultural cooperative
infrastructure; 1.1.6: introduce international standards in cooperatives and
promote their products; 1.1.9: Rational use of state-owned pastures and hay
meadows in high mountainous regions of Georgia )
Responsible Ministry/Agency:
 LEPL Agricultural Cooperatives Development Agency - Ministry of
Environmental Protection and Agriculture of Georgia (Code – 31)
Target Indicators
 Quantity of products produced by cooperatives;
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თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი რძის მწარმოებელი და
ყურძნის
მიმღებ-გადამამუშავებელი
კოოპერატივების
რაოდენობა;
კოოპერატივების რაოდენობა, რომლებიც აკმაყოფილებენ
საერთაშორისო სტანდარტებს (GLOBAL GAP, HACAP და სხვა);



ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 15-მდე
კოოპერატივს გადაეცემა სატრანსპორტო მისაბმელი სკების
გადაადგილებისათვის; 2 გამოფენა გაყიდვის მოწყობა; უკანაფშავის
ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებული კოოპერატივისათვის
აშენდება და ტექნიკით აღიჭურვება რძის გადამამუშავებებლი
საწარმო.




Milk producer equipped with modern technique and the number of
grape processing cooperatives;
Number of cooperatives that meet international standards (GLOBAL
GAP, HACAP and others);

Indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan:
processing equipment will be provided to 15 cooperatives; 2 Exhibitions;
The dairy processing plant will be built and equipped with the existing
cooperatives in Ukanapshavi administrative unit.
Achieved indicators

Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
Plan: 2 Exhibition, for which, in 2018, 56.1 thousand GEL was spent; 20
cooperatives were provided with proper equipment, for which in 2018,
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
6,863.0 thousand GEL was spent; In Ukanapshavi administrative unit the
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2 გამოფენა
factory was built, for which in 2018, 3,322.9 thousand GEL was spent;
გაყიდვის გამართვა, რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 56.1 ათასი
ლარი; სათანადო ტექნიკით აღიჭურვა 20 კოოპერატივი, რისთვისაც
2018 წელს მიიმართა 6 863.0 ათასი ლარი; უკანა ფშავში აშენდა და
მიმდინარეობდა საწარმოს მოპირკეთების სამუშაოები, რისთვისაც
2018 წელს მიიმართა 3 322.9 ათასი ლარი;
მიღწეული მაჩვენებელი

12. პრიორიტეტი – გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
Priority XII - Environmental protection and management of natural resources
12.2 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა
(პროგრამილი კოდი 31 09)

პროგრამის განმახორციელებელი


სსიპ – დაცული ტერიტორიების სააგენტო

მიზნობრივი მაჩვენებელი

12.2 Establishment and Management of Protected Area System (Program
Code: 31 09)
(In RDAP – Activity 3.1.1 Protection of protected areas and management
of resources; 3.1.2 Development of ecotourism on protected areas and
effective communication with the public)
Responsible Ministry/Agency
 LEPL Agency of Protected Areas - Ministry of Environmental
Protection and Agriculutre of Georgia (Code – 31)
Target Indicator
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10 დაცულ ტერიტორიაზე მოწყობილი 110 ერთეული ხერგილი
და ბარიერი, ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარით აღჭურვილი
დაცული ტერიტორიები;



110 blockages and barriers developed in 10 protected areas; protected
areas will be armed by field fire-fighting equipment.

Indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Ation Plan are
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმემდო the same.
გეგმის 2018 წლის მაჩვენებელი იგივეა;
Achieved indicators:
მიღწეული მაჩვენებელი


20 დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციისთვის შეძენილ იქნა
სხვადასხვა
სახის
ხანძარსაწინააღმდეგო
ინვენტარი
(ბენზოხერხი, ბარი, თოხი, წერაქვი, ფოცხი, ცეცხლმაქრი
ჩანთები და ა.შ საერთო რაოდენობით 450 ცალი), ასევე 2
კვადროციკლი წყლის ავზებითა და ტუბოებით;



Different type of field fire-fighting equipment (gasoline chain saw,
hoe, pick, rake, fire bags, etc – total amount of 450 items) was
purchased for 20 protected areas. 2 quadrocycles, equipped with water
tanks and tubes, were also purchased.

In addition, 3 indicators are for 2018 in the 2018-2020 Rural Development
Ation Plan: protection infrastructure (blockages) was developed in three
protected areas; demarcation information signs was provided in one
მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
protected area; field fire-fighting equipment was provided to the
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: სამ დაცულ
administrations of two protected areas, for which 174 thousand GEL was
ტერიტორიაზე
განვითარდა
დაცვის
ინფრასტრუქტურა
spent.
(ხერგილები); ერთი დაცული ტერიტორია უზრუნველყოფილია
სადემარკაციო საინფორმაციო ნიშნულებით; ორი დაცული
ტერიტორიის
ადმინისტრაცია
აღიჭურვა
საველე
ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობით, რისთვისაც მიიმართა 174
ათასი ლარი.
Target Indicator
მიზნობრივი მაჩვენებელი
 As a result of implemented activities (production and placement of
 განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად (რეკლამების
advertisements, arrangement of ecotours and updating/creation of web
დამზადება და განთავსება, ეკოტურების მოწყობა და
resource), the number of potential and real visitors increased by 20%
ვებრესურსის განახლება/შექმნა) პოტენციურ და რეალურ
annually; Promotional materials available to the population, increased
ვიზიტორთა
ყოველწლიურად
20%-ით
გაზრდილი
involvement of local population in environmental activities; 3 new
რაოდენობა; მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი საპრომოციო
visitors centre and renovated existing 8 centres (arranged information
მასალა, ადგილობრივი მოსახლეობის გაზრდილი ჩართულობა
and exhibition halls) opened in the medium term, and therefore, will
გარემოსდაცვით აქტივობებში; საშუალოვადიან პერიოდში
improve visitor service quality. In addition, indicator for 2018 in the
გახსნილი 3 ახალი ვიზიტორთა ცენტრი და განახლებული
2018-2020 Rural Development Action Plan: information infrastructure
არსებული 8 ცენტრი (მოწყობილი საინფორმაციო და
of ecotourism and eco-educational significance will be arranged in 3
საგამოფენო
დარბაზები),
შედეგად
გაუმჯობესებული
protected areas.
ვიზიტორთა მომსახურების ხარისხი. ამასთან, სოფლის
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 3 დაცულ
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ტერიტორიაზე
მოეწყობა
ეკოტურისტული
და
ეკოსაგანმანათლებლო
მნიშვნელობის
საინფორმაციო
ინფრასტრუქტურა;
მიღწეული მაჩვენებელი


განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად წინა წელთა
შედარებით დაფიქსირდა ვიზიტორთა 16%-იანი ზრდა.
საშუალოვადიან პერიოდში უკვე გახსნილია 2 ახალი
ვიზიტორთა ცენტრი და განახლდა 4 არსებული ცენტრი.
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: 2018 წელს
დამატებით 3 დაცულ ტერიტორიაზე მოეწყო ეკოტურისტული
და ეკოსაგანმანათლებლო მნიშვნელობის საინფორმაციო
ინფრასტრუქტურა, რისთვისაც მიიმართა 308 ათასი ლარი.

12.4 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამილი
კოდი 31 10)
პროგრამის განმახორციელებელი


სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

მიზნობრივი მაჩვენებელი


შესაბამის
ფართობებზე
მავნებელ
დაავადებათა
პროგრესირების ყოველწლიურად 10%-ით შემცირებული
მაჩვენებელი (საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს 95%-ით),
ამავე ფართობებზე ტყეების 5%-ით (საშუალოვადიანი
პერიოდის ბოლოს 80%-ით) გაუმჯობესებული სანიტარული
მდგომარეობა (ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმით 2018 წლის აღნიშნული
მაჩვენებელი იგივეა).
მიღწეული მაჩვენებელი
 2018 წელს 2017 წელთან შედარებით შესაბამის ფართობებზე
10%-ით შემცირდა მავნებელ დაავადებათა პროგრესირების
მაჩვენებელი და 5%-ით გაუმჯობესდა ტყეების სანიტარული
მდგომარეობა (ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020

Achieved indicators:


As a result of implemented activities, 16% increase in visitors
compared to previous year. In the medium term, 2 new visitors
centre has already been opened and 4 existing centres have been
renewed.
In addition, indicator for 2018 in the 2018-2020 Rural
Development Action Plan: informational infrastructure of ecotourism and eco-educational purposes was arranged in 3 additional
protected areas, for which 308 thousand GEL was spent.

12.4 Establishment of Forest system and its management (Program code: 31
10)
(In RDAP – Activity 3.1.5 Forest care and restoration; 3.1.6 Forest
accounting and inventory; Activity 3.1.4: Sustainable utilization of forest
resources)
Responsible Ministry/Agency
 LEPL National Forest Agency; Ministry of Environmental
Protection and Agriculture of Georgia (Code – 31)
Target Indicator
Improvement of 10% reduction of the annual progression of diseases (95%
at the end of the medium term), 5% of forests (80% at the end of the
medium term) improved sanitary conditions. (The indicators are the same
for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan)
Achieved indicators
In 2018, compared to 2017, hazardous diseases progression was reduced by
10% and sanitary condition of forests was improved by 5%. (The indicators
are the same for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan)
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წლების სამოქმედო
მაჩვენებელი იგივეა).

გეგმით

2018

წლის

აღნიშნული

მიზნობრივი მაჩვენებელი
 სავარაუდოდ ყოველწლიურად დარგული 500 000 ცალი ნერგი
(იმერული მუხა, მაღალმთის ნეკერჩხალი, მაღალმთის მუხა,
წაბლი და ა.შ.) და 75-დან 100 ჰა-მდე გაშენებული ტყე;
საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოს დამატებით 80 ჰა-ზე
გაშენებული პლანტაცია (დარგვიდან მე-4 წელს მიღებული
დაახლოებით 44,8 ათ. მ3 მერქნული რესურსი). მათ შორის 2017
წელს - 31 ჰა (დარგვიდან მე-4 წელს მიღებული დაახლოებით
100,000 ცალი ჭიგო (სარი);
 ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული
2018
წლის
მაჩვენებელი:
დამატებით 75-100 ჰა-ზე გაშენებული ტყის მასივი;

Target Indicator
Approximately 500,000 seedlings planted annually (Imeretian oak, high
mountain pea, mountain oak, chestnut etc.) and 75-100 hectares of forests
planted annually; At the end of the medium term - an additional plantation
of 80 hectares (approximately 44.8 thousand m3 resource from the fourth
year of planting). Including, in 2017, 31 hectares (in the fourth year of
planting obtaining about 100,000 peaces of woodstiks/stakes);
Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
Plan: Additionally an area of 75-100 ha of forest cover;

მიღწეული მაჩვენებელი

Achieved indicators





დარგულია 280 292 ცალი ნერგი, 160.4 ჰა-ზე გაშენებული ტყე
(მ.შ. ნახანძრალი ტერიტორია-144 ჰა, რომელიც 2017 წლის
აგვისტოს
ხანძრის
შედეგად
განადგურდა)
განხორციელებულია ტყის აღდგენის 7 პროექტი საქართველოს
4 რეგიონში, მოწყობილი ტყის დროებითი სანერგე 0.13 ჰა-ზე;
განხორციელდა პლანტაციის მოვლის ღონისძიებები 22.5 ჰა-ზე,
აქედან ახალი პლანტაცია გაშენდა 2.0 ჰა-ზე.

280,292 seedlings are planted, 160.4 ha forests are planted (including
144 hectares, which were destroyed as a result of the fire in August of
2017), 7 projects of forest recovery have been implemented in 4 regions
of Georgia; The plantation care measures were carried out at 22.5
hectares, where new plantation was planted at 2.0 hectares.

Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
Plan: additional 160.4 ha of forests were planted. Also, maintenance and/or
arrangement work of 20.5 ha of plantation and 2.29 hectare forest
temporary nurseries are carried out. 280,292 seedlings were planted. In
2018, 543.2 thousand GEL were spent for these activities. In total, in 2018,
for the activities envisaged by the 2018-2020 Rural Development Action
Plan, was spent 1.47 million GEL.

ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: დამატებით
160.4 ჰა-ზე გაშენებული ტყის მასივი. ასევე, 20.5 ჰა პლანტაციისა და
2.29 ჰა ტყის დროებითი სანერგეების მოვლის ან/და მოწყობის
სამუშაოები. დარგული იქნა 280 292 ცალი ნერგი. ამ აქტოვობებზე
2018 წელს მიიმართა 543.2 ათასი ლარი. სულ, სოფლის
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული აქტივობისთვის 2018 წელს მიიმართა 1.47
მლნ ლარი.
Target Indicator
მიზნობრივი მაჩვენებელი
 Arranged/rehabilitated forestry roads with an estimated length of 140
 გამოყოფილ
ტყეკაფებში
არსებულ
რესურსზე
km in order to access the existing resources in the exposed forests. 70%
ხელმისაწვდომობის
მიზნით,
მოწყობილი/
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რეაბილიტირებული სატყეო-სამეურნეო გზები სავარაუდო
სიგრძით 140 კილომეტრამდე. მოწყობილ/რეაბილიტირებული
ტყეკაფებამდე მისასვლელი გზების 70% დასაგეგმი წლის
პირველი აგვისტოსთვის, ხოლო მოცემული წლის 1
სექტემბერს შესრულებული დაგეგმილი სამუშაოების სრული
მოცულობა. სრულად უზრუნველყოფილი ხელმისაწვდომობა
ხე-ტყის გამოყოფილ რესურსზე (600.0 ათ. კბმ-დან 700.0 ათ.
კბმ-მდე); სააგენტოს მიერ ტყის მდგრადი მართვის
პრინციპების დაცვით დამზადებული და რეალიზებული
60,000 კბმ-მდე მერქნული რესურსი;

of access roads to arranged/rehabilitated forests will be completed by
August 1, and the full capacity of the planned works on September 1 of
this year. Fully provided access to timber-resource resources (up to
600.0 thousands m3 to 700.0 thousands m3); Up to 60,000 thousands
m3 of the wooden resources made and implemented by the Agency
under the principles of sustainable forest management;
Including indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
Plan: Additionally arranged/rehabilitated forestry roads with a length of 65
- 90 km in order to increase the availability of resources in the exposed
forests; From 450,000 m3 to 550,000 m3 of wooden resources (for
approximately 75,000 to 80,000 beneficieries) are issued for social purposes;
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
Prepared and realized 60,000 m3 wood resource.
გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის მაჩვენებელი: გამოყოფილ
ტყეკაფებში არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის
მიზნით, დამატებით მოწყობილი/რეაბილიტირებული სატყეოსამეურნეო გზები სიგრძით 65-დან 90 კილომეტრამდე;
სოციალური მიზნებით გაცემული 450,000 კბმ-დან 550,000 კბმ-მდე
მერქნული რესურსი (დაახლოებით 75,000 დან 80,000-მდე);
დამზადებული და რეალიზებული 60,000 კბმ მერქნული რესურსი.
მიღწეული მაჩვენებელი
Achieved indicators
 გამოყოფილ
ტყეკაფებში
არსებულ
რესურსზე
ხელმისაწვდომობის მიზნით მოწყობილი/რეაბილიტირებული
 Forestry roads arranged/rehabilitated in order to access the existing
სატყეო-სამეურნეო გზები - 105.5 კმ.; მოსახლეობის,
resources in indicated forests - 105.5 km; 432,084.77 m3 covered with
საბიუჯეტო და სხვადასხვა ორგანიზაციების ხე-ტყით
forests are designated to provide with timber (except for special cuts)
უზრუნველყოფის მიზნით (გარდა სპეციალური ჭრისა)
population, budget and other organizations. (Including 7,863.09 m3 of I
გამოყოფილია ტყეკაფები 432 084.77 მ3 ოდენობით. (მ. შ. I
quality and 424,221.68 m3 of firewood quality); Special cuts are made
ხარისხის 7 863.09 მ3, ხოლო II ხარისხის 424 221.68 მ3 საშეშე
up of 91,122 m3 volumes. Tree-using ticket issued for 344,884.1 m3
მერქანი); სპეციალური ჭრის ფარგლებში გამოყოფილია 91 122
timber (including 20,950.5 m3 of I quality, and 363 933.6 m3 of II
მ3 მოცულობის ტყეკაფი. ხე-ტყის დამზადების ბილეთებით
quality). Tree-origin document – for 343,409.5 m3 (19,427.3 m3 I
გაცემულია 344 884.1 მ3 ხე-ტყე (მ. შ. I ხარისხი 20 950.5 მ3, II
quality; 323,982.2 m3- II quality). In the frames of special cutting
ხარისხი - 363 933.6 მ3). ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტით (including sanitary cutting) in the regions of Guria, Samegrelo-Zemo
343 409.5 მ3 (მ. შ. I ხარისხი 19 427.3 მ3 II ხარისხი - 323 982.2
Svaneti, Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti, Samtskhe-Javakheti,
მ3). გურიის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და
Kakheti and Imereti regions, 83.7 thousand m3 resource was produced.
ქვემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, კახეთისა და იმერეთის
რეგიონებში, სპეციალური ჭრის (მ. შ. სანიტარული ჭრის)
Indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action Plan:
ფარგლებში დამზადდა 83.7 ათასი მ3 მერქნული რესურსი.
Arranged/rehabilitated forestry roads - 105.53 km; For which, in 2018,
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ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული
2018
წლის
მაჩვენებელი:
მოწყობილი/რეაბილიტირებული სატყეო-სამეურნეო გზები 105.53 კმ-ზე; რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 303.2 ათასი ლარი.
სოციალური მიზნებისათვის
გაცემულია 343,000 კბმ-მდე
მერქნული რესურსი (დაახლოებით 49,000 ბენეფიციარი);
კომერციული მიზნით დამზადდა და რეალიზებულია 84.5 ათ. კბმ
მერქნული რესურსი. რისთვისაც 2018 წელს მიიმართა 6,472.9
ათასი ლარი.
12.8 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და
პრევენცია (პროგრამული კოდი 31 14)

პროგრამის განმახორციელებელი


სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო

სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული
2018
წლის
აქტივობა:
ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების წარმოება და დაკვირვების
ქსელის გაფართოება - შეძენილი და გამართული 5 ერთეული
მეტეოროლოგიური
და
4
ერთეული
ჰიდროლოგიური
დაკვირვების სადგური.
მიღწეული მაჩვენებელი


გაფართოვდა
სტანდარტული
ჰიდრომეტეოროლოგიური
დაკვირვებების ქსელი - მუდმივად მიმდინარეობდა სტიქიური
მოვლენების შესახებ წინასწარი გაფრთხილების სისტემის
სამოქმედო
გეგმის
შემუშავება,
სტიქიური
ჰიდრომეტეოროლოგიური
მოვლენების
ამსახველი
ანგარიშებისა და რუკების შექმნა; რეგულარულად, დღეღამურ
რეჟიმში
წარმოებდა
დაკვირვებები
149
ჰიდრომეტეოროლოგიურ
სადგურსა
და
საგუშაგოზე;.
გაფართოვდა
ექსპედიციური
ჰიდრომეტეოროლოგიური
სამუშაოები - საქართველოს ძირითადი მდინარეების: ენგურის,

303.2 thousand GEL was spent. For social purposes 343,000 m3 of wood
resources (about 49,000 beneficiaries) are realized; For commercial
purposes were prepared and realized 84.5 thousand m3 resources. For this
purpose, in 2018, 6,472.9 thousand GEL was spent.

12.8 Environmental protection monitoring, forecasting and prevention and
management of natural resources (Program code 31 14) (In RDAP –
Activity 3.3.1 Carrying out hydro meteorological observation and
extension of the network of observation; Activity 3.1.7: Carrying out
annual geological monitoring; Activity 3.1.8: Carrying out geological
survey; Activity 3.1.10: Environmental pollution monitoring)
Responsible Ministry/Agency:
 LEPL National Environmental Agency - Ministry of
Environmental Protection and Agriculutre of Georgia (Code – 31)
The activity included in 2018 in the 2018-2020 Rural Development Action
Plan: Production of Hydrometeorological Observations and Extension of
Surveillance Network - acquired and managed three automatic
meteorological stations and five hydrological stations.
Achieved indicators


Standard Hydrometeorological Observations Network has been
expanded - the development of the Preliminary Warning System
Action Plan for Natural Disasters, Creation of Reports of Natural
Hydrometeorological Events and Mapping; regularly were
carried out observations on 149 hydro meteorological stations
and checkpoints. Expedient hydro meteorological works were
expanded in the upper parts of the main rivers of Georgia:
Enguri, Ajaristskali, Rioni, Supsa, Mtkvari, Aragvi, Katsi,
Alazani, Khanistskali and their basins and on the territory of the
8 passes of the country (16 routes) expedition of snow pavement
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აჭარისწყალის, რიონის, სუფსის, მტკვრის, არაგვის, ქციას,
ალაზნის, ხანისწყლის და მათი შენაკადების აუზების ზემო
წელში
და
ქვეყნის
8
უღელტეხილის
მიმდებარე
ტერიტორიებზე (16 მარშრუტზე) ჩატარდა თოვლის საფარის
აგეგმვის ექსპედიციური სამუშაოები,
რის საფუძველზეც
მომზადდა და მომხმარებელს მიეწოდა გაზაფხულის
წყალდიდობის
პროგნოზი.
ელექტრონულ
ფორმატში
გადაყვანილი იქნა ქაღალდის მატარებელზე არსებულ
მეტეოროლოგიურ მონაცემთა 35%, ხოლო ჰიდროლოგიურ
მონაცემთა 25%. აღნიშნული
მონაცემები განთავსდა
ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა ბაზებში;

surveillance was carried out, on the basis of which was prepared
and provided to customers the spring flood forecast. In
electronic format 35% of meteorological data and 25% of
hydrological data were trandferred from paper based data. The
data were placed in hydro meteorological databases;
Indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Ation Plan: Three
automatic meteorological stations and five hydrological stations (water
water station station) were installed, for which 542 thousand GEL was
spent.

სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის აქტივობა: დამონტაჟდა და
გაიმართა 3 ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური და 5
ჰიდროლოგიური (მდინარის წყლის მზომი სადგური) სადგური,
რისთვისაც მიიმართა 542 ათასი ლარი.
მიზნობრივი მაჩვენებელი


Target Indicators


Populated areas where Geological monitoring is carried out is increased
by 8%; The amount of visual engineering-geological conclusions
increased by 4%; Engineering-geodynamic map is done for 100%
within the territory of Tbilisi; Number of monitoring water gauge
monitoring grounds will increase by 20 units;
Indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Ation Plan:
Annual geological monitoring – in comparison with 2017, Geological
monitoring areas in populated areas increased by 5%; Conducting
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით Geological Surveying Works - Jvari-Kazbegi geological plate survey was
გათვალისწინებული 2018 წლის აქტივობები: ყოველწლიური finalized - the number of water gauge monitoring of water supply increased
გეოლოგიური მონიტორინგის განხორციელება - 2017 წელთან by 5 units compared to 2017 for which 45.3 thousand GEL are dedicated.
შედარებით 5%-ით გაზრდილი დასახლებული პუნქტების
გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები; გეოლოგიური აგეგმვითი
სამუშაოების ჩატარება - დასრულებული ჯვარი-ყაზბეგის
გეოლოგიური
ფურცლის
აგეგმვა;
მიწისქვეშა
წყლების
მონიტორინგის განხორციელება - 2017 წელთან შედარებით 5
ერთეულით გაზრდილი მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული
სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა, რისთვისაც
8%-ით გაზრდილი დასახლებული პუნქტების გეოლოგიური
მონიტორინგის არეალები; 4%-ით გაზრდილი ვიზუალური
საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნების ოდენობა; თბილისის
ტერიტორიის
ფარგლებში
100%-ით
შესრულებული
საინჟინრო-გეოდინამიკური რუკა; 20 ერთეულით გაზრდილი
მიწისქვეშა წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო
წყალპუნქტების რაოდენობა;
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მიიმართა 45.3 ათასი ლარი
მიღწეული მაჩვენებელი


Achieved indicators

სტიქიური გეოლოგიური პროცესების შეფასება საქართველოს
მასშტაბით განხორციელდა 3 668 დასახლებული პუნქტიდან 1
640
პუნქტში
(დასახლებული
პუნქტების
შეფასება
დამოკიდებულია გეოლოგიური სტიქიური პროცესების
ექსტრემალური გააქტიურების დინამიკაზე);
42%-ით
გაზრდილი
ვიზუალური
საინჟინრო-გეოლოგიური
დასკვნების ოდენობა (351); თბილისის ტერიტორიის
ფარგლებში
70%-ით
შესრულებული
საინჟინროგეოდინამიკური რუკა; 4 ერთეულით გაზრდილი მიწისქვეშა
წყლების მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების
რაოდენობა; შედგენილი 1:200000 მასშტაბის გეოლოგიური
რუკების კომპლექტი და გეოლოგიური ანგარიში (ყაზბეგის და
დარიალის ფურცელები -K-38-XV-IX);



15%-ით გაზრდილი ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და
ტბების) მონიტორინგის წერტილები (158 წერტილიდან 181
წერტილამდე); 22%-ით გაზრდილი ნიადაგის დაბინძურების
მონიტორინგის პუნქტი (45-დან 55 დასახლებულ პუნქტამდე),
შეფასებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონე
საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში; ქალაქ ქუთაისში,
რუსთავში, ბათუმსა და ჭიათურაში ავტომატური სადგურის
მეშვეობით განხორციელებული 100%-იანი ატმოსფერული



Evaluation of natural geological processes across Georgia has been
implemented in 3,668 settlements at 1,640 locations/positions
(assessment of settlements depends on dynamics of extreme activation
of geological natural processes); Quantity of visual engineeringgeological conclusions increased by 42% (351); Engineeringgeodynamic map performed by 70% within the territory of Tbilisi;
Number of monitoring groundwater increased by 4 units; Geological
mapping and geological report of Kazbegi and Dariali papers (K-38-XVIX) of 1: 200000 scale were completed;

Indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Ation Plan:
Monitored geological areas have been increased by 10% compared to 2017;
Planned Jvari-Kazbegi geological paper - prepared a geological report of
Kazbegi sheet (K-38-XV) with appropriate maps (scale 1:200,000).
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
Meanwhile, the same data is indicated on the number of monitoring
გათვალისწინებული 2018 წლის აქტივობები: 2017 წელთან
groundwater monitoring sites, for which 6.89 thousand GEL and 12.88
შედარებით 10%-ით გაიზარდა დასახლებული პუნქტების
thousand GEL were spent.
გეოლოგიური მონიტორინგის არეალები; დასრულებული ჯვარიყაზბეგის გეოლოგიური ფურცლის აგეგმვა - მომზადდა ყაზბეგის
ფურცლის (K-38-XV) გეოლოგიური ანგარიში შესაბამისი რუკებით
(მასშტაბი 1:200,000). ამასთან იგივე მონაცემია მითითებული
მიწისქვეშა
წყლების
მონიტორინგული
სადამკვირვებლო
წყალპუნქტების რაოდენობაზე, რისთვისაც მიიმართა 6.89 ათასი
ლარი და 12.88 ათასი ლარი.
Target Indicators
მიზნობრივი მაჩვენებელი


Monitoring points of surface water (rivers and lakes) increased by 15%
(from 158 to 181 points); Pollution monitoring sites increased by 22 %
(from 45 to 55 points), estimated air pollution levels in 25 settlements
of Georgia; Monitoring of 100% atmospheric air pollution carried out
by the automobile station in Kutaisi, Rustavi, Batumi and Chiatura.
Maintaining compliance with the modern standards of the
infrastructure of the Atmospheric air, water and soil laboratory and
environmental pollution monitoring department is 100%;
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ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი. ატმოსფერული ჰაერის,
წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის და გარემოს
დაბინძურების
მონიტორინგის
დეპარტამენტის
ინფრასტრუქტურის თანამედროვე სტანდარტებისადმი 100%იანი შესაბამისობის შენარჩუნება;

Indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Ation Plan:
Monitoring of environmental pollution - the number of monitoring points
of surface water (rivers and lakes) increased from 158 to 166; populated
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
areas, where soil pollution monitoring will be conducted increased from
გათვალისწინებული 2018 წლის აქტივობა: გარემოს დაბინძურების
45 to 50;
მონიტორინგი - 158 წერტილიდან 166 წერტილამდე გაზრდილი
ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის
წერტილების
რაოდენობა;
45-დან
50-მდე
გაზრდილი
დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდება
ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი;
მიღწეული მაჩენებელი
Achieved indicators


გაზრდილია ზედაპირული წყლების მონიტორინგის ქსელი.
მდინარეებსა და ტბებზე აღებულია წყლის სინჯების
რაოდენობა - 984. ნიადაგის მონიტორინგი განხორციელდა 50
დასახლებულ პუნქტში; საქართველოს 25 ქალაქში ჩატარდა
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 559 ინდიკატორული
გაზომვა;
ქალაქ
თბილისში,
ქუთაისში,
რუსთავში,
ზესტაფონში, ბათუმსა და ჭიათურაში ავტომატური სადგურის
მეშვეობით განხორციელებული 100%-იანი ატმოსფერული
ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი. ატმოსფერული ჰაერის,
წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურა 100%
შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს;

Surface water monitoring network has increased. The number of water
samples taken on rivers and lakes is 984. Soil monitoring was carried out in
50 settlements; 559 indicator measurements of atmospheric air pollution
was conducted in 25 cities of Georgia; Monitoring of 100% atmospheric air
quality carried out through the automatic station in Tbilisi, Kutaisi, Rustavi,
Zestafoni, Batumi and Chiatura. Infrastructure of atmospheric air, water
and soil laboratory 100% corresponds to modern standards;
Indicators for 2018 in the 2018-2020 Rural Development Ation Plan:
Monitoring of surface waters (rivers and lakes) was carried out on 166
points; Monitoring of soil pollution was carried out in 50 settlements, for
which 664 thousand GEL was spent.

სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2018 წლის აქტივობა: 166 წერტილზე
განხორციელდა ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების)
მონიტორინგი; 50 დასახლებულ პუნქტში ჩატარდა ნიადაგის
დაბინძურების მონიტორინგი , რისთვისაც მიიმართა 664 ათასი
ლარი.
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Chapter lll, State Budget Allocation, MoF
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
„საქართველოს
საქართველოს

2018

წლის

სახელმწიფო

კანონით

ბიუჯეტის

საქართველოს

Georgia Regional Development Fund

შესახებ“ According to the Law of Georgia "On the State Budget of Georgia

რეგიონებში 2018", the fund allocations of the projects implemented in the

განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა regions of Georgia were determined by 300,000.0 thousand GEL.
300,000.0 ათასი ლარით. ამასთან, „საქართველოს რეგიონული In addition, In accordance with the Decree of the Government of
განვითარებისა
საქართველოს

და

ინფრასტრუქტურის

რეგიონებში

სამინისტროსათვის Georgia of December 31, 2018, № 12578 on the allocation of funds

განსახორციელებელი

პროექტების from the Projects Fund to be implemented in the Regions of

ფონდიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის Georgia, Fund allocations increased by 12,247.2 thousand GEL. By
2018 წლის 31 დეკემბრის №12578

განკარგულების საფუძველზე the end of the reporting period, the volume of the fund was

ფონდის ასიგნებები გაიზარდა 12,247.2 ათასი ლარით. საანგარიშო determined by 312,247.2 thousand GEL.
პერიოდის ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 312,247.2
ათასი ლარით.
საქართველოს მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებული According to decrees of the government of Georgia for the
განკარგულებებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი reporting period allocations of funds from the Projects Fund to be
პროექტების

ფონდიდან

აქტებით

გამოყოფილი

ასიგნების implemented in the Regions of Georgia amounted 312,193.3

მოცულობამ შეადგინა 312,193.3 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო thousand GEL. While the funds transferred by the Treasury
სამსახურის მიერ გადარიცხულმა თანხებმა - 306,471.3 ათასი ლარი.

Service amounted to 306,471.3 thousand GEL.

ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმის Within the framework of the Rural Development 2018-2020
2018 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში სოფლის Action Plan for 2018 more than 131.3 million GEL was spent, on
ინფრასტრუქტურის (საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, the activities envisaged for the development of rural infrastructure
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა, სპორტული და კულტურის (Improving road infrastructure, assistance to pre-school education,
ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ნაპირსამაგრი სამუშაოები, Construction/rehabilitation of sports and cultural facilities,
მრავალბინიანი

კორპუსების

მშენებლობა/რეაბილიტაცია, shoreline

protection

work,

Construction/rehabilitation

of

წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია) განვითარების მიზნით apartment buildings, rehabilitation of water supply systems).
მიიმართა 131.3 მლნ ლარზე მეტი.
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