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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 27 02 02)

2.2.27 Promoting Demographic Improvement

2.2.27 დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
ფარგლებში

გაუმჯობესების

-

სოფლის

დემოგრაფიული

ხელშეწყობის

Sub-program implementer:
LEPL - "Social Service Agency"

 სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

სტრატეგიის

1.1.2. Social Assistance to Target Groups (Program Code 27 02 02)

მიზნით

Planned baseline indicator - Within the framework of the rural development

განვითარების strategy, in order to contribute to the improvement of the demographic situation,
მდგომარეობის children living permanently in the regions of negative natural increase every

ყოველწლიურად year, as well as in the highland settlement, are provided with social assistance

უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან and paid on time (number of beneficiaries more than 11.0 thousand people);
დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვები უზრუნველყოფილნი
Planned target indicator - the rate of timely assistance will be maintained;
არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება დროულად
Interim Outcome Evaluation Indicator - Assistance was provided under both
(ბენეფიციართა რაოდენობა 11.0 ათასზე მეტი პირი);
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - შენარჩუნდება დახმარების

components up to 12.5 thousand beneficiaries.

დროულად გაცემის მაჩვენებელი;
- (Among them, 12,000 children were provided with social assistance on a
დახმარება ორივე კომპონენტის ფარგლებში გაიცა 12.5 ათასამდე monthly basis and paid on time, for which up to GEL 21.3 million was provided
in the framework of activities 2.2.27 provided for in the Rural Development
ბენეფიციარზე.
მიღწეული

შუალედური

შედეგის

შეფასების

ინდიკატორი

(მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო

Action Plan 2018-2020 for 2020).

გეგმით 2020 წლისთვის გათვალისწინებული 2.2.27 აქტივობის
ფარგლებში 12,000 ბავშვი ყოველთვიურად უზრუნველყოფილი იყო
სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდებოდა
რისთვისაც მიიმართა 21.3 მლნ ლარამდე).

დროულად,
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1.2.3.7 პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების

1.2.3.7 Provision of primary and emergency medical care (software code 27 03 03

უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 27 03 03 07)

07)

2.2.22 სოფლის ექიმი

2.2.22 Rural doctor

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

Sub-program implementer:
LEPL - Social Service Agency;

 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
 სსიპ - საგანგებო სიტუაციების
გადაუდებელი დახმარების ცენტრი.
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი -

კოორდინაციისა

და LEPL - Center for Emergency Coordination and Emergency Assistance.
Planned baseline indicator - the number of outpatient referrals per capita under

სოფლის განვითარების the Rural Development Strategy was 0.84 (2018);

სტრატეგიის ფარგლებში ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების Planned target indicator - within the framework of the rural development
რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა 0.84 (2018 წელი);
strategy, the number of outpatient referrals to the doctor per capita was 1.3;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - სოფლის განვითარების Interim Outcome Evaluation Indicator - the number of outpatient referrals to the
სტრატეგიის ფარგლებში ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების rural doctor per capita was 1.2 (2019); (Including, the performance rate under the
რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა 1.3-მდე;
2.2.22 activities envisaged by the Rural Development Action Plan 2018-2020 in
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოფლის 2020 is the same, with a total of more than 20.2 million GEL was allocated).
ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობამ ერთ სულ
მოსახლეზე შეადგინა 1.2 (2019); (მათ შორის, სოფლის განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
2020
წელს
გათვალისწინებული 2.2.22 აქტივობის ფარგლებში შესრულების
მაჩვენებელი იგივეა, სულ მიიმართა 20.2 მლნ ლარზე მეტი).
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1.6

შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა 1.6 Labor and Employment System Reform Program (Program Code 27 05)

(პროგრამული კოდი 27 05)
2.1.5

სამუშაოს

2.1.5 Vocational training and retraining of job seekers

მაძიებელთა

პროფესიული

მომზადება-

გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლება

Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labor,

პროგრამის განმახორციელებელი:
საქართველოს

ოკუპირებული

Health and Social Affairs of Georgia:
ტერიტორიებიდან

დევნილთა,

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო:
სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო
დაგეგმილი

საბაზისო

Program Implementer:

მაჩვენებელი

-

სამუშაოს

LEPL - State Agency for Employment Promotion
Planned baseline indicator - the number of trainees under the state program of
professional training-retraining and professional development of job seekers 1300-

მაძიებელთა 2000, including the number of women beneficiaries -60%;

პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის
Planned target indicator - the number of trainees under the program 1500-2000,
ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა
including the number of women beneficiaries -70%;
რაოდენობა 1300-2000, მათ შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა Final Outcome Evaluation Indicator - the number of beneficiaries involved in the
60%;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში
გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000, მათ შორის მოსარგებლე
ქალთა რაოდენობა-70%;

program was 442 units (including 116 beneficiaries in the regions, within the
framework of 2.1.5 activities of the Rural Development Strategy Action Plan 20182020, for which 3.2 thousand GEL was applied), the number of women
beneficiaries - 323 (73 %);

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - პროგრამაში
ჩართულ ბენეფიცართა რაოდენობამ შეადგინა 442 ერთეული (მათ
შორის რეგიონებში 116 ბენეფიციარი, სოფლის განვითარების
სტრატეგიის 2018-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის 2.1.5 აქტივობის
ფარგლებში, რისთვისაც მიიმართა 3.2 ათასი ლარი), მოსარგებლე
ქალთა რაოდენობა - 323 (73%);
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3 პრიორიტეტი − რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
Priority III – Regional Development, Infrastructure and Turism

3.5 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების 3.5 Improving electricity and natural gas supply to the population
გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15)

(Program Code 24 15)

2.2.8. მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი გაზით

2.2.8. Improving the electricity and natural gas supply of the

მომარაგების გაუმჯობესება

population

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:

 საქართველოს

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia;

სამინისტრო;

Planned final results

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

A total of 1,199,833 gasified subscribers across the country.

სულ ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებული 1 199 833 აბონენტი.
მიღწეული საბოლოო შედეგები:

Final results achieved:
1,177,656 subscribers are gasified across the country;

ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1 177 656 აბონენტი;

(Including 2.2.8 activities under the Rural Development Action Plan

(მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო 2018-2020 for 2020, an additional 31,731 potential customers were
გეგმის 2020 წელს გათვალისწინებული 2.2.8 აქტივობის ფარგლებში, given the opportunity to connect to the natural gas network, for
დამატებით 31,731 პოტენციურ აბონენტს მიეცა ბუნებრივი გაზის which GEL 60.0 million was allocated).
ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა, რისთვისაც მიიმართა 60.0 მლნ ლარი).

3.7 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)

3.7 Promoting Tourism Development (Program Code 24 05)

1.3.2 ტურიზმის განვითარება და ხელშეწყობა

1.3.2 Development and promotion of tourism

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:

 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია;
დაგეგმილი

და

მიღწეული

საბოლოო

შედეგების

 LEPL - Georgian National Tourism Administration;

შეფასების Indicators for evaluating planned and achieved final results

ინდიკატორები
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1. საბაზისო მაჩვენებელი - 2019 წელს 9.4 მილიონამდე საერთაშორისო 1. Baseline indicator - up to 9.4 million international travelers in 2019;
მოგზაური დაფიქსირდა;

Target indicator - improvement of the rate by 10% in the medium

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საშუალოვადიან პერიოდში მაჩვენებლის term;
გაუმჯობესება 10%-ით;

Evaluation indicator of the final result achieved - Up to 1.75 million

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2020 წელს international travelers were recorded in 2020, down 81.38% from 2019
დაფიქსირდა 1.75 მილიონამდე საერთაშორისო მოგზაური, 2019 წელთან (due to the COVID-19 pandemic).
მიმართებაში

81.38

%-ით

ნაკლები

(COVID-19

პანდემიიდან

გამომდინარე).

Within the framework of 1.3.2 activities envisaged in the Rural
Development Action Plan for 2018-2020 in 2020, 3 additional tourism

სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2020 წელს products and 2 small infrastructure projects have been created; 600
გათვალისწინებული 1.3.2 აქტივობის ფარგლებში,
შექმნილია
3
ტურისტული
პროდუქტი
და
ინფრასტრუქტურული პროექტი;

დამატებით representatives of the tourism sector have been trained, for which
2
მცირე 677.1 thousand GEL has been applied.

გადამზადებულია 600 ტურიზმის

სექტორის წარმომადგენელი, რისთვისაც მიიმართა 677.1 ათასი ლარი.
3.10 ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 12)

3.10 Development of Innovative Ecosystem (Software Code 24 12)

2.1.1. ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფორმირება და განვითარება 2.1.1. Formation and Development of the National Innovation
Ecosystem (IBRD)
(IBRD)
Program Implementer:

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ-საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
დაგეგმილი

და

მიღწეული

საბოლოო

შედეგების

შეფასების

ინდიკატორები

 LEPL-Georgian Innovation and Technology Agency
Indicators for evaluating planned and achieved final results
1. Target indicator - Establishment of 1 regional technopark in Batumi
and establishment of 2 innovation centers in Gurjaani and Kaspi - 2020;

1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - 1 რეგიონული ტექნოპარკის შექმნა Evaluation indicator of the final result achieved - unlocked and there is
ბათუმში და 2 ინოვაციების ცენტრის შექმნა გურჯაანსა და კასპში - 2020წ; 1 regional technopark in Batumi and 2 innovation centers in Gurjaani
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გახსნილია და and Kaspi (opened at the end of October 2020).
ფუნქციონირებს 1 რეგიონული ტექნოპარკი ბათუმში და 2 ინოვაციების (Including within the framework of activity 2.1.1 provided for 2020 in
the Rural Development Action Plan 2018-2020).
ცენტრი გურჯაანსა და კასპში (გაიხსნა 2020 წლის ოქტომბრის ბოლოს).
(მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2020
წელს გათვალისწინებული 2.1.1 აქტივობის ფარგლებში).

2. Target indicator - Training of entrepreneurs in e-business: 2020 - 800
entrepreneurs; 2021 - 200 entrepreneurs;
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2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მეწარმეების ტრენინგი ელექტრონულ Final Outcome Evaluation Indicator - Entrepreneurs in e-business
were not trained in 2020;
ბიზნესში: 2020 წელი - 800 მეწარმე; 2021 წელი - 200 მეწარმე;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 2020 წელს არ Error rate - Under the program, the sub-activity "Entrepreneurship
training in e-business" was canceled, as other more priority and
განხორციელებულა მეწარმეების ტრენინგი ელექტრონულ ბიზნესში;
effective sub-programs were identified, for the implementation of
ცდომილების მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში გაუქმდა which funds were allocated for training. In particular, the initial
ქვეაქტივობა „მეწარმეების ტრენინგი ელექტრონულ ბიზნესში“, installation of internet connection financed through a 150 GEL
ვინაიდან გამოვლინდა სხვა უფრო პრიორიტეტული და ეფექტიანი voucher for 400 individuals was planned. As a result, in 2020, LEPL Georgian Agency for Innovation and Technology connected 503
ქვეპროგრამები, რომელთა განხორციელებაზე იქნა მიმართული
socially vulnerable families living in the highland settlements of
ტრენინგებისათვის გათვალისწინებული სახსრები. კერძოდ, დაიგეგმა Georgia through a 150 GEL internet voucher (within the framework
400 ფიზიკური პირისთვის 150 ლარიანი ვაუჩერის მეშვეობით of activity 2.1.1 of the 2018-2020 Action Plan for Agricultural
დაფინანსებული ინტერნეტში ჩართვის პირველადი ინსტალაცია. Development). .
აღნიშნულის შედეგად, 2020 წელს სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და Target - Acceleration of 10 startups per year - 2020-2021;
ტექნოლოგიების

სააგენტომ

150

ლარიანი

ინტერნეტ

ვაუჩერის

Final Outcome Evaluation Indicator - Acceleration of 15 startups
(funded accelerator) (including activities under Activity 2.1.1 under
მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები 503 სოციალურად დაუცველი the Rural Development Action Plan 2018-2020 for 2020).
ოჯახი (მ.შ.სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
In total, more than 7.71 million GEL was allocated for the
2020 წელს გათვალისწინებული 2.1.1 აქტივობის ფარგლებში).
implementation of the 2.1.1 activity planned for 2020 under the Rural
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 10 სტარტაპის აქსელერაცია Development Action Plan 2018-2020.
მეშვეობით

ფართოზოლოვან

ინტერნეტში

ჩართო

საქართველოს

- 2020-2021 წლები;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 15 სტარტაპის
აქსელერაცია (დაფინანსებული აქსელერატორი) (მ.შ. სოფლის
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2020 წელს
გათვალისწინებული 2.1.1 აქტივობის ფარგლებში).
ჯამში, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2020
წელს გათვალისწინებული 2.1.1 აქტივობის განხორციელებისთვის
მიიმართა 7.71 მლნ ლარზე მეტი.
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3.12 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი

3.12 The cost of natural gas supplied to the population of highland
villages of Kazbegi Municipality and Dusheti Municipality

აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24

Remuneration Measure (Software Code 24 11)

11)
2.2.9 მაღალმთიანი სოფლების მცხოვრებთა ხელმისაწვდომობის ზრდა

2.2.9 Increasing the access of the inhabitants of the highland villages to
the consumption of natural gas

ბუნებრივი გაზის მოხმარებაზე

Program Implementer:
 Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების

Target indicator - Subsidizing the population permanently living in
Kazbegi municipality and highland villages of Dusheti municipality

სამინისტრო

(5700 subscribers) - 2020-2023;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში მუდმივად მცხოვრები Final Outcome Evaluation Indicator - in the mountainous villages of
Kazbegi Municipality and Dusheti Municipality, as well as in the
მოსახლეობის სუბსიდირება (5700 აბონენტი) - 2020-2023წწ;
villages that have been granted the status of mountainous settlements
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ყაზბეგის
in accordance with the legislation of Georgia, for permanent residents
მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში, (7113 subscribers) from December 1, 2019 to October 15, 2020
აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს კანონმდებლობის
Reimbursement of the cost of natural gas supplied in the period before
December 1 (within the framework of the Rural Development Project).
შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭათ, მუდმივად
მცხოვრები მოსახლეობისათვის (7113 აბონენტი) განხორციელდა 2019 წლის 1
დეკემბრიდან 2020 წლის 15 მაისის ჩათვლით და 2020 წლის 15 ოქტომბრიდან
2020 წლის 1 დეკემბრამდე პერიოდში მიწოდებული ბუნებრივი აირის
ღირებულების ანაზღაურება (სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში).
მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2020
წელს გათვალისწინებული 2.2.9 აქტივობის ფარგლებში, ყაზბეგის და დუშეთის

Among them, within the framework of 2.2.9 activities envisaged by the
Rural Development Action Plan 2018-2020 for 2020, 7,113 subscribers
living permanently in the mountainous villages of Kazbegi and Dusheti
municipalities were reimbursed for the cost of natural gas, for which
8.95 million GEL was allocated.

მუნიციპალიტეტების მაღალმთიანი სოფლების მუდმივად მცხოვრებ 7,113
აბონენტს აუნაზღაურდა მიწოდებული ბუნებრივი გაზის ღირებულება,
რისთვისაც მიიმართა 8.95 მლნ ლარი.

4. პრიორიტეტი − განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
Priority IV – Education, science and professional training
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(პროგრამული კოდი 32 02 02)

1.2 Promoting Teacher Professional Development (Program Code 32
02 02)

2.1.2 პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული

2.1.2 Professional development of vocational education teachers

განვითარება

Program Implementer:

პროგრამის განმახორციელებელი:

LEPL - National Center for Teacher Professional Development

4.1.2 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა

 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული

1.1 600 teachers of state colleges of vocational education have passed
the pedagogical course; 1.2 A training module in entrepreneurship
has been developed, piloting has been implemented.

ცენტრი
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
1.1

პროფესიული

განათლების

Planned target indicator

სახელმწიფო

კოლეჯების

600 Among them, "Development of Entrepreneurship Skills within the
მასწავლებელს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი; 1.2 შემუშავებულია framework of Activity 2.1.2 of the Action Plan for Rural
ტრენინგ-მოდული მეწარმეობაში, განხორციელებულია პილოტაჟი. მათ Development 2018-2020 (RDAP 2018-2020)" will train 200 teachers
შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის from vocational schools.
(RDAP 2018-2020) აქტივობის 2.1.2 ფარგლებში მეწარმეობის უნარების Interim Outcome Evaluation Indicator
განვითარება"-ში დატრეინინგდება პროფესიული სასწავლებლების 200 The existing pedagogical course and entrepreneurship training
მასწავლებელი.
modules were adapted for online format and a new version of the
pedagogical course (five modules) was approved;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
More than 600 teachers of state colleges of vocational education have
განხორციელდა პედაგოგიური კურსისა და მეწარმეობის არსებული
passed the pedagogical course; Among them, within the framework
ტრენინგ-მოდულების ადაპტირება ონლაინ ფორმატში ჩატარების მიზნით
of Activity 2.1.2 of the Rural Development Action Plan for 2018და დამტკიცდა პედაგოგიური კურსის (ხუთი მოდული) ახალი რედაქცია;
2020 (RDAP 2018-2020), 155 teachers and 12 principals and
პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების 600-ზე მეტ administrative staff (35%) underwent training on "Development of
მასწავლებელს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი; მათ შორის, სოფლის Entrepreneurship", for which 13.8 thousand GEL.
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020)
აქტივობის

2.1.2

ფარგლებში

ტრენინგი

„მეწარმეობის

უნარების

განვითარება" გაიარა 155-მა მასწავლებელმა და 12-მა დირექტორმა და
ადმინისტრაციულმა პერსონალმა (35 %), რისთვისაც მიიმართა 13.8 ათასი
ლარი.
4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა

4.1.3 Ensuring a safe educational environment (software code 32 02

(პროგრამული კოდი 32 02 03)

03)
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2.2.5 მოსწავლეთათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურების

2.2.5 Providing psycho-social services to students

უზრუნველყოფა

Program Implementer:

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ

-

 LEPL - Resource Officer Service of an educational institution

საგანმანათლებლო

დაწესებულების

მანდატურის

სამსახური

problems, providing them with psycho-social services and

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

rehabilitation, improving the psycho-social environment in public

ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე მოსწავლეთა გამოვლენა, მათი
უზრუნველყოფა ფსიქო-სოციალური მომსახურებით და რეაბილიტაცია,
საჯარო

სკოლებში

Planned target indicator - Identifying students with psycho-social

ფსიქო-სოციალური

გარემოს

schools, increasing the number of beneficiaries with rehabilitated
psycho-social problems.

გაუმჯობესება, Including, the activity of the Rural Development Action Plan for

რეაბილიტირებულ
ფსიქო-სოციალური
პრობლემების
მქონე 2018-2020 (RDAP 2018-2020) within 2.2.5 In 2020, there were 10
ბენეფიციართა ზრდა. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების psychological service centers of the LEPL Educational Institution,
სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.5 ფარგლებში 2020 წელს, including in Zugdidi, Telavi, Gori and Akhaltsikhe.
ფუნქციონირებდა სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის
სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების 10 ცენტრი, მათ შორის,
ზუგდიდში, თელავში, გორსა და ახალციხეში

Interim Outcome Evaluation Indicator

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

928 beneficiaries with psycho-social problems were identified and

გამოვლენილი

და

სამსახურის

ფსიქო-სოციალური

მომსახურების

ცენტრებში რეფერირებულია ფსიქო-სოციალური პრობლემების მქონე 928
ბენეფიციარი, რომელთაც გაეწიათ ყველა საჭირო მომსახურება. ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრები შემდეგ რეგიონებში: თბილისი (2

referred to the psycho-social service centers of the service, who
provided all the necessary services. Psycho-social service centers in
the following regions: Tbilisi (2 centers), Kvemo Kartli (Rustavi - 1
center), Kakheti (Telavi - 1 center), Imereti, Racha-Lechkhumi and

Kvemo Svaneti (Kutaisi - 1 center), Adjara and Guria ( Batumi -1
ცენტრი), ქვემო ქართლი (რუსთავი - 1 ცენტრი), კახეთი (თელავი - 1
center), Shida Kartli (Gori -1 center), Samegrelo and Zemo Svaneti
ცენტრი), იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი (ქუთაისი - 1
(Poti - 1 center, Zugdidi - 1 center) and Samtskhe-Javakheti
ცდენტრი), აჭარა და გურია (ბათუმი -1 ცენტრი), შიდა ქართლი (გორი -1
(Akhaltsikhe - 1 center). Including, activity of the Rural
ცენტრი), სამეგრელო და ზემო სვანეთი (ფოთი -1 ცენტრი, ზუგდიდი - 1
Development Action Plan 2018-2020 (RDAP 2018-2020) within the
ცენტრი) და სამცხე-ჯავახეთი (ახალციხე -1 ცენტრი). მ.შ. სოფლის
framework of 2.2.5 There are psychological service centers of the
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020)
LEPL Educational Institution in the following regions: Kartli,
აქტივობა 2.2.5 ფარგლებში ფუნქციონირებს სსიპ საგანმანათლებლო
Kakheti, Imereti, Racha-Lechkhumi, Svaneti, Adjara, Guria,
დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების
Samegrelo and Samtskhe -Javakheti.
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ცენტრები შემდეგ რეგიონებში: ქართლი, კახეთი, იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი,
სვანეთი, აჭარა, გურია, სამეგრელო და სამცხე-ჯავახეთი.
4.1.11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

4.1.11 Providing public school students with transportation (program

(პროგრამული კოდი 32 02 11)

code 32 02 11)

2.2.3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

2.2.3 Providing transportation for public school students

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:

 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის

 LEPL

განვითარების სააგენტო.

-

Educational

and

Scientific

Infrastructure

Development Agency.

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

Planned target indicator

პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით. მ.შ. 100% of the program beneficiaries are provided with transportation.
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018- Incl. within the framework of Activity 2.2.3 of the Rural
2020) აქტივობის 2.2.3 ფარგლებში ყოველწლიურად პროგრამის Development Action Plan for 2018-2020 (RDAP 2018-2020), 100%
ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით;

of the program beneficiaries are provided with transport annually;

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

Interim Outcome Evaluation Indicator

პროგრამის

ბენეფიციართა

100%

საჭიროების 100% of the program beneficiaries are provided with transport

შესაბამისად უზრუნველყოფილია ტრანსპორტის მომსახურებით; მ.შ. services as needed; Incl. Within the framework of Activity 2.2.3 of
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018- the Rural Development Action Plan for 2018-2020 (RDAP 20182020)

აქტივობის

2.2.3

ფარგლებში

ყოველწლიურად

პროგრამის 2020), 100% of the program beneficiaries are provided with transport

ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით, რისთვისაც annually, for which more than 10.85 million GEL was allocated in
2020 წელს მიიმართა 10.85 მლნ ლარზე მეტი.

2020.

4.3.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 01)

4.3.1 Infrastructure Development of General Education Institutions
(Program Code 32 07 01)

2.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის

2.2.1 Development of infrastructure of general education institutions

განვითარება

Program Implementer:

პროგრამის განმახორციელებელი:

LEPL - Educational and Scientific Infrastructure Development
Agency.

 სსიპ

-

საგანმანათლებლო

განვითარების სააგენტო.

და

სამეცნიერო

ინფრასტრუქტურის

Planned target indicator
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დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

6 public schools (2 in Tbilisi; 4 in the region) will be completed and

განხორციელდება 6 საჯარო სკოლის (თბილისში 2; რეგიონში 4) სრული და
95-მდე საჯარო სკოლის. ნაწილობრივი რეაბილიტაცია (თბილისში 75მდე; რეგიონში 20);

up to 95 public schools. Partial rehabilitation (up to 75 in Tbilisi; 20
in the region);
Interim Outcome Evaluation Indicator

133 public schools have been rehabilitated, and 86 public schools
have been funded to provide various types of rehabilitation,
განხორციელდა 133 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე including 21 public schools funded to provide a cooling system for
დაფინანებულია 86 საჯარო სკოლა სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო the Unified National Examinations.
სამუშაოების უზრუნველსაყოფად, მათ შორის 21 საჯარო სკოლა
Among them, the Rural Development Action Plan of Georgia for
დაფინანსებულია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის გაგრილების
2018-2020 (Activity 2.2.1) 2020: 93 public schools were equipped
სისტემის მოწყობის მიზნით.
and various rehabilitation works were carried out, for which up to
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

მათ შორის, საქართველოს სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების GEL 14.8 million was allocated.
სამოქმედო

გეგმის

განხორციელდა 93

(აქტივობა

2.2.1)

2020

წლის

მაჩვენებელი:

საჯარო სკოლის აღჭურვა და სხვადასხვა სახის

სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რისთვისაც მიიმართა 14.8 მლნ ლარამდე.
4.3.2

პროფესიული

საგანმანათლებლო

დაწესებულებების 4.3.2 Infrastructure Development of Vocational Education
Institutions (Program Code 32 07 02)
ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02)
2.2.2 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურის განვითარება

Program Implementer:

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ

-

საგანმანათლებლო

2.2.2 Development of infrastructure of vocational education
institutions

და

სამეცნიერო

ინფრასტრუქტურის

განვითარების სააგენტო.
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

 LEPL - Educational and Scientific Infrastructure
Development Agency.
1. Planned baseline indicator
The number of vocational schools has increased by one unit, the

ერთი ერთეულით გაიზარდა პროფესიული სასწავლებლების რაოდენობა, construction of vocational schools at up to 3 new locations has
დაიწყო 3-მდე ახალ ლოკაციაზე პროფესიული სასწავლებლების started and the design of the construction of 4 vocational schools
მშენებლობა და დასრულდა 4 პროფესიული სასწავლებლის მშენებლობის has been completed. Incl. Activity of the Rural Development
პროექტირება. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო Action Plan 2018-2020 (RDAP 2018-2020) within the framework of
გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.2.2* ფარგლებში. 2 პროფესიული
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სასწავლებელის

საერთო

საცხოვრებლის

მშენებლობა,

1

კოლეჯის 2.2.2 *. Construction of dormitory for 2 vocational schools,

სასწავლო კორპუსისა და სახელოსნოს მშენებლობა;

construction of 1 college educational building and workshop;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

Planned target indicator

სასწავლებლის მშენებლობა; Construction of 2 new vocational schools will be completed;
დაიწყება 3 ახალი პროფისიული სასწავლებლის მშენებლობა; მ.შ. სოფლის Construction of 3 new vocational schools will start; Incl. Activity of
the Rural Development Action Plan 2018-2020 (RDAP 2018-2020)
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020)
2.2.2 * A new vocational education institution (rehabilitation,
აქტივობა 2.2.2* ფარგლებში სულ მცირე ერთ მუნიციპალიტეტში
equipment) has been developed in at least one municipality;
განვითარებულია ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება
Interim Outcome Evaluation Indicator
(რეაბილიტაცია, აღჭურვა);
• Construction works of 2 new vocational schools (LEPL Kaspi
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
College and LEPL Vocational College "Modus" Marneuli branch)
have been completed;
 დასრულებულია 2 ახალი პროფესიული სასწავლებლის (სსიპ
დასრულდება

2

ახალი პროფესიული

კასპის კოლეჯი და სსიპ პროფესიული კოლეჯი „მოდუსი’’


მარნეულის ფილიალი) სამშენებლო სამუშაოები;

• Construction of 3 new vocational schools (Borjomi, Khashuri,
Tskaltubo vocational schools) has started.

დაწყებულია 3 ახალი პროფესიული სასწავლებლის (ბორჯომის,

Among them, within the framework of activity 2.2.2 provided for

ხაშურის, წყალტუბოს პროფესიული სასწავლებლები)

2020 in the Rural Development Action Plan 2018-2020, the

მშენებლობა.

construction and equipping of 3 new educational institutions has

მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
2020

წელს

გათვალისწინებული

დასრულებულია

3

ახალი

2.2.2

აქტივობის

საგანმანათლებლო

ფარგლებში,

been completed, for which up to GEL 18.1 million has been
allocated.

დაწესებულების

მშენებლობა და აღჭურვა, რისთვისაც მიიმართა 18.1 მლნ ლარამდე.
4.5.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული

4.5.1 Promoting the Development of Vocational Education (Program

კოდი 32 03 01)

Code 32 03 01)

2.1.3 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა

2.1.3 Promoting the development of vocational education

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:



საქართველოს

განათლების,

სპორტის სამინისტრო;

მეცნიერების,

კულტურისა

და

 Ministry of Education, Science, Culture and Sports of
Georgia;

vocational

education

colleges

/institutions

implementing vocational education programs;
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პროფესიული

საგანმანათლებლო

საგანმანათლებლო

კოლეჯები/პროფესიული

პროგრამების

განმახორციელებელი

დაწესებულებები;


სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;

1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

სტუდენტი.

სოფლის

1. Planned baseline indicator
Up to 12,000 students are enrolled in vocational programs in public
schools. Activity of the Rural Development Action Plan 2018-2020
(RDAP 2018-2020) Activity 2.1.3 * The number of students enrolled

სახელმწიფო სასწავლებლებში, პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულია
12000-მდე

 LEPL - National Center for Education Quality Development;

განვითარების

2018-2020

წლების

(living in rural areas) in state educational institutions implementing
vocational programs is 2,500 students.

სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.3* ფარგლებში Planned target indicator
პროფესიული

პროგრამების

განმახორციელებელ

სახელმწიფო

The number of beneficiaries has increased by at least 25% compared
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ (სოფლად მცხოვრებ)
to the baseline. Activity of the Rural Development Action Plan 2018სტუდენტთა რაოდენობა შეადგენს 2,500 სტუდენტს.
2020 (RDAP 2018-2020) 2.1.3 * The number of students enrolled
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საბაზისო მაჩვენებელთან შედარებით

(living in rural areas) in state educational institutions implementing
ბენეფიციარების რაოდენობა

vocational programs will increase by at least 2% compared to 2019.

გაზრდილია მინიმუმ 25%-ით. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების Interim Outcome Evaluation Indicator
სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.3* ფარგლებში
პროფესიული

პროგრამების

განმახორციელებელ

სახელმწიფო

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ (სოფლად მცხოვრებ)
სტუდენტთა

რაოდენობა

2019

წლის

მაჩვენებელთან

შედარებით

გაიზრდება სულ მცირე 2%-ით.

During the reporting period, more than 24,900 students were
enrolled in vocational education programs, including more than
9,600 in private and more than 15,200 in public institutions. Activity
of the Rural Development Action Plan 2018-2020 (RDAP 20182020) Within the framework of 2.1.3 * 2 554 persons were enrolled

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

in rural areas in state educational institutions implementing

საანგარიშო პერიოდში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე
ირიცხებოდა (სწავლობდა) 24 900-ზე მეტი სტუდენტი, მათ შორის 9 600-

vocational programs, for which up to 9.82 million GEL were applied.

ზე მეტი კერძო, ხოლო 15 200- ზე მეტი სახელმწიფო დაწესებულებებში.
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 20182020)

აქტივობა

2.1.3*

ფარგლებში

პროფესიული

პროგრამების

განმახორციელებელ სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
სოფლად ჩაირიცხა 2 554 პირი, რისთვისაც მიიმართა 9.82 მლნ ლარამდე.
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4.5.3 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება

4.5.3 Vocational training of national minorities (program code 32 03

(პროგრამული კოდი 32 03 03)

03)

2.1.4 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება

2.1.4 Vocational training of national minorities

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:

 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების
სკოლა.

Planned baseline indicator

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
საჯარო

მმართველობისა

 LEPL - Zurab Zhvania School of Public Administration.

და

Number of Public Administration and Administration Program
ადმინისტრირების

პროგრამის Graduates - 300 (Actual Indicator 2018) Rural Development Action

კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 300 (2018 წლის ფაქტობრივი Plan 2018-2020 (RDAP 2018-2020) Activity 2.1.4 Number of Public
მაჩვენებელი) სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო Administration and Administration Program Graduates - 300;
გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში საჯარო
Planned target indicator
მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულთა
Number of Graduates of Public Administration and Administration
რაოდენობა - 300;
Program - 150. Including Rural Development Action Plan 2018-2020

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საჯარო

მმართველობისა

და

(RDAP 2018-2020) Activity 2.1.4 Number of Graduates of Public
ადმინისტრირების

პროგრამის Administration and Administration Program - 120;

კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 150. მ.შ სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4
ფარგლებში საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის Interim Outcome Evaluation Indicator
კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 120;

Number of Graduates of Public Administration and Administration

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

Program - 396. Including Rural Development Action Plan 2018-2020

(RDAP 2018-2020) Activity 2.1.4 Number of Graduates of Public
საჯარო
მმართველობისა
და
ადმინისტრირების
პროგრამის
Administration and Administration Program - 338;
კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 396. მ.შ სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 2. Planned baseline indicator
ფარგლებში საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის Number of graduates of the state language teaching program - 3400
კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 338;
(actual figure for 2018). Among them: Activity of the Rural
2. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

Development Action Plan for 2018-2020 (RDAP 2018-2020) Activity
2.1.4 Number of graduates of the state language teaching program 3 300;
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სახელმწიფო

ენის

სწავლების

პროგრამის

კურსდამთავრებულთა Planned target indicator

რაოდენობა - 3400 (2018 წლის ფაქტობრივი მაჩვენებელი). მათ შორის:
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 20182020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის
კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 3 300;

ენის

სწავლების

გეგმის

(RDAP

2018-2020) Activity 2.1.4 Number of graduates of the state language

Interim Outcome Evaluation Indicator

პროგრამის

კურსდამთავრებულთა

რაოდენობა -1800. მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების
სამოქმედო

Including the Rural Development Action Plan 2018-2020 (RDAP
teaching program - 1200;

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
სახელმწიფო

Number of graduates of the state language teaching program-1800.

2018-2020)

აქტივობა

2.1.4

ფარგლებში

Actual number of users of the state language teaching program - 2
059.

კურსდამთავრებულთა Including Activity of the Rural Development Action Plan 2018-2020
(RDAP 2018-2020) Activity 2.1.4 Actual number of graduates of the
state language teaching program - 1 903;
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
In total, the activity of the Rural Development Action Plan 2018სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით მოსარგებლეთა ფაქტობრივი
2020 (RDAP 2018-2020) for the implementation of 2.1.4 In 2020,
რაოდენობა - 2 059. მათ შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების
more than 1.89 million GEL was spent.
სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.4 ფარგლებში
სახელმწიფო ენის
რაოდენობა - 1200;

სწავლების

პროგრამის

სახელმწიფო

სწავლების

პროგრამის

ენის

კურსდამთავრებულთა

ფაქტობრივი რაოდენობა - 1 903;
ჯამში, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP
2018-2020) აქტივობა 2.1.4 განხორციელებისთვის 2020 წელს დაიხარჯა 1.89
მლნ ლარზე მეტი.
4.10

სახელოვნებო

და

სასპორტო

დაწესებულებების

ხელშეწყობა 4.10 Promotion of Arts and Sports Institutions (Program Code 32 08)

(პროგრამული კოდი 32 08)

2.1.9 Promoting art education

2.1.9 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

Program Implementer:

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სახელოვნებო და სასპორტო პროფესიული სასწავლებლები;
 სსიპ

-

სკოლისგარეშე

სახელოვნებო



LEPL - Art and Sports Vocational Schools;



LEPL - out-of-school art education schools;

საგანმანათლებლო Planned baseline indicator

სასწავლებლებები;
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დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
სახელოვნებო

და

Annual funding for the operation of art and sports education schools;

სასპორტო

განათლების

სასწავლებლების

ფუნქციონირების ყოველწლიური დაფინანსება; სასწავლებლების მიერ
განხორცილებული

აქტივობების

რაოდენობა

-

900

მ.შ.

სოფლის

განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020)

Number of activities carried out by schools - 900 incl. Activity of the
Rural Development Action Plan 2018-2020 (RDAP 2018-2020)
Provide at least 2 funds for the operation of art and sports education
schools within the framework of 2.1.9.

აქტივობა 2.1.9 ფარგლებში არანაკლებ 2 სახელოვნებო და სასპორტო Planned target indicator
განათლების სასწავლებლების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯით
უზრუნველყოფა.

Increase in baseline by 10%, incl. Activity of the Rural Development
Action Plan 2018-2020 (RDAP 2018-2020) Provide at least 2 funds

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

for the operation of art and sports education schools within the

framework of 2.1.9.
საბაზისო მაჩვენებლის ზრდა 10%-ით, მ.შ. სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.9 Evaluation indicator of the final result achieved
ფარგლებში არანაკლებ 2 სახელოვნებო და სასპორტო განათლების
სასწავლებლების

ფუნქციონირებისათვის

საჭირო

ხარჯით

უზრუნველყოფა.

Number of activities carried out by schools - 200; the activities of the
Rural Development Action Plan for 2018-2020 (RDAP 2018-2020)
within the framework of 2.1.9 are provided in order to provide the

მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

necessary expenses for the operation of 2 art and sports education

სასწავლებლების მიერ განხორცილებული აქტივობების რაოდენობა - 200;

schools, for which 513 thousand GEL has been allocated.

მ.შ სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP
2018-2020)

აქტივობა

სახელოვნებო

და

2.1.9

ფარგლებში

სასპორტო

უზრუნველყოფილია

განათლების

2

სასწავლებელი

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯით უზრუნველყოფის მიზნით,
რისთვისაც მიიმართა 513 ათასი ლარი.

5 პრიორიტეტი − მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
Priority V - Macroeconomic stability and improvement of investment environment
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5.2 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07)

5.2 Entrepreneurship Development (Software Code 24 07)

1.2.1 მეწარმეობის განვითარება; 1.3.1 ტურიზმის განვითარება

1.2.1 Entrepreneurship development; 1.3.1 Tourism development

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:

 საქართევლოს

ეკონომიკისა

და

მდგრადი

განვითარების

 LEPL - Enterprise Georgia

სამინისტრო
 სსიპ - აწარმოე საქართველოში

Planned final results

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები


კონკურენტუნარიანი

• Competitive local production, increased export potential;

ადგილობრივი

წარმოება,

გაზრდილი • Increased foreign direct investment and jobs.

საექსპორტო პოტენციალი;


Final results achieved:

გაზრდილი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და სამუშაო
ადგილები.

პროგრამის

ხელმისაწვდომობის

„აწარმოე

კომპონენტის

საქართველოში“
ფარგლებში

ფინანსებზე
გაფორმდა

ხელშეკრულება 144 ბენეფიციარ კომპანიასთან კრედიტის პროცენტის
თანადაფინანსებაზე; (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების

სამოქმედო

Within the framework of the access to finance component of the state
program "Enterprise Georgia", an agreement was signed with 144

მიღწეული საბოლოო შედეგები:
სახელმწიფო

 Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia

გეგმის

2020

წელს

გათვალისწინებული

ღონისძიების, აქტივობა 1.2.1 ფარგლებში, ბენეფიციარი კომპანიების

beneficiary companies to co-finance the loan interest; (Including
Activity 1.2.1 of the Rural Development Action Plan for 2020, Activity
1.2.1, co-financed 24 new and / or existing enterprise expansion projects
in the direction of credit and leasing interest for beneficiary companies,
for which 3.2 million GEL was allocated; Activity 1.3.1 Supported 28
hotels with a loan interest co-financing program for the hotel industry
(7.8 million GEL).

კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსების
მიმართულებით მხარი დაეჭირა 24 ახალ ან/და არსებული საწარმოს
გაფართოების პროექტს, რისთვისაც მიიმართა 3.2 მლნ ლარი;
აქტივობა 1.3.1 ფარგლებში, სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით
სესხის პროცენტის თანადაფინანსების პროგრამით მხარი დაეჭირა 28
სასტუმროს, რისთვისაც მიიმართა 7.8 მლნ ლარი).

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
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7.1.2 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (პროგრამული კოდი 27 06 02) 7.1.2 Eco-Migrant Migration Management (Software Code 27 06 02)
2.2.21 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა

2.2.21 Managing the migration of eco-migrants

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:

სსიპ

-

დევნილთა, ეკომიგრანტთა

და

საარსებო

წყაროებით LEPL - Agency for IDPs, Eco-Migrants and Livelihoods;

უზრუნველყოფის სააგენტო;
1.

დაგეგმილი

მიზნობრივი

1. Planned target indicator - up to 190 eco-migrant families will be
მაჩვენებელი

-

საცხოვრებლით provided with housing (including the provision of housing to 90 eco-

დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 190-მდე ოჯახი (მათ შორის 90-მდე migrant families within the framework of the rural development
ეკომიგრანტი ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა სოფლის strategy);
განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში);
მიღწეული

საბოლოო

შედეგის

Final Outcome Evaluation Indicator - 211 eco-migrant families were

შეფასების

ინდიკატორი

- provided with housing; (Including within the framework of the Rural

საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 211 ეკომიგრანტი ოჯახი; (მათ შორის Development Strategy Action Plan for 2018-2020 (Activity 2.2.21.) სოფლის განვითარების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო 173, for which more than 4.88 million GEL was allocated);
გეგმის (აქტივობა 2.2.21.) ფარგლებში - 173, რისთვისაც მიიმართა 4.88
მლნ ლარზე მეტი);
7.1.3

განსახლების

ადგილებში

დევნილთა

შენახვა

და

მათი 7.1.3 Retention of IDPs in accommodation areas and improvement of

საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 06 03) their living conditions (program code 27 06 03)
2.2.20 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლება, სოციალური 2.2.20 Resettlement of IDPs, creation of social and housing conditions
და საცხოვრებელი პირობების შექმნა

Program Implementer:

პროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ

-

დევნილთა, ეკომიგრანტთა

უზრუნველყოფის სააგენტო;

და

საარსებო

LEPL – Internally Displaced Persons, Eco-Migrants and Livelihood
წყაროებით Agency;
Planned baseline indicator - up to 1,090 IDP families were provided with

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - 1 090-მდე დევნილ ოჯახს apartments purchased from Georgian builders, including: apartments
გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა, მათ შორის: purchased under a multi-year contract in previous years. Up to 700
წინა წლებში მრავალწლიანი
შესყიდული ბინები. 700-მდე
საცხოვრებელი ბინა;

ხელშეკრულების საფუძველზე families were given ownership of housing;
ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა
Planned Target Indicator - Up to 370 IDP families will be provided with
apartments purchased from Georgian builders. Up to 925 families will be
provided with housing, while up to 200 IDP families will be provided
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დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 370-მდე დევნილ ოჯახს with housing under the Rural Development Strategy. In 2020, 1,150
გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა. 925-მდე apartments will be purchased from Georgian builders;
ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა, ხოლო 200-მდე

Interim Outcome Evaluation Indicator - 595 IDP families were provided

დევნილ ოჯახს გადაეცემა საცხოვრებელი სახლი საკუთრებაში

with apartments purchased from Georgian builders. 2,196 families were

სოფლის განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში. 2020 წელს მოხდება

provided with housing, including: 360 IDP families registered in Tbilisi

1 150 ბინის შესყიდვა ქართველი მენაშენეებისგან;

before June 1, 2013 with co-financing, and 572 IDP families were

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 595 provided with housing under the Rural Development Strategy Action
დევნილ ოჯახს გადაეცა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული Plan 2018-2020 (Activity 2.2.20.). For which up to 13.1 million GEL).
ბინა. 2 196 ოჯახს საკუთრებაში გადაეცა საცხოვრებელი ბინა, მათ
შორის: მოხდა 2013 წლის 1 ივნისამდე თბილისში რეგისტრირებული
360 დევნილი ოჯახის განსახლება თანადაფინანსებით, ხოლო 572
დევნილ ოჯახს გადაეცა საცხოვრებელი სახლი საკუთრებაში სოფლის
განვითარების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
(აქტივობა 2.2.20.) ფარგლებში, რისთვისაც მიიმართა 13.1 მლნ
ლარამდე).

8. პრიორიტეტი – კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
Priority VIII - Culture, religion, youth promotion and sport
8.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 09)

8.2 Promoting Cultural Development (Program Code 32 09)

1.3.3 რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერა; 2.1.8 ხელოვნების
განვითარების ღონისძიებები

1.3.3 Support for culture in the regions; 2.1.8 Art development
activities

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:

 საქართველოს

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა

და Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia;

სპორტის სამინისტრო;
 სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სახელოვნებო სსიპ-ები;
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

Art LEPs under the Ministry;
Planned final results


Cultural life is activated in the country, new faces in art are
presented, the repertoire of art organizations is diverse;
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●

●



ქვეყანაში გააქტიურებულია კულტურული ცხოვრება,
წარმოჩენილია ხელოვნებაში ახალი სახეები, სახელოვნებო

international space is high, international cultural relations

ორგანიზაციების რეპერტუარი მრავალფეროვნია;

are developed in bilateral and multilateral formats;

საერთაშორისო სივრცეში საქართველოს კულტურისა და
ხელოვნების ცნობადობა მაღალია, ორმხრივ და მრავალმხრივ
ფორმატებში საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობები



●



Europe Cultural Routes Program, local cultural routes are


(RDAP 2018-2020) within the framework of 2.1.8: Every

საქართველოს კულტურული მარშრუტების სერტიფიცირებულია
ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების პროგრამის მიერ,

year, 12 art LEPLs located in the regions under the Ministry

ადგილობრივი კულტურული მარშრუტები განვითარებაულია,

different events;

of Culture are funded with the funds needed to organize 12


სამინისტროს

დაქვემდებარებაში

field of culture will be implemented in the regions

არსებული, Final results achieved

რეგიონებში მდებარე 12 სახელოვნებო სსიპ ფინანსდება 12



სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზებისათვის საჭირო თანხით;
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
რეგიონებში კულტურის სფეროში განხორციელდება 15 პროექტი



Art LEPs under the Ministry are funded with the necessary



expenses for their operation;
Activity of the Rural Development Action Plan 2018-2020
(RDAP 2018-2020) within the framework of 2.1.8: In 2020,

მიღწეული საბოლოო შედეგები

12 art LEPs located in the regions were funded with
კულტურული, საიუბილეო და

საფესტივალო ღონისძიებები;
●

expenditures required for 21 different activities;


ხარჯებით;

ფუნქციონირებისათვისა

აუცილებელი

The 12 regional theaters under the Ministry were funded
with all the necessary expenses for their operation, for which
more than 4 million GEL was allocated.

სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სახელოვნებო სსიპ-ები
დაფინანსებულია

Competitions, cultural, jubilee and festival events have been
held;

(RDAP 2018-2020) აქტივობა 1.3.3 ფარგლებში: 2020 წელს

ჩატარებულია კონკურსები,

Activity of the Rural Development Action Plan 2018-2020
(RDAP 2018-2020) within 1.3.3: In 2020, 15 projects in the

სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
კულტურის

●

Activity of the Rural Development Action Plan 2018-2020

ქვეყნის ერთიან კულტურულ სივრცეში ჩართულობა მაღალია;

(RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.8 ფარგლებში: ყოველწლიურად

●

Georgian Cultural Routes is certified by the Council of
developed, creative entrepreneurship opportunities are high.

რეგიონების სახელოვნებო ინსტიტუციების, კოლექტივების

შემოქმედებითი მეწარმეობის შესაძლებლობები მაღალია
●

The involvement of regional art institutions and collectives
in the unified cultural space of the country is high;

განვითარებულია;
●

The awareness of Georgian culture and art in the



Activity of the Rural Development Action Plan 2018-2020
(RDAP 2018-2020) within 1.3.3: In 2020, 43 projects in the
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●

სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის

field of culture will be implemented in the regions, for which

(RDAP 2018-2020) აქტივობა 2.1.8 ფარგლებში: 2020 წელს,

up to 994 thousand GEL was spent.

რეგიონებში მდებარე 12 სახელოვნებო სსიპ დაფინანსდა 21
სხვადასხვა ღონისძიებისთვის საჭირო ხარჯებით;
სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 12 რეგიონული თეატრი
დაფინანსდა ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯით,
რისთვისაც მიიმართა 4 მლნ ლარზე მეტი.
●

სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
(RDAP 2018-2020) აქტივობა 1.3.3 ფარგლებში: 2020 წელს
რეგიონებში კულტურის სფეროში განხორციელდება 43 პროექტი,
რისთვისაც დაიხარჯა 994 ათას ლარამდე.

8.4 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და 8.4 Social protection and promotion measures for cultural and sports
ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 32 12)

figures (Program Code 32 12)

2.2.12 მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული 2.2.12 Financial support for coaches employed in the field of sports in
მწვრთნელებისთვის ფინანსური დახმარება

highland settlements

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს

განათლების,

Program Implementer:
მეცნიერების,

კულტურისა

და

სპორტის სამინისტო
1. დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი
სახელმწიფო სტიპენდიას იღებს 912 ბენეფიციარი;
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
სახელმწიფო სტიპენდიას მიიღებს ყოველწლიურად 930 ბენეფიციარი;
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი
სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო 1 006-მა ბენეფიციარმა;

 Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia
1. Planned baseline indicator
912 beneficiaries receive state scholarships;
Planned target indicator
930 beneficiaries will receive state scholarships annually;
Evaluation indicator of the final result achieved
1,006 beneficiaries received state scholarships;
(Including the Rural Development of Georgia Rural Development

(მათ შორის, საქართველოს სოფლის განვითარების საქართველოს Action Plan of Georgia for 2018-2020 (Activity 2.2.12.) 2020 Indicator:
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (აქტივობა
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2.2.12.) 2020 წლის მაჩვენებელი: სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო 342-მა 342 beneficiaries received state scholarships, for which 248.5 thousand
ბენეფიციარმა, რისთვისაც მიიმართა 248.5 ათასი ლარი).

GEL was applied).

8.5 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის 8.5 Preservation of Cultural Heritage and Improvement of the
სრულყოფა (პროგრამული კოდი 32 10)

Museum System (Program Code 32 10)

1.3.4
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა; 1.3.5 კულტურული 1.3.4 Protection of cultural heritage; 1.3.5 Preservation of cultural
მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
heritage and improvement of the museum system
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს

Program Implementer:

განათლების,

მეცნიერების,

კულტურისა

და Ministry of Education, Science, Culture and Sports of Georgia;

სპორტის სამინისტრო;

LEPL - National Agency for Cultural Heritage Preservation of

 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის Georgia;
ეროვნული სააგენტო;

LEPL - Museums of Georgia;

 სსიპ - საქართველოს მუზეუმები;

Final results achieved

მიღწეული საბოლოო შედეგები
●

კონსერვირებული

და

რესტავრირებულია

სამუზეუმო



Museum value preserved and restored;



The number of exhibits registered in the museum electronic

ფასეულობა;

system egmc.gov.ge has increased;

●

გაზრდილია სამუზეუმი ფაეულობათა ელექტრონულ სისტემაში
egmc.gov.ge აღრიცხული ექსპონატების რაოდენობა;

●

ეროვნული
შესახებ

უმცირესობათა
საზოგადაოების

●

Appropriate measures have been taken to raise public
awareness about the cultural heritage of national minorities;



Educational programs have been introduced in museums and

კულტურული

მემკვიდრეობის

museum-reserves to integrate people with disabilities into the

ცნობიერების

ამაღლებისთვის

cultural life of the country;

გატარებულია შესაბამისი ღონისძიებები;
●





Cultural heritage monuments / complexes, large-scale

ინტეგრირების მიზნით მუზეუმებსა და მუზეუმ-ნაკრძალებში

monuments of historical and cultural value have been
restored; Cultural heritage sites have been evaluated by

დანერგილია საგანმანათლებლო პროგრამები;

international experts;

უნარშეზღუდულ პირთა ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებაში

რესტავრირებულია
ძეგლები/კომპლექსები,

კულტურული

მემკვიდრეობის

ისტორიულ-კულტურული

ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლები; საერთაშორისო



Quality and systematic data on cultural heritage sites / objects
are reflected in the information space; Modern standards for
storing, updating and disseminating information are
introduced;
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ექსპერტების მიერ შეფასებულია კულტურული მემკვიდრეობის



ძეგლები;
●

identified and prevented.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების/ობიექტების შესახებ



implemented in the field of restoration-rehabilitation,

საინფორმაციო სივრცეში; დანერგილია ინფორმაციის შენახვის,

conservation and archaeological study of cultural heritage

განახლებისა და გავრცელების თანამედროვე სტანდარტები;
გამოვლენილი

და

აღკვეთილა

უნებართვო

sites in the regions, for which up to 9 million GEL were

სამუშაოები

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე.

Activity of the Rural Development Action Plan 2018-2020
(RDAP 2018-2020) within 1.3.4: In 2020, 47 projects were

ხარისხიანი და სისტემატიზირებული მონაცემები ასახულია

●

Unauthorized works on cultural heritage sites have been

allocated.
Activity of the Rural Development Action Plan 2018-2020

სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 2018-

(RDAP 2018-2020) within 1.3.5: In 2020, 10 LEPLs (museums,

2020) აქტივობა 1.3.4 ფარგლებში: 2020 წელს რეგიონებში მდებარე
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რესტავრაცია-რეაბილიტაციის,

house-museums) under the Ministry, as well as museum-reserves

კონსერვაციის

GEL.

და

არქეოლოგიური

შესწავლის

მიმართულებით

were financed in the regions, for which 1.4 More than a million

განხორციელდა 47 პროექტი, რისთვისაც მიიმართა 9 მლნ ლარამდე.
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის (RDAP 20182020) აქტივობა 1.3.5 ფარგლებში: 2020 წელს, განხორციელდა რეგიონებში
სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული 10 სსიპ-ის (მუზეუმების,
სახლ-მუზეუმების),

ასევე,

მუზეუმ-ნაკრძალების

დაფინანსება,

რისთვისაც მიიმართა 1.4 მლნ ლარზე მეტი.

10. პრიორიტეტი – სოფლის მეურნეობა
Priority X - Agriculture
10.1.2 შეღავათიანი აგროკრედიტები (პროგრამული კოდი 31 05 02)

10.1.2 Preferential agro credits (software code 31 05 02)

1.1.1 შეღავათიანი აგროკრედიტი

1.1.1 Preferential agro credit

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:
NNLP - Rural Development Agency
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 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

Target indicator - In 2020, the service will provide about 12,000 loans;

გაეწევა Achieved rate - 7,152 new loans of GEL 503.6 million were issued
within the program during the reporting period. During the reporting
დაახლოებით 12 000 სესხს;
period, the service provided 16,820 loans.
მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში
Incl. Within the framework of Activity 1.1.1 envisaged by the Rural
გაცემულია 503,6 მლნ ლარის 7 152 ახალი სესხი. მთლიანად საანგარიშო
Development Action Plan for 2018-2020, 76 new or expansion / reპერიოდში მომსახურება გაეწია 16 820 სესხს.
equipment / modernization of 76 existing enterprises was financed in
მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით 2020. The loans were co-financed, for which up to GEL 93.2 million
was applied.
გათვალისწინებული 1.1.1 აქტივობის ფარგლებში 2020 წელის
დაფინანსდა
76
ახალი
ან
არსებული
საწარმოს Error rate (%/description) and explanation of the difference between
მიზნობრივი

მაჩვენებელი

-

2020

წელს

მომსახურეობა

გაფართოება/გადაიარაღება/ მოდერნიზება. განხორციელდა გაცემული the planned and achieved intermediate results:
სესხების თანადაფინანსება, რისთვისაც მიიმართა 93.2 მლნ ლარამდე.
Expenditures under the program amount to GEL 74.8 million, in
ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და addition, by the end of 2020 it was necessary to mobilize additional
financial resources to fully fulfill the obligations under the program,
მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:
პროგრამის ფარგლებში გაწეული ხარჯი საბიუჯეტო სახსრების ნაწილში
შეადგენს 74,8 მლნ ლარს, გარდა ამისა პროგრამის ფარგლებში 2020 წლის
ბოლოს საჭირო გახდა დამატებითი ფინანსური რესურსის მობილიზება,

resulting in overdraft activation in service banks, a total of 18
overdrafts , 4 million GEL. As a result, the total expenditures under
the sub-program for 2020 amount to GEL 93.2 million;

პროგრამის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების სრულყოფილად
შესრულების
ოვერდრაფტის

მიზნით,

შედეგად

გააქტიურება,

მომსახურე

საერთო

ჯამში

ბანკებში

მოხდა

ოვერდრაფტის

ათვისებული ლიმიტი შეადგენს 18,4 მლნ ლარს. შედეგად ქვეპროგრამის
ფარგლებში 2020 წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯი საერთო ჯამში
შეადგენს 93,2 მლნ ლარს;
10.1.3 აგროდაზღვევა (პროგრამული კოდი: 31 05 03)

10.1.3 Agricultural Insurance (Software Code: 31 05 03)

3.3.2 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

3.3.2 Measures to ensure agricultural insurance

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:

 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

NNLP - Rural Development Agency
Target indicator - about 15,750 hectares of land will be insured;
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მიზნობრივი მაჩვენებელი - დაზღვეუული იქნება დაახლოებით 15,750 ჰა- Achieved rate - the number of policies issued within the framework of
მდე მიწის ფართობი;

agroinsurance (01.01.2020-31.12.2020) amounted to 17 881. 18,178

მიღწეული მაჩვენებელი - აგროდაზღვევიის ფარგლებში საანგარიშო
პერიოდში (01.01.2020-31.12.2020) გაცემული პოლისების რაოდენობამ 17
881 შეადგინა. დაზღვეულია 18 178 ჰა მიწის ფართობი (2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2020 წლის მაჩვენებელი
(ამოცანა 3.3 - აქტივობა 3.3.2)), ხოლო დაზღვეული მოსავალის
ღირებულება შეადგენს 162.0 მლნ ლარს. სააგენტოს პრემიის წილმა
შეადგინა 8.0 მლნ ლარი. 2014-2020 წლებში აგროდაზღვევის პროგრამის
ფარგლებში გაიცა 115.8 ათასი პოლისი, დაზღვეული მოსავლის
ღირებულებამ შეადგინა 827,9 მლნ

ლარი, სააგენტოს გადახდილი

hectares of land are insured (2020 indicator envisaged by the 20182020 Action Plan (Task 3.3 - Activity 3.3.2)), while the value of the
insured crop is 162.0 million GEL. The share of the agency premium
was 8.0 million GEL. In 2014-2020, 115.8 thousand policies were
issued under the agro-insurance program, the value of the insured crop
amounted to 827.9 million GEL, the share of the premium paid by the
agency was 48.1 million GEL. The insured crop area was 103.4
thousand hectares. The amount of reimbursed losses in 2014-2020
amounted to GEL 45.3 million.

პრემიის წილი 48.1 მლნ ლარი. დაზღვეული მოსავლის ფართობმა
შეადგინა 103.4 ათასი ჰექტარი. 2014-2020 წლებში ანაზღაურებული
ზარალის ოდენობამ შეადგინა 45.3 მლნ ლარი.
10.1.4 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი: 31 05 04)

10.1.4 Introduce the Future (Software Code: 31 05 04)

1.1.3 დანერგე მომავალი

1.1.3 Introduce the future

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:

 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

NNLP - Rural Development Agency

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაშენდება/დაკონტრაქტდება დამატებით

Target indicator - an additional 1,500 hectares of new gardens and 1
nursery will be planted / contracted;

1,500 ჰა-მდე ახალი ბაღი და 1 სანერგე მეურნეობა;

Achieved rate - additional 2 701 ha of new garden and 8 nurseries were
მიღწეული მაჩვენებელი - გაშენდა/დაკონტრაქტდა დამატებით 2 701 ჰა planted / contracted;
ახალი ბაღი და 8 სანერგე მეურნეობა;
In addition, the 2020 indicator envisaged by the Rural Development
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით Action Plan for 2018-2020: a total of 2,701 ha of new orchards were
გათვალისწინებული 2020 წლის მაჩვენებელი: ბაღის კომპონენტის და planted / contracted within the garden component and berry crops
კენკროვანი
კულტურების
კომპონენტის
ფარგლებში
ჯამში component (including: 2,414 ha within the garden component; 287 ha
გაშენდა/დაკონტრაქტდა 2 701 ჰა ფართობის ახალი ბაღი (მათ შორის: under the berry crop component) (Task 1.1 - Activity 1.1.3), for which
ბაღის კომპონენტის ფარგლებში 2 414 ჰა; კენკროვანი კულტურების up to 21.2 million GEL was applied.
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კომპონენტის ფარგლებში

287 ჰა)(ამოცანა 1.1 - აქტივობა 1.1.3),

რისთვისაც მიიმართა 21.2 მლნ ლარამდე.
10.1.5 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი: 31 05 05)

10.1.5 Georgian Tea (Software Code: 31 05 05)

1.1.13 ქართული ჩაის წარმოების ხელშეწყობა

1.1.13 Supporting the production of Georgian tea

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

Sub-program implementer:

 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

NNLP - Rural Development Agency

მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2 კოოპერატივის საწარმოო დანადგარებით Target indicator - equipping 2 cooperatives with production
აღჭურვა და 216 ჰა ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია;
მიღწეული

მაჩვენებელი

-

ჩაის

პლანტაციების

equipment and rehabilitation of 216 ha of tea plantations;
რეაბილიტაციის Achieved rate - within the framework of the state program of

სახელმწიფო პროგრამა „ქართული ჩაი“-ს ფარგლებში საანგარიშო rehabilitation of tea plantations "Georgian Tea", an agreement was
პერიოდში ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის მიზნით ხელშეკრულება signed for the rehabilitation of tea plantations during the reporting
გაუფორმდა 2 ბენეფიციარს, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს period to 2 beneficiaries, the total area of plantations is 168 hectares;
168 ჰექტარს;

In addition, the 2020 indicator envisaged by the Rural Development

ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით Action Plan for 2018-2020: 2 tea plantation rehabilitation projects
გათვალისწინებული 2020 წლის მაჩვენებელი: დაკონტრაქტდა ჩაის were contracted; (Task 1.1 - Activity 1.1.13), for which 23.1
პლანტაციის რეაბილიტაციის 2 პროექტი; (ამოცანა 1.1 - აქტივობა 1.1.13), thousand GEL was spent:
რისთვისაც დაიხარჯა 23.1 ათასი ლარი;
10.1.6 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი
საწარმოების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი: 31 05 06)

10.1.6 Co-financing of agricultural processing enterprises (program
code: 31 05 06)

1.1.4 შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება

1.1.4 Co-financing of savings and processing enterprises

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

Sub-program implementer:
NNLP - Rural Development Agency

Target indicator - in 2020, up to 25 enterprises will be fully or partially
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 2020 წელს სრულად ან ნაწილობრივ funded;
დაფინანსდება 25-მდე საწარმო;
Achieved rate - in 2020, 16 enterprises were fully and partially funded;
მიღწეული მაჩვენებელი - 2020 წელს სრულად და ნაწილობრივ Error rate (%/description) and explanation of the difference between
დაფინანსდა 16 საწარმო;

the planned and achieved intermediate results: Due to the pandemic
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ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და situation in the world in 2020, construction works were delayed and
მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე: 2020 the import of equipment became difficult
წელს მსოფლიოში არსებული პანდემიით გამოწვეული სიტუაციიდან In addition, the 2020 indicator envisaged by the Rural Development
გამომდინარე შეფერხდა სამშენებლო სამუშაოები და გართულდა Action Plan for 2018-2020: 1 processing enterprise and 9 savings
დანადგარების იმპორტი
enterprises have been established. (Task 1.1 - Activity 1.1.4), for which
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით more than 9.2 million GEL was spent.
გათვალისწინებული

2020

წლის

მაჩვენებელი:

დასრულდა

1

გადამამუშავებელი საწარმოს და 9 შემნახველი საწარმოს შექმნა. (ამოცანა
1.1 - აქტივობა 1.1.4), რისთვისაც დაიხარჯა 9.2 მლნ ლარზე მეტი.
10.1.8 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი
(პროგრამული კოდი: 31 05 08)

10.1.8 Harvesting Equipment Co-financing Project (Software Code: 31
05 08)

1.1.14 მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსების პროექტი

1.1.14 Co-financing project for harvesting equipment

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:

 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

NNLP - Rural Development Agency

მიზნობრივი მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში 50-მდე მოსავლის Target indicator - Co-financing of up to 50 harvesting equipment
ამღები ტექნიკის თანადაფინანსება.

during the reporting period.

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 74 Achieved rate - 74 harvesting equipment was co-financed during the
მოსავლის ამღები ტექნიკის თანადაფინანსება.

reporting period.

ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით In addition, the 2020 Indicator for Rural Development Action Plan
გათვალისწინებული 2020 წლის მაჩვენებელი: თანადაფინანსების გაწევა

2020-2020: Co-financing was provided to 73 beneficiaries for the

მოხდა 73 ბენეფიციარისთვის, მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო

purchase of agricultural machinery (Task 1.1 - Activity 1.1.14),

დანიშნულების ტექნიკის შეძენის მიზნით (ამოცანა 1.1 - აქტივობა 1.1.14),
რისთვისაც მიიმართა 3.5 მლნ ლარამდე.

for which up to GEL 3.5 million was allocated.

10.1.10 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი: 31 05 10)

10.1.10 Support for beekeeping agricultural cooperatives (software
code: 31 05 10)

1.1.5 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა

1.1.5 Support for beekeeping agricultural cooperatives

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:
28

 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო
მიზნობრივი

მაჩვენებელი

-

6

NNLP - Rural Development Agency

ბენეფიციართან

გაფორმებული Target indicator - Contract with 6 beneficiaries for the purchase of

ხელშეკრულება მეფუტკრეობის ისეთი აღჭურვილობების შესაძენად

beekeeping equipment such as: skis, honey crushers, honey

როგორიცაა: სკები, თაფლის საწურები, თაფლის შესანახი ავზები, ფიჭის

storage tanks, pine lighting knives.

ასათლელი დანები.

Achieved rate - during the reporting period, 6 contracts were signed

მიღწეული მაჩვენებელი - საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში

within the program for the purchase of skis, honey crushers,

გაფორმდა 6 ხელშეკრულება სკების, თაფლის საწურების, თაფლის

honey storage tanks, pine lighting knives.

შესანახი ავზების, ფიჭის ასათლელი დანების შესაძენად.

In addition, the 2020 indicator envisaged by the Rural Development

ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2020 წლის მაჩვენებელი: 7 კოოპერატივი აღიჭურვა
თაფლის წარმოებისთვის საჭირო ხელსაწყო/დანადგარებით (ამოცანა 1.1
- აქტივობა 1.1.5), რისთვისაც მიიმართა 107 ათას ლარამდე;
10.1.11 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინფრასტრუქტურული
განვითარება (პროგრამული კოდი: 31 05 11)
1.1.7

სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივების

Action Plan for 2018-2020: 7 cooperatives were equipped with the
necessary equipment / equipment for honey production (Task 1.1
- Activity 1.1.5), for which up to 107 thousand GEL was allocated;
10.1.11 Infrastructure Development of Agricultural Cooperatives
(Program Code: 31 05 11)

ინფრასტრუქტურის

განვითარება

1.1.7 Development of infrastructure of agricultural cooperatives
Program Implementer:

პროგრამის განმახორციელებელი:

NNLP - Rural Development Agency

 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

Achieved rate - 3 dairy cooperatives were handed over the relevant

მიღწეული მაჩვენებელი - 3 რძის მწარმოებელ კოოპერატივს გადაეცა

requipment. 10 viticultural cooperatives were provided with grape

შესაბამისი აღჭურვილობა. მევენახეობის 10 კოოპერატივს გადაეცა

processing equipment for wine production.

ყურძნის

გადამამუშავებელი

აღჭურვილობები

ღვინის

წარმოების

მიზნით.

In addition, the 2020 indicator envisaged by the Rural Development
Action Plan for 2018-2020: 13 cooperatives were equipped with

ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით

processing equipment (Task 1.1 - Activity 1.1.7), for which GEL

გათვალისწინებული

4.05 million was allocated;

2020

წლის

მაჩვენებელი:

გადამამუშავებელი

დანადგარებით აღიჭურვა 13 კოოპერატივი (ამოცანა 1.1 - აქტივობა 1.1.7),
რისთვისაც მიიმართა 4.05 მლნ ლარი;
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10.1.12 აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი:
31 05 12)

31 05 12)

1.1.10 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომა და
მდგრადობა

1.1.10 Agricultural Modernization, Market Access and Sustainability
Program Implementer:

პროგრამის განმახორციელებელი:

NNLP - Rural Development Agency

 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაუმჯობული სარწყავი წყლის მიწოდება
650 ჰა-ზე;

1. Target indicator - improved irrigation water supply per 650 ha;
Achieved rate - improved irrigation water supply per 316 ha (Rural
Performance Rate for Activity 1.1.10 provided for in the 2018-

მიღწეული მაჩვენებელი - გაუმჯობული სარწყავი წყლის მიწოდება 316
ჰა-ზე (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული

1.1.10

აქტივობის

2020

წლის

შესრულების

მაჩვენებელი);

2020 Rural Development Action Plan);
2. Target indicator - land restoration works will be carried out on 4
additional objects, cultivation/rehabilitation of windbreaks, a total
of 25 km;

2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - მიწის აღდგენის სამუშაოები ჩატარდება
დამატებით 4 ობიექტზე, ქარსაფარი ზოლის გაშენება/რეაბილიტაცია,

Achieved rate - land restoration works completed (39 sites in total)
3. Target indicator - 80 farmers will be trained on the already arranged

სულ 25 კმ;
მიღწეული

10.1.12 Promotion of agricultural sector development (program code:

მაჩვენებელი

-

მიწის

აღდგენითი

სამუშაოები

demonstration plots;
Achieved rate - theoretical and practical training was completed by a

დასრულებულია სრულად (სულ 39 ობიექტზე)
3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - უკვე მოწყობილ სადემონსტრაციო
ნაკვეთებზე სწავლებას გაივლის 80 ფერმერი;

total of 132 farmers (including 53 - women) (Rural performance
rate for 2020 under the 1.1.10 activity provided for in the 20182020 Rural Development Action Plan);

მიღწეული მაჩვენებელი - თეორიული და პრაქტიკული სწავლება გაიარა
4. Target indicator - up to 50 grants will be awarded to individuals;
სულ 132 ფერმერმა (მ.შ. 53 - ქალმა)(სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 1.1.10 აქტივობის 2020 Achieved rate - 113 grants were awarded to individuals;
წლის შესრულების მაჩვენებელი);
4. მიზნობრივი

მაჩვენებელი

-

5. Target indiciator - 100 beneficiaries trained within the program; 60
გაიცემა

50-მდე

გრანტი

პირებისათვის;
მიღწეული მაჩვენებელი - გაიცა 113 გრანტი კერძო პირებისათვის;

კერძო

targeted grants for the development of equipment and
technologies necessary to increase the volume / quality / safety of
raw milk produced; At the regional level, 1 platform designed to
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5. მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში, გადამზადებული

identify and manage existing and expected challenges and

100

opportunities in the dairy sector;

ბენეფიციარი;

წარმოებული

მოცულობის/ხარისხის/უვნებლობის

ნედლი

ზრდისთვის

რძის

აუცილებელი

აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით გაცემული
60 მიზნობრივი გრანტი; რეგიონალურ დონეზე, მერძევეობის სექტორში
არსებული და მოსალოდნელი გამოწვევებისა და შესაძლებლობების

მაჩვენებელი

-

წარმოებული

მოცულობის/ხარისხის/უვნებლობის

ნედლი

ზრდისთვის

and technology necessary to increase the volume / quality / safety of
raw milk produced;
Among them, 1.1.10 Activity Performance Indicator 2020, provided

გამოვლენისა და მათი მართვის მიზნით შექმნილი 1 პლატფორმა;
მიღწეული

Achieved rate - 60 targeted grants for the development of equipment

რძის

აუცილებელი

for in the 2018-2020 Rural Development Action Plan: 138 grants
were issued for primary production.

აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით გაცემული In total, more than GEL 6.66 million was allocated for the
implementation of 1.1.10.
60 მიზნობრივი გრანტი;
მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული

1.1.10

აქტივობის

2020

წლის

შესრულების

მაჩვენებელი: გაიცა 138 გრანტიპირველადი წარმოებისთვის.
ჯამში აქტივობა 1.1.10 განხორციელებისთვის მიიმართა 6.66 მლნ ლარზე
მეტი.
10.1.12.2 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და
მდგრადობის პროექტის საგრანტო კომპონენტი (GEF, IFAD)
(პროგრამული კოდი: 31 05 12 02)

10.1.12.2 Grant Component (GEF, IFAD) of the Agricultural
Modernization, Market Access and Sustainability Project (Program
Code: 31 05 12 02)
1.1.2 Young Entrepreneurs Development Program

1.1.2 ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარების პროგრამა

Sub-program implementer:

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

NNLP - Rural Development Agency

 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

Baseline indicator - In 2016-2019, 523 contracts were signed within
საბაზისო მაჩვენებელი - 2016-2019 წლებში პირველადი წარმოების the primary production component, while 12 contracts were signed in
კომპონენტის ფარგლებში გაფორმდა 523 ხელშეკრულება, ხოლო the component of processing and storage enterprises;
გადამამუშავებელი

და

შემნახველი

საწარმოების

კომპონენტში Target indicator - up to 50 grants will be awarded to individuals;

გაფორმებულია 12 ხელშეკრულება;

Achieved rate - 113 grants were awarded to individuals;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - გაიცემა 50 მდე გრანტი კერძო პირებისათვის;
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მიღწეული მაჩვენებელი - გაიცა 113 გრანტი კერძო პირებისათვის;

In addition, the 2020 indicator envisaged by the Rural Development

ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული

2020

წლის

მაჩვენებელი:

დაფინანსდა

39

Action Plan for 2018-2020: 39 young entrepreneurs were funded (Task
1.1 - Activity 1.1.2), for which GEL 2.02 million was allocated;

ახალგაზრდა მეწარმე (ამოცანა 1.1 - აქტივობა 1.1.2), რისთვისაც მიიმართა
2.02 მლნ ლარი;
10.1.12.3 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის
პროგრამა (DiMMA) (IFAD) (პროგრამული კოდი: 31 05 12 03)

10.1.12.3 Breastfeeding Modernization and Market Access Program
(DiMMA) (IFAD) (Software Code: 31 05 12 03)

1.1.17 მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის 1.1.17 Breastfeeding Modernization and Market Access Program
პროგრამა

Program Implementer:

პროგრამის განმახორციელებელი:

NNLP - Rural Development Agency

 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
1. მიზნობრივი

მაჩვენებელი

-

მოცულობის/ხარისხის/უვნებლობის

წარმოებული

ნედლი

ზრდისთვის

1. Target indicator - 60 target grants for the development of

რძის equipment and technology necessary to increase the volume / quality

აუცილებელი / safety of raw milk produced;

აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით გაცემული
60 მიზნობრივი გრანტი;

Achieved rate - 67 grants were awarded (Rural Development Activity
Plan 1.1.17 for 2020, for which 3.67 million GEL was allocated).

მიღწეული ინდიკატორი - გაიცა 67 გრანტი (სოფლის განვითარების 20182020 წლების სამოქმედო გეგმის 2020 წელს გათვალისწინებული 1.1.17
აქტივობის შესრულების მაჩვენებელი, რისთვისაც მიიმართა 3.67 მლნ
ლარი).
10.1.13 ახალი COVID-19 - დან გამომდინარე სოფლის მეურნეობის

10.1.13 New Agricultural Support Measures under COVID-19

მხარდაჭერის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი: 31 05 18)

(Program Code: 31 05 18)

1.1.15 აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა

1.1.15 State Program for Support of Agricultural Production

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:

 ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტო

NNLP - Rural Development Agency

1. მიზნობრივი მაჩვენებელი - პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე 1. Target indicator - to maintain access to primary consumption
(ბრინჯი,

მაკარონის

ნაწარმი,

წიწიბურა,

მზესუმზირის

ზეთი, products (rice, pasta, buckwheat, sunflower oil, sugar, wheat, wheat
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შაქარი,ხორბალი, ხორბლის ფქვილი, რძის ფხვნილი და ლობიო, flour, milk powder and beans, wheat); Establishment of stocks of
ხორბალი) ხელმისაწვდომობის შენარჩუნება; ქვეყანაში პირველადი primary food products in the country Ensure uninterrupted
მოხმარების სასურსათო პროდუქტების მარაგების შექმნა აღნიშნულ satisfaction of the expected demand for the mentioned products in
პროდუქციაზე

მოსალოდნელი

მოთხოვნის

შეუფერხებელი case of supply delays

დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა, მიწოდებაში შეფერხების წარმოქმნის
შემთხვევაში

Achieved rate - access to primary consumption products (rice, pasta,
buckwheat, sunflower oil, sugar, wheat, wheat flour, milk powder

მიღწეული მაჩვენებელი - პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე and beans, wheat) is maintained.
(ბრინჯი,

მაკარონის

ნაწარმი,

წიწიბურა,

მზესუმზირის

ზეთი,

შაქარი,ხორბალი, ხორბლის ფქვილი, რძის ფხვნილი და ლობიო,
ხორბალი) ხელმისაწვდომობა შენარჩუნებულია.

2. Achieved rate - 384 contracts were signed within the framework of
the state program to support agricultural production (including the

implementation of activity 1.1.15 under the Rural Development
2. მიღწეული მაჩვენებელი - აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო Action Plan 2018-2020 for 2020: at least 376 beneficiaries were
პროგრამის

ფარგლებში

აგროწარმოების

ხელშეწყობის

მიზნით funded or purchased agricultural machinery) , Or arrangement of a

გაფორმდა 384 ხელშეკრულება (მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 greenhouse, or arrangement of irrigation systems, for which more
წლების სამოქმედო გეგმის 2020 წელს გათვალისწინებული 1.1.15 than 9.2 million GEL was allocated);
აქტივობის შესრულების მაჩვენებელი:

სულ მცირე 376 ბენეფიციარს

3. Target indicator - for full and proper maintenance of owned and
დაუფინანსდა ან სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა, ან სასათბურო
co-owned agricultural land plots - Facilitate the purchase of
მეურნეობის მოწყობა, ან სარწყავი სისტემების მოწყობა, რისთვისაც
agricultural goods (in accordance with the established procedure) for
მიიმართა 9.2 მლნ ლარზე მეტი);
more than 200,000 beneficiaries;
3. მიზნობრივი მაჩვენებელი - საკუთრებაში და თანასაკუთრებაში
არსებულ

სასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების

მიწის

ნაკვეთების

Achieved rate - the number of farmers involved in the project was

246 871 farmers (farmers whose cards were credited with points, the
სრულფასოვანი და ჯეროვანი მოვლის მიზნით - სასოფლო-სამეურნეო
amount of points accrued on the cards was 31.9 million GEL.)
საქონელის შეძენის ხელშეწყობა (დადგენილი წესით) 200 000-ზე მეტი
(Including the implementation of activity 1.1.16 under the Rural
ბენეფიციარისთვის;
მიღწეული მაჩვენებელი - პროექტში ჩართული ფერმერების რაოდენობა
შეადგინა 246 871 ფერმერი (ფერმერები, რომელთა ბარათებზეც მოხდა
ქულების დარიცხვა, ბარათებზე დარიცხული ქულების ოდენობამ

Development Action Plan 2018-2020 for 2020: a total of 246,871
farmers were funded (accrued benefits), for which more than GEL 29
million was allocated);

შეადგინა 31.9 მლნ ლარი.) (მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმის 2020 წელს გათვალისწინებული 1.1.16 აქტივობის
შესრულების მაჩვენებელი:

დაფინანსებულია სულ 246,871 ფერმერი

(დაერიცხა სარგებელი), რისთვისაც მიიმართა 29 მლნ ლარზე მეტი);
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10.2.1 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა 10.2.1 Rehabilitation of reclamation systems and purchase of
(პროგრამული კოდი: 31 07 01)

equipment (software code: 31 07 01)

1.1.11 სამელიორაციო სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია

1.1.11 Construction and rehabilitation of reclamation systems

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:

 საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia;

სამინისტრო;

Target indicator - the area of land to be converted to regular

მიზნობრივი მაჩვენებელი - რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის irrigation is 8.76 thousand hectares. Improving the water supply of
ფართობი 8.76 ათასი ჰა. სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის irrigated lands 12. 3 thousand hectares . Drying of land areas 0.75 ha.
გაუმჯობესება 12.3 ათ. ჰა. მიწის ფართობების დაშრობა 0.75 ჰა. მიწის Removal of excess water from land areas 2.3 thousand hectares,
ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება 2.3 ათ. ჰა მათ შორის: სოფლის including: within the framework of the action plan for rural
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში: development 2018-2020: the area of land to be transferred to regular
რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი 8.47 ათასი ჰა. irrigation is 8.47 thousand ha. Improving the water supply of
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 12.3 ათ. ჰა. irrigated lands 12.3 thousand hectares Drying of land areas 0.75 ha.
მიწის ფართობების დაშრობა 0.75 ჰა. მიწის ფართობებიდან ჭარბი წყლის Removal of excess water from land areas 2.3 thousand hectares ;
მოცილება 2.3 ათ. ჰა;

Achieved rate - Rehabilitation of 43 facilities has been completed, as

მიღწეული მაჩვენებელი რომლის

შედეგად

ფართობია 4,200 ჰა;

დასრულდა 43 ობიექტის რეაბილიტაცია, a result of which the area to be transferred to regular irrigation is
რეგულარულ

სარწყავი

მიწების

სარწყავში
წყლით

გადასაყვანი 4,200 ha; Improving irrigation water supply to 11,492 ha; Drying of

უზრუნველყოფის land areas - 3,750 ha; Removal of excess water - 9,410 ha. And as a

გაუმჯობესება 11,492 ჰა; მიწის ფართობების დაშრობა - 3,750 ჰა; ჭარბი result of the completion of the current facilities, the area to be
წყლის მოცილება - 9,410 ჰა. ხოლო მიმდინარე ობიექტების დასრულების transferred to regular irrigation - 9,483 ha; Irrigation lands with
შედეგად რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი ფართობი - 9,483 ჰა; water supply 14 520 ha, land drainage 137 ha, excess water removal
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფა 14 520 ჰა, მიწის ფართობების 4,780 ha. (Under the Rural Development Action Plan 2018-2020,
დაშრობა 137 ჰა, ჭარბი წყლის მოცილება 4,780 ჰა.
განვითარების 2018-2020

წლების სამოქმედო

(სოფლის activity 1.1.11, for which up to 19.5 million GEL was directed).

გეგმის ფარგლებში,

აქტივობა 1.1.11, რისთვისაც მიიმართა 19.5 მლნ ლარამდე)
10.2.3 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)

10.2.3 Improvement of Irrigation and Drainage Systems (WB)

(პროგრამული კოდი: 31 06 03)

(Software Code: 31 06 03)

1.1.12 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება

1.1.12 Improving irrigation and drainage systems
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ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

Sub-program implementer:

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia
1. საბაზისო მაჩვენებელი - სამი სარწყავი სისტემის შიდა ქსელების 1. Baseline indicator - Detailed engineering design of internal
დეტალური საინჟინრო პროექტირება დასრულებულია;

networks of three irrigation systems is completed;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - სამი სარწყავი სისტემის შიდა ქსელების Target indicator - According to the detailed engineering design of
დეტალური საინჟინრო პროექტირების მიხედვით სარეაბილიტაციო the internal networks of the three irrigation systems, rehabilitation
სამუშოები დაწყებულია და სამუშაოების 50% შესრულებულია;

works have started and 50% of the works have been completed;

მიღწეული მაჩვენებელი - ორი სარწყავი სისტემის შიდა ქსელების Achieved rate - Rehabilitation works have started according to the
დეტალური საინჟინრო პროექტირების მიხედვით სარეაბილიტაციო detailed engineering design of the internal networks of the two
სამუშოები
დაწყებულია,
თუმცა
კოვიდთან
დაკავშირებული irrigation systems, however, due to the limitations related to the
შეზღუდვების გამო მოხდა მთელი რიგი ღონისძიებების გადადება და well, a number of measures were postponed and delayed, due to
შეყოვნება, რის გამოც დასახული მიზნის - სამუშაოების 50%-ით which the set goal - 50% of the works could not be completed.
შესრულება ვერ მოხერხდა.
მოხდა ტბისი-კუმისი სქემის რეაბილიტაციის ამოღება საფინანსო
რესურსების სიმწირის გამო.

TBC-Kumis scheme was rehabilitated due to lack of financial
resources. Also, the target indicator was specified and instead of 50%

ასევე, მოხდა მიზნობრივი მაჩვენებლის დაზუსტება და ნაცვლად of the work, 10% of the work was planned on two schemes.
სამუშაოების 50%-ი შესრულებისა, დაგეგმილ იქნა 10%-ი სამუშაოების
შესრულება ორ სქემაზე.

Error Rate (% / Description) and Explanation of the Difference
Between Planned and Achieved Interim Outcomes: A number of

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და measures have been postponed due to Covid constraints;
მიღწეულ

შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:

Due to which the set goal - 50% of the works could not be
კოვიდთან დაკავშირებული შეზღუდვების გამო მოხდა მთელი რიგი
completed.
ღონისძიებების გადადება და შეყოვნება, რის გამოც დასახული მიზნის 2. Basic indicator - 2 Safety design of reservoir dams completed;
სამუშაოების 50%ით შესრულება ვერ მოხერხდა.
2. საბაზისო მაჩვენებელი - 2 წყალსაცავის კაშხლების უსაფრთხოების

Target indicator - Kvemo Samgori Sioni Reservoir and Tbisi-

პროექტირება დასრულებულია;

Kumisi Algeti Reservoir dams are rehabilitated; Monitoring and

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ქვემო სამგორის სიონის წყალსაცავისა და
ტბისი-კუმისის ალგეთის წყალსაცავის კაშხლების რეაბილიტირებულია;

security systems have been introduced at the Zion and Allegeti
Reservoir dams;
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სიონისა და ალეგეთის წყალსაცავების კაშხლებზე მონიტორინგისა და

Achieved rate - Rehabilitation of Kvemo Samgori Sioni Reservoir

უსაფრთხოების სისტემები დანერგილია;

and Tbisi-Kumisi Algeti Reservoir dams has started.

მიღწეული მაჩვენებელი - ქვემო სამგორის სიონის წყალსაცავისა და

Error Rate (% / Description) and Explanation of the Difference

ტბისი-კუმისის ალგეთის წყალსაცავის კაშხლების რეაბილიტირება

Between Planned and Achieved Interim Results: Due to Covid

დაწყებულია.

Constraints

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და

A number of measures were postponed and delayed, due to

მიღწეულ

which the set goal could not be achieved.

შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებაზე:

კოვიდთან დაკავშირებული შეზღუდვების გამო მოხდა მთელი რიგი
ღონისძიებების გადადება და შეყოვნება, რის გამოც დასახული მიზნის
მიღწევა ვერ მოხერხდა.
3. საბაზისო

მაჩვენებელი

-

კანონპროექტი

წყალმომხმარებელ

ორგანიზაციების შესახებ მიღებულია;
მიზნობრივი მაჩვენებელი - 5 წყალმომხმარებლთა ორგანიზაციის
ჩამოყალიბება 4 საპილოტე რეგიონში;

დაზუსტება, რომლის მიხედვითც ნაცვლად 5 წყალმომხმარებლთა
ჩამოყალიბებისა,

იგეგმება

has been adopted;
Target indicator - Establishment of 5 water user organizations in
4 pilot regions;
Achieved rate - the given target indicator has been clarified,
according to which instead of establishing 5 water user
organizations, it is planned to establish 2 water user

მიღწეული მაჩვენებელი - მოხდა მოცემული მიზნობრივი მაჩვენებლის
ორგანიზაციის

3. Baseline indicator - the draft law on water user organizations

2

წყალმომხმარებლთა

ორგანიზაციის ჩამოყალიბება.
მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2020
წელს გათვალისწინებული 1.1.12 აქტივობის შესრულების მაჩვენებელი:
დაიწყო 2 წყალსაცავის კაშხლებისსარეაბილიტაციო სამუშაოები და
მონიტორინგის და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა; სამი სარწყავი
სისტემის შიდა ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაწყებულია და

organizations.
Incl. Rate of implementation of activities 1.1.12 of the Rural
Development Action Plan for 2018-2020 in 2020:
Rehabilitation works of 2 reservoir dams and introduction of
monitoring and security systems have started; Rehabilitation
works of the internal networks of the three irrigation systems
have started and 5% of the works have been completed, for
which up to GEL 17.2 million has been allocated.

სამუშაოების 5% შესრულებულია, რისთვისაც მიიმართა 17.2 მლნ
ლარამდე.

12. პრიორიტეტი – გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
36

Priority XII - Environmental protection and management of natural resources
12.3 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31
09)

12.3 Establishment and management of the forest system (software code
31 09)

3.1.4 ტყის რესურსებით მდგრადი სარგებლობა; 3.1.5 ტყის მოვლა და
აღდგენა; 3.1.6 ტყის აღრიცხვა და ინვენტარიზაცია

restoration; 3.1.6 Forest registration and inventory

პროგრამის განმახორციელებელი

Program Implementer

 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
1. საბაზისო
კონვენციის

მაჩვენებელი:

LEPL - National Forest Agency

გაეროს კლიმატის

მოთხოვნების

3.1.4 Sustainable use of forest resources; 3.1.5 Forest maintenance and

თანახმად

ცვლილების

აღებული

ჩარჩო 1. Baseline: Under the unconditional commitment under the

უპირობო requirements of the UN Framework Convention on Climate Change

ვალდებულებიდან („ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი), რომ ("Nationally Defined Contribution") to carry out afforestation and
2030 წლისათვის განახორციელოს ტყის გაშენებისა და აღდგენის restoration work on a pre-identified 1,500 hectare area by 2030, as
სამუშაოები წინასწარ გამოვლენილ 1500 ჰა ფართობზე, ასევე, ბუნებრივი well as natural resource promotion measures at 7,500 hectares.
განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 7500 ჰა,
საბაზისო
Forest restoration-cultivation measures have been implemented on an
მდგომარეობით
ტყის
აღდგენა-გაშენების
ღონისძებები
area of 390 ha, promotion of natural renewal - on an area of 270 ha;
განხორციელებულია 390 ჰა ფართობზე, ბუნებრივი განახლების
Target indicator – to implement forest cultivation by 2023
ხელშეწყობა- 270 ჰა ფართობზე;
მაჩვენებელი - 2023 წლისათვის განახორციელოს ტყის And restoration work on pre-identified 400 ha to 475 ha; Also,
გაშენებისა და აღდგენის სამუშაოები წინასწარ გამოვლენილ 400ჰა-დან measures to promote natural renewal on 800 ha.
მიზნობრივი

475-ჰა-მდე ფართობზე; ასევე, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის Rural Development Action Plan for 2018-2020 envisages: • 2020
ღონისძიებები 800 ჰა-ზე.
activity - additional 100 hectares of cultivated and / or restored
სოფლის

განვითარების

2018-2020

წლების

სამოქმედო

გეგმით forestland;

გათვალისწინებული: • 2020 წლის აქტივობა - დამატებით 100 ჰა-დან-125 Achieved rate - Forest maintenance-restoration and renewal measures
ჰა-ზე გაშენებული ან/და აღდგენილი ტყის მასივი;
were implemented on 383.2 ha in 7 regions. Out of this, 152.3 ha were
მიღწეული მაჩვენებელი - ტყის მოვლა-აღდგენისა და განახლების cultivated and transplanted. Natural renewal support was provided on
ღონისძიებები განხორციელდა 383,2 ჰა-ზე, 7 რეგიონში. აქედან, 152,3 ჰა- 171.2 ha; Care measures for nurseries, areas and cultivated plantations
ზე განხორციელდა გაშენებული ნერგების მოვლისა და შერგვის were carried out on 59.6 ha.
ღონისძიებები. ბუნებრივი

განახლების ხელშეწყობა განხორციელდა According to the Rural Development Action Plan for 2018-2020
(Activity 3.1.5): Measures for the care and mixing of cultivated
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171,2 ჰა-ზე; სანერგეების მოვლის, ფართობებისა და გაშენებული seedlings were implemented on 152.3 ha. Compared to 2019, the rate
პლანტაციების მოვლის ღონისძიებები განხორციელდა 59,6 ჰა-ზე.
სოფლის

განვითარების

2018-2020

წლების

სამოქმედო

გეგმით

გათვალისწინებული (აქტივობა 3.1.5): 152,3 ჰა-ზე განხორციელდა

of pest disease progression in the respective areas decreased by 10%
and improved by 5% Sanitary condition of forests. More than 1.36
million GEL was allocated for the implementation of the activity.

გაშენებული ნერგების მოვლისა და შერგვის ღონისძიებები. 2019 წელთან
შედარებით შესაბამის ფართობებზე 10%-ით შემცირდა მავნებელ
დაავადებათა პროგრესირების

მაჩვენებელი და 5%-ით გაუმჯობესდა

ტყეების სანიტარული მდგომარეობა. აქტივობის განხორციელების

2. Baseline indicator - Information on the state of forest resources is
outdated and does not reflect the actual situation.
Updated forest management plans have been developed for only 8

მიზნით მიიმართა 1.36 მლნ ლარზე მეტი.

forest districts out of 42 forest districts, accounting for 20.4% of the
2. საბაზისო მაჩვენებელი - ტყის რესურსების მდგომარეობის შესახებ
existing state forest fund;
ინფორმაცია მოძველებულია და არ ასახავს ფაქტიურ მდგომარეობას.
ტყის მართვის განახლებული გეგმები შედგენილია მხოლოდ 8 სატყეო Target indicator:
უბნისათვის 42 სატყეო უბნიდან, რაც არსებული სახელმწიფო ტყის Forest management plans for an additional 2 forest areas each year.
ფონდის 20,4%-ს შეადგენს;
Overall, the updated forest management plan covers about 55.6% of
მიზნობრივი მაჩვენებელი: ტყის მართვის გეგმები ყოველწლიურად the State Forest Fund area by the end of the medium term.
დამატებით 2 სატყეო უბნისათვის. საერთო ჯამში ტყის მართვის Rural Development Action Plan for 2018-2020: 2020: Additional draft
განახლებული გეგმა საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის forest management plans for 2 forest areas - with a total area of 132.1
სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 55,6%-ზე.
thousand hectares. In general, updated information on about 34.2% of
გეგმით the territory of the State Forest Fund under the management of the
გათვალისწინებული: 2020 წელს: დამატებით შედგენილი ტყის მართვის LEPL National Forest Agency;
სოფლის

განვითარების

2018-2020

წლების

სამოქმედო

გეგმების პროექტები 2 სატყეო უბნისათვის - საერთო ფართობით 132,1 Achieved rate - Chokhatauri forest district forest management plan
ათასი ჰა. საერთო ჯამში განახლებული ინფორმაცია სსიპ ეროვნული approved (52,509 ha). Completed: Inventory measures of Lagodekhi
სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის forest district on 21'086 ha; Inventory works of Lentekhi forest district
ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 34,2 %-ზე;
- on 76 393 ha. Inventory works were carried out on Akhmeta forest
მიღწეული მაჩვენებელი - დამტკიცდა ჩოხატაურის სატყეო უბნის ტყის district on 55 492 ha.
მართვის გეგმა (52 509 ჰა). დასრულდა: ლაგოდეხის სატყეო უბნის Overall, the updated forest management plan covers approximately
ინვენტარიზაციის ღონისძიებები 21'086 ჰა ჰექტარზე; ლენტეხის სატყეო 19.4% of the area under the management of the LEPL National Forest
უბნის ინვენტარიზაციის სამუშაოები - 76 393 ჰა-ზე. განხორციელდა Agency.
ახმეტის სატყეო უბნის ინვენტარიზაციის სამუშაოები 55 492 ჰა-ზე.
38

საერთო ჯამში, განახლებული ტყის მართვის გეგმა სსიპ ეროვნული Within the framework of the Rural Development Action Plan for
სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის 2018-2020 (Activity 3.1.6.), The forest management plan of
ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 19.4%-ს მოიცავს.
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში

Chokhatauri forest district (52,509 ha) has been prepared and
approved. Completed:

(აქტივობა 3.1.6.) შედგენილია და დამტკიცებულია ჩოხატაურის სატყეო Inventory measures of Lagodekhi forest district on 21,086 hectares;
უბნის ტყის მართვის გეგმა (52 509 ჰა). დასრულებულია: ლაგოდეხის Inventory works of Lentekhi forest district - on 76 393 ha. Inventory
სატყეო უბნის ინვენტარიზაციის ღონისძიებები 21,086 ჰა ჰექტარზე; of Akhmeta forest district was carried out on 55'492 ha. In general, the
ლენტეხის სატყეო უბნის ინვენტარიზაციის სამუშაოები - 76 393 ჰა-ზე. renewed forest management plan covers about 19.4% of the territory
განხორციელდა ახმეტის სატყეო უბნის ინვენტარიზაციის სამუშაოები of the State Forest Fund under the management of the National Forest
55'492 ჰა-ზე.საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა სსიპ - Agency. A total of 1,158 thousand GEL was applied for the
ეროვნული

სატყეო

სააგენტოს

მართვას

დაქვემდებარებული implementation of the activity.

სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 19.4%-ს მოიცავს.
ჯამში აქტივობის განხორციელებისთვის მიიმაართა 1,158 ათასი ლარი.

Error Rate (% / Description) and an explanation of the differences
between the planned and achieved final results - the inventory of both

ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და forest areas (Lentekhi, Akhmeta) has been completed. Inventory
მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - works of Lagodekhi forest district have been completed.
დასრულებულია
ორივე
სატყეო
უბნის
(ლენტეხი,
ახმეტა)
Forest management plans for all three forest districts will be approved
ინვენტარიზაციის სამუშაოები. დასრულებულია ლაგოდეხის სატყეო
in 2021. Also, within the framework of the Rural Development Action
უბნის ინვენტარიზაციის სამუშაოები. სამივე სატყეო უბნისთვის ტყის
Plan for 2018-2020 (Activity 3.1.4.):
მართვის გეგმები დამტკიცდება 2021 წელს.
In order to increase the availability of resources in the forest cafes
ასევე, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
allocated in 2020, additional forest roads were rehabilitated /
ფარგლებში (აქტივობა 3.1.4.): 2020 წელს გამოყოფილ ტყეკაფეებში
rehabilitated for a total of 98.9 km; 331.0 thousand cubic meters of
არსებულ რესურსზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, დამატებით
timber resources have been allocated for social purposes
მოწყობილი/რეაბილიტირებული იქნა სატყეო-სამეურნეო გზები სულ
(approximately 46,000 beneficiaries);
98.9 კმ-ზე; სოციალური მიზნებისათვის გაცემულია 331,0 ათასი კბმ-მდე
მერქნული
რესურსი
(დაახლოებით
46,000
ბენეფიციარი); Up to 108,000 cubic meters of timber resources have been produced
კომერციული მიზნით დამზადებულია 108,000 კბმ-მდე მერქნული for commercial purposes. Up to 11.72 million GEL was allocated for
რესურსი. აქტივობის განხორციელების მიზნით მიიმართა 11.72 მლნ the implementation of the activity.
ლარამდე.
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12.4 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 08)
3.1.1 დაცული ტერიტორიების დაცვა და რესურსების მართვა; 3.1.2 დაცულ

12.4 Establishment and Management of a System of Protected Areas (31
08)

ტერიტორიებზე ეკოტურიზმის განვითარება და საზოგადოებასთან 3.1.1 Protection of protected areas and resource management; 3.1.2
ეფექტური კომუნიკაცია; 3.1.3 დაცული ტერიტორიების მართვის Development of ecotourism in protected areas and effective
გაუმჯობესება

communication with the public; 3.1.3 Improve the management of
protected areas

პროგრამის განმახორციელებელი:

Program Implementer:

 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო

LEPL - Agency of Protected Areas

მიღწეული საბოლოო შედეგები:
 დაცულია

და

შესაბამისად

მიმდინარეობდა

ბუნებრივი

Final results achieved:

ეკოსისტემების, ლანდშაფტების და ცოცხალი ორგანიზმების აღდგენა; • Natural ecosystems, landscapes and living organisms have been
restored and consequently restored;
 დაცული საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი, გადაშენების
საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველები და ველურ მცენარეთა • Endangered wildlife and wild plant gene pool, unique and rare
გენოფონდი, უნიკალური და იშვიათი ორგანული თუ არაორგანული organic or inorganic natural formations included in the Red List of
ბუნებრივი წარმონაქმნები;
 შექმნილი

ხელსაყრელი

Protected Georgia;
პირობები

ბუნებრივ

და

ისტორიულ- • Favorable conditions created for recreation, health care and tourism

კულტურულ გარემოში რეკრეაციის, ჯანმრთელობის დაცვის და in natural and historical-cultural environment;
ტურიზმისათვის;
• Restored and developed traditional agricultural activities in the
 დაცული

ტერიტორიების

განვითარებული

მიმდებარედ

ტრადიციული

სამეურნეო

აღდგენილი

და vicinity of protected areas, which resulted in increased incomes of the

საქმიანობა,

რის local population and consequently improved their socio-economic

შედეგადაც ადგილობრივ მოსახლეობას გაეზარდა შემოსავლები და situation.
შესაბამისად
გაუმჯობესდა
მდგომარეობა.

მათი

სოციალურ-ეკონომიკური

• 3 protected areas - eco-educational and ecotourism trails in BorjomiKharagauli (Abastumani and Nedzvi), Ajameti, Sataplia protected

 3 დაცულ ტერიტორიაზე - ბორჯომ-ხარაგაულის (აბასთუმანი და areas. Including the implementation of activity 3.1.2 of the Rural
ნეძვი), აჯამეთის, სათაფლიას დაცულ ტერიტორიებზე მოწყობილი Development Action Plan for 2018-2020 in 2020:
ეკოსაგანმანათლებლო და ეკოტურისტული ბილიკები. (მ.შ. სოფლის
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2020 წელს

Ecotourism and eco-educational information infrastructure was set up

in 3 protected areas, for which more than 1.5 million GEL was
გათვალისწინებული 3.1.2 აქტივობის შესრულების მაჩვენებელი: 3
allocated).
დაცულ
ტერიტორიაზე
მოეწყო
ეკოტურისტული
და
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ეკოსაგანმანათლებლო

მნიშვნელობის

საინფორმაციო Planned and Achieved Final Outcome Evaluation Indicators:

ინფრასტრუქტურა, რისთვისაც მიიმართა 1.5 მლნ ლარზე მეტი).

1. Target - Third National Environmental Action Program of Georgia

დაგეგმილი და მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები: (NEAP-3) - Administrations of 2 protected areas created and arranged
1. მიზნობრივი

მაჩვენებელი

-

საქართველოს

გარემოს

დაცვის

მოქმედებათა მესამე ეროვნული პროგრამა (NEAP -3) – 2017-2021 წწ

within the framework of the 2017-2021 Action Plan - Racha and
Erusheti Protected Areas.

სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შექმნილი და მოწყობილი 2 დაცული Achieved rate - the law on the establishment of Erusheti National Park
ტერიტორიის

-

რაჭისა და

ერუშეთის დაცული ტერიტორიების came into force on January 1, 2021, as a result of which the area of

ადმინისტრაციები.

protected areas increased by 11,385 hectares;

მიღწეული მაჩვენებელი - 2021 წლის პირველი იანვრიდან ძალაში შევიდა 2. Target - a minimum of 80 new photo traps installed; Arranged /
კანონი ერუშეთის ეროვნული პარკის დაარსების შესახებ, რის შედეგადაც upgraded at least 16 Ranger stations, or security barrier / barrier;
დაცული ტერიტორიების ფარობი გაიზარდა 11 385 ჰექტარი ფართობით;
Achieved rate - arranged security infrastructure in 4 protected areas,
2. მიზნობრივი მაჩვენებელი - დამონტაჟებული მინიუმ 80 ახალი
ფოტოხაფანგი;

მოწყობილი/განახლებული

მინიმუმ
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ერთეული

რეინჯერთა სადგური, ან დაცვის ხერგილი/ ბარიერი;

ტერიტორიაზე,

კერძოდ

კოლხეთის

ეროვნულ

Vashlovani, Kintrishi and Lagodekhi Protected Areas, Khergilis were
organized.

მიღწეული მაჩვენებელი - მოწყობილი დაცვითი ინფრასტრუქტურა 4
დაცულ

In particular, in Kolkheti National Park, in the administration of

პარკში,

ვაშლოვანის, კინტრიშისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების
ადმინისტრაციაში მოეწყო ხერგილები.

Incl. Indicator of implementation of 3.1.1 activity envisaged by the
Rural Development Action Plan 2018-2020 for 2020: Protection
infrastructure was developed in four protected areas - Khergilis were
organized (Kolkheti, Vashlovani, Lagodekhi, Kintrishi); Additional 32

მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2020 nature monuments were marked with demarcation information signs;
წელს გათვალისწინებული 3.1.1 აქტივობის შესრულების მაჩვენებელი: The administration of 20 protected areas was equipped with field fireოთხ დაცულ ტერიტორიაზე განვითარდა დაცვის ინფრასტრუქტურა - fighting equipment, for which 43.5 thousand GEL was allocated.
მოეწყო ხერგილები (კოლხეთი, ვაშლოვანი, ლაგოდეხი, კინტრიში);
დამატებით 32 ბუნების ძეგლის საზღვრებზე განთავსდა სადერმაკაციოსაინფორმაციო ნიშნულები; 20 დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაცია
აღიჭურვა საველე ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობით, რისთვისაც
მიიმართა 43.5 ათასი ლარი.
12.6 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და 12.6 Monitoring, Forecasting and Prevention in the Field of
Environment (Program Code 31 13)
პრევენცია (პროგრამული კოდი 31 13)
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3.1.8.

გეოლოგიური

3.3.1. 3.1.8. Conducting geological planning works; 3.3.1. Production of
ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების წარმოება და დაკვირვების hydrometeorological observations and expansion of the observation
ქსელის გაფართოება; 3.1.7. ყოველწლიური გეოლოგიური მონიტორინგის network; 3.1.7. Conducting annual geological monitoring; 3.1.9
Groundwater monitoring; 3.1.10 Monitoring of environmental
განხორციელება;
3.1.9
მიწისქვეშა
წყლების
მონიტორინგის
pollution
განხორციელება; 3.1.10 გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი
Program Implementer:
პროგრამის განმახორციელებელი:
 LEPL - National Environment Agency
 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
1. Achieved rate - Meteorological radar installed in Kutaisi (including
1. მიღწეული მაჩვენებელი - ქ. ქუთაისში დამონტაჟებული მეტეოროლოგიური rural development for 2018-2020 Meteorological radar was installed
რადარი (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო and maintained in the Imereti region within the framework of the
გეგმის 2020 წელს გათვალისწინებული 3.3.1 აქტივობის ფარგლებში იმერეთის 3.3.1 activity envisaged in the Action Plan for 2020, for which up to
რეგიონში დამონტაჟდა და გაიმართა მეტეოროლოგიური რადარი, რისთვისაც GEL 2.69 million was allocated).
მიიმართა

აგეგმვითი

სამუშაოების

2.69

ჩატარება;

მლნ

ლარამდე).

2. მიღწეული მაჩვენებელი - გამოცემული საინფორმაციო ბიულეტენი
„საქართველოში 2019 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების
განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2020 წლისთვის“; შედგენილი 429
ვიზუალური
დასახლებულ

საინჟინრო-გეოლოგიური
პუნქტში

მცხოვრები

დასკვნა,
1040

შეფასებული

მოსახლის

629

(კომლი)

საცხოვრებელი სახლის, საკარმიდამო მიწის ნაკვეთის და მიმდებარე
ტერიტორიის გეოდინამიკური მდგომარეობა, საშიშროების რისკის
განსაზღვრით

და

შესაბამისი

რეკომენდაციებით,

გადაუდებელი

ღონისძიებების გატარების მიზნით; საქართველოს ყველა მხარეში
განხორციელებული

ყოველწლიური

გეოლოგიური

2. Achieved indicator - published newsletter "Results of the
development of natural geological processes in Georgia in 2019 and
forecast for 2020"; compiled 429 visual engineering-geological report,
assessed the geodynamic condition of 1040 houses (households) living
in 629 settlements, homestead land and the surrounding area, by
identifying the risk and appropriate recommendations for emergency
measures; annual geological monitoring carried out in all parts of
Georgia, estimated 1145 settlements (including within the framework
of activity 3.1.7 under the Rural Development Action Plan 2018-2020
for 2020: geological monitoring areas of settlements increased by 5%
compared to the previous year, for which 15.5 thousand GEL);

მონიტორინგი, Geological monitoring areas of settlements increased by 5% compared
შეფასებული 1145 დასახლებული პუნქტი (მათ შორის, სოფლის to the previous year, for which GEL 15.5 thousand was allocated);
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2020 წელს Review of the implemented EIA (environmental impact assessment)
გათვალისწინებული 3.1.7 აქტივობის ფარგლებში: წინა წელთან reports, design documentation of engineering facilities and documents
received in line with the legislation in the field of environment,
შედარებით 5%-ით გაიზარდა დასახლებული პუნქტების გეოლოგიური
მონიტორინგის არეალები, რისთვისაც მიიმართა 15.5 ათასი ლარი); On the basis of which 219 documents were drawn up in the form of
remarks, expert opinions, comments and others; In the framework of
განხორციელებული გზშ ანგარიშების, საინჟინრო ობიექტების
the project "Strengthening Climate Change Adaptation Capacities in
საპროექტო
დოკუმენტაციის
და
გარემოსდაცვით
სფეროში
Georgia" (GCF, UNDP/SDC) the river. Supsa, river. Kintrishi and the
კანონმდებლობის ხაზით მიღებული დოკუმენტების გეოლოგიური river. GIS database of geological hazards prepared for sediment basins,
ნაწილის რეცენზირება, რის საფუძველზეც შენიშვნების, საექსპერტო catalog /cadastre; Tbilisi (left bank of the river Mtkvari), river.
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დასკვნების, კომენტარების და სხვა სახით შედგენილი იქნა 219 Khobistskali and processing of stock (historical) geological data on the
დოკუმენტი; პროექტის „კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის territory of the Enguri river basins, field geological surveys to identify
შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში“ (GCF, UNDP/SDC) natural geological processes and data processing based on the
information received; processing of stock (historical) geological data in
ფარგლებში მდ. სუფსის, მდ. კინტრიშის და მდ. ნატანების აუზებისთვის
Tusheti and Khevsureti regions and field geological surveys; Published
მომზადებული გეოლოგიური საფრთხეების GIS მონაცემთა ბაზა,
geological maps of Kakheti region (sheets: K-38-XXII; K-38-XXIII; Kკატალოგი/კადასტრი; ქ. თბილისის (მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპირო), მდ. 38-XXVIII; K-38-XXIX), with relevant report; Tenth Newsletter
ხობისწყალის
და
მდ.
ენგურის
აუზების
ტერიტორიაზე Prepared - "On Quantitative and Qualitative Characteristics of
განხორციელებული საფონდო (ისტორიული) გეოლოგიური მონაცემების Groundwater Freshwater in Georgia as of January 1, 2020"; Prepared
დამუშავება, საველე გეოლოგიური კვლევები სტიქიური გეოლოგიური "Georgian Groundwater Freshwater Monitoring Program - 2020";
პროცესების იდენტიფიცირების მიზნით და მიღებულ ინფორმაციაზე Hydrogeological reports prepared under various projects;220 samples
taken for laboratory analysis; Processing of factual materials and
დაყრდნობით მონაცემების დამუშავება; თუშეთის და ხევსურეთის
relevant data obtained during the hydrogeological monitoring period
მხარეებში განხორციელებული საფონდო (ისტორიული) გეოლოგიური 2013-2020 to prepare a summary report on Georgia's groundwater
მონაცემების დამუშავება და საველე გეოლოგიური კვლევები; resources; systematization of stock-historical materials.
გამოცემული კახეთის მხარის (ფურცლები: K-38-XXII; K-38-XXIII; K-38(Including Activity 3.1.9 under Rural Development Action Plan 2018XXVIII; K-38-XXIX) გეოლოგიური რუკები, შესაბამისი ანგარიშით; 2020 for 2020: Ongoing groundwater freshwater monitoring stations
მომზადებული
რიგით
მეათე
საინფორმაციო
ბიულეტენი
- receipt-control of data, hydrogeological reports were prepared, for
„საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების რაოდენობრივი და which 44.66 thousand GEL was applied).
ხარისხობრივი მახასიათებლების შესახებ 2020 წლის 1 იანვრის 3. Achieved rate - monitoring of surface waters (rivers and lakes) was
მდგომარეობით”; მომზადებული „საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი carried out at 176 points; Soil pollution monitoring - in 55 settlements.
სასმელი წყლების მონიტორინგის პროგრამა - 2020“; სხვადასხვა (Including Activity 3.1.10 under the Rural Development Action Plan
პროექტების
ფარგლებში
მომზადებული
ჰიდროგეოლოგიური 2018-2020 for 2020: Number of surface water (rivers and lakes)
ანგარიშები; ლაბორატორიული ანალიზებისთვის აღებული 220 სინჯი; monitoring points increased from 171 to 176 points; From 55).
ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგის 2013-2020 წლების პერიოდში Atmospheric air pollution levels were assessed through indicator
მიღებული ფაქტობრივი მასალებისა და შესაბამისი მონაცემების measurements in 25 settlements of Georgia. Atmospheric air pollution
დამუშავება საქართველოს მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების monitoring in the cities of Tbilisi, Batumi, Rustavi and Kutaisi is
რესურსების შესახებ შემაჯამებელი ანგარიშის მოსამზადებლად; carried out by means of automatic stations. In Zestaponi, through a
საფონდო-ისტორიული მასალების სისტემატიზირება. (მათ შორის, non-automatic station, monitoring of air pollution could not be
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2020 წელს purchased from a mobile automatic station due to changes in the
გათვალისწინებული 3.1.9 აქტივობის ფარგლებში:

მიმდინარეობდა budget.
მიწისქვეშა მტკნარი სასმელი წყლების მონიტორინგის ავტომატური
სადგურებიდან

მონაცემების

მიღება-კონტროლი,

მომზადდა
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ჰიდროგეოლოგიური ანგარიშები, რისთვისაც მიიმართა 44.66 ათასი The National Environment Agency has maintained 100% compliance
with modern standards of environmental pollution monitoring
ლარი).
infrastructure (target was planned for 2023);
3. მიღწეული მაჩვენებელი - ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და
4. Achieved rate - Biological research and monitoring was carried out
ტბების) მონიტორინგი განხორციელდა 176 წერტილზე; ნიადაგის
at monthly and seasonal observation stations on the Black Sea coast of
დაბინძურების მონიტორინგი - 55 დასახლებულ პუნქტში. (მათ შორის,
Georgia, at important points of inland reservoirs, with appropriate
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2020 წელს
frequency and relevant hydrobiological parameters (bacterioplankton,
გათვალისწინებული 3.1.10 აქტივობის ფარგლებში: ზედაპირული
phytoplankton, zooplankton, macroplankton, and Defined in
წყლების (მდინარეებისა და ტბების) მონიტორინგის წერტილების
accordance with the requirements of the environmental status of
რაოდენობა
გაიზარდა
171
წერტილიდან
176
წერტილამდე;
reservoirs and their areas - the EU Water and Maritime Strategy
დასახლებული პუნქტების რაოდენობა, სადაც ჩატარდა ნიადაგის
Framework Directives (WFD, MSFD). The 2019-2020 Biological
დაბინძურების
მონიტორინგი,
გაიზარდა
53-დან
55-მდე).
Monitoring Report of the Black Sea Coast of Georgia has been
ინდიკატორული გაზომვების მეშვეობით ატმოსფერული ჰაერის
prepared.
დაბინძურების დონე შეფასდა საქართველოს 25 დასახლებულ პუნქტში.
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი ქალაქებში Resources for fish and other hydrobionts were assessed and forecasted
თბილისი, ბათუმი, რუსთავი და ქუთაისი ხორციელდება ავტომატური in accordance with Objective 14.4 of the requirements /
სადგურების საშუალებით, ქ. ზესტაფონში კი არაავტომატური სადგურის recommendations of the General Commission for Mediterranean
მეშვეობით, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი Fisheries and the Sustainable Development Goals (SDGs). In order to
მობილური ავტომატური სადგურის ვერ იქნა შეძენილი ბიუჯეტში determine the stocks of commercial fish and industrial fishing quotas
განხორციელებული ცვლილებების გამო. გარემოს ეროვნული სააგენტოს in the Georgian Black Sea, an analysis of the samples of the main
გარემოს
დაბინძურების
მონიტორინგის
ინფრასტრუქტურის commercial fish obtained in the period 2019-2020 was carried out.
თანამედროვე
სტანდარტებისადმი
100%-იანი
შესაბამისობის Fish size-weight and age indicators were determined. Based on these
შენარჩუნდა (მიზნიბრივი მაჩვენებელი დაგეგმილი იყო 2023 წლისთვის); studies and the mathematical modeling performed by experts invited
4. მიღწეული მაჩვენებელი - განხორციელდა ბიოლოგიური კვლევა და with the support of the General Commission for Mediterranean
მონიტორინგი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს ყოველთვიური და Fisheries (GFCM), the final report "Industrial Fisheries Quotas for the
სეზონური დაკვირვების სადგურებზე,
შიგა წყალსატევების Black Sea Coast of Georgia 2020-2021" was prepared.
მნიშვნელოვან წერტილებზე, სათანადო სიხშირითა და შესაბამისი In addition, within the framework of 3.1.8 activities envisaged in 2020
ჰიდრობიოლოგიური
პარამეტრების
(ბაქტერიოპლანქტონის, of the Rural Development Action Plan for 2018-2020, the planning of
ფიტოპლანქტონის,
ზოოპლანქტონის,
მაკროფიტების, 4 geological sheets has been completed. Geological maps of Kakheti
მაკროზოობენთოსის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები) region have been published, with the relevant report; Planning of 3
გაანალიზებით. განისაზღვრა წყალსატევებისა და მათი უბნების
გარემოსდაცვითი სტატუსის

- ევროკავშირის წყლის და საზღვაო
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სტრატეგიის

ჩარჩო

დირექტივების

შესაბამისად.

მომზადდა

შავი

(WFD,

ზღვის

MSFD)

მოთხოვნათა geological sheets has started (in Tusheti and Khevsureti regions), for

საქართველოს

სანაპიროს which 5.9 thousand GEL has been allocated).

ბიოლოგიური მონიტორინგის 2019-2020 წლის ანგარიში.
განხორციელდა თევზებისა და სხვა ჰიდრობიონტების რესურსების
შეფასება და სარეწაო პროგნოზირება - ხმელთაშუა ზღვის მეთევზეობის
გენერალური კომისიის მოთხოვნების/რეკომენდაციებისა და მდგრადი
განვითარების მიზნების (SDGs) 14.4 ამოცანის შესაბამისად. შავი ზღვის
საქართველოს საზღვაო სივრცეში სარეწაო თევზების მარაგებისა და
სამრეწველო

თევზჭერის

განხორციელდა 2019-2020 წწ

კვოტების

განსაზღვრის

მიზნით

პერიოდში მოპოვებული ძირითადი

სარეწაო თევზების ნიმუშების ანალიზი. განისაზღვრა თევზების ზომაწონითი და ასაკობრივი მაჩვენებლები. აღნიშნული კვლევებისა და
ხმელთაშუა ზღვის მეთევზეობის გენერალური კომისიის (GFCM)
მხარდაჭერით
მათემატიკური

მოწვეული

ექსპერტების

მოდელირების საფუძველზე

მიერ

გაკეთებული

მომზადდა

საბოლოო

ანგარიში “შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროს 2020-2021 წწ სარეწაო
სეზონის სამრეწველო თევზჭერის კვოტები“.
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
2020 წელს გათვალისწინებული 3.1.8 აქტივობის ფარგლებში, დასრულდა
4

გეოლოგიური

ფურცლის

აგეგმვა

გამოიცა

კახეთის

მხარის

გეოლოგიური რუკები, შესაბამისი ანგარიშით; დაწყებულია 3
გეოლოგიური ფურცლის აგეგმვა (თუშეთის და ხევსურეთის მხარეებში),
რისთვისაც მიიმართა 5.9 ათასი ლარი).
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Chapter lll, State Budget Allocation, MoF
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

Fund of projects to be implemented in the regions of Georgia

2.2.13 სოფლად საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 2.2.14 2.2.13 Improvement of rural road infrastructure; 2.2.14
სოფლად სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა; 2.2.15 სოფლად promoting preschool education in rural areas; 2.2.15
სპორტული და კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია construction-rehabilitation of rural sports and cultural facilities
2.2.16 სოფლად წყალმოვარდნების, წყალდიდობებით გამოწვეული 2.2.16 high waters in rural areas, prevention and liquidation of
უარყოფითი შედეგების პრევენცია და ლიკვიდაცია; 2.2.18 სოფლად გარე floods and negative consequences caused by floods; 2.2.18
განათების მოწყობა; 2.2.19 სოფლად მრავალბინიანი კორპუსების arrangement of outdoor lighting in rural areas; 2.2.19
მშენებლობა/რეაბილიტაცია;

2.2.17

სოფლად

წყალმომარაგების construction/rehabilitation of multi-apartment buildings in

სისტემის რეაბილიტაცია. 2.2.28 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის rural areas; 2.2.17 rehabilitation of rural water supply system.
2.2.28 Rural support program; 3.2.1 Solid Waste Management
განხორციელება; 3.2.1 მყარი ნარჩენების მართვა
According to the Law of Georgia on the State Budget of Georgia for
„საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
2020, the allocations of the fund of projects to be implemented in the
საქართველოს
კანონით
საქართველოს
რეგიონებში
regions of Georgia have been set at 400 000.0 thousand GEL.
განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა
Pursuant to the Decree of the Government of Georgia N2533 of
400 000.0 ათასი ლარით. „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო
December 18, 2020 on the Clarification of Allocations of Taxes of
ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
General State Importance provided by the Law of Georgia on the
საერთო-სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
გადასახდელების
State Budget of Georgia for 2020.
ასიგნებების დაზუსტების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020
წლის 18 დეკემბრის N2533 განკარგულების თანახმად საქართველოს Allocations of the Fund for Projects to be Implemented in the
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები Regions of Georgia have been increased by GEL 50,000.0 thousand,
გაიზარდა
50
000.0
ათასი
ლარით,
ხოლო
„საჩხერის and by the Decree N2629 of the Government of Georgia of December
მუნიციპალიტეტისათვის
საქართველოს
რეგიონებში 30, 2020 “On Allocation of Funds for Projects to be Implemented in
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის the Regions of Georgia” for Sachkhere Municipality - by GEL 3,200.0
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 დეკემბრის N2629 thousand.
განკარგულების თანახმად - 3,200.0 ათასი ლარით. საანგარიშო By the end of the reporting period, the volume of the fund was set at
პერიოდის ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 453,200.0 GEL 453,200.0 thousand.
ათასი ლარით.

According to the decrees adopted by the Government of Georgia
საქართველოს მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებული during the reporting period, the amount of allocations allocated by
განკარგულებებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი the Acts from the Fund of Projects to be Implemented in the Regions
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პროექტების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ of Georgia amounted to 453 078.1 thousand GEL, and the amounts
შეადგინა 453,078.1 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ transferred by the Treasury Service - 449 513.0 thousand GEL.
გადარიცხულმა თანხებმა - 449,513.0 ათასი ლარი.

In addition, within the framework of the measures envisaged in the

ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმის Rural Development Action Plan 2018-2020 for 2020 (activities:
2020 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების (აქტივობები: 2.2.13, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.28, 3.2.1) Rural
2.2.14, 2.2.15, 2.2.16, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.19, 2.2.28, 3.2.1) ფარგლებში infrastructure (improvement of road infrastructure, promotion of
სოფლის

ინფრასტრუქტურის

(საგზაო

ინფრასტრუქტურის preschool education, construction and rehabilitation of sports and

გაუმჯობესება, სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა, სპორტული და cultural facilities, prevention and liquidation of floods, negative
კულტურის

ობიექტების

წყალმოვარდნების,

მშენებლობა-რეაბილიტაცია, consequences caused by floods, construction/ rehabilitation of

წყალდიდობებით

გამოწვეული

უარყოფითი apartment buildings, rehabilitation of water supply systems, outdoor

შედეგების პრევენცია და ლიკვიდაცია, მრავალბინიანი კორპუსების lighting) were allocated for development 380.9 million GEL.
მშენებლობა

/

რეაბილიტაცია,

წყალმომარაგების

სისტემების

რეაბილიტაცია, გარე განათება) განვითარების მიზნით მიიმართა 380.9
მლნ ლარი.
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