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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 დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“
დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების ფარგლებში
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით
ყოველწლიურად უარყოფითი ბუნებრივი მატების რეგიონებში და ასევე
მაღალმთიან
დასახლებაში
მუდმივად
მცხოვრები
ბავშვები
უზრუნველყოფილნი არიან სოციალური დახმარებით და გაცემა ხდება
დროულად (ბენეფიციართა რაოდენობა 11 ათასზე მეტი პირი);
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - მაღალმთიან
დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ბავშვებისათვის სრულად და
დროულად გაიცემოდა სოციალური დახმარება (ბენეფიციართა
რაოდენობა თვეში საშუალოდ 11,800). მათ შორის, სოფლის განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით
2019
წლისთვის
გათვალისწინებული ღონისძიების ფარგლებში 11,000 ბავშვზე გაიცა
სოციალური დახმარება, რისთვისაც მიიმართა 21.1 მლნ ლარზე მეტი.

1.1.2. Social Assistance for Target Groups of Population (Program Code 27 02
02)
2.2.27 Support for the improvement of demographic situation
Agency responsible for implementing the subprogram
LEPL – “Social Service Agency”
Baseline indicator, as planned – Within the framework of activities envisaged
in the Rural Development Action Plan for 2018-2020, and with the purpose
of facilitating the improvement of demographic situation, social assistance is
provided and disbursed in a timely manner to children permanently residing
in the regions with negative population growth, as well as in the high
mountainous settlements, annually (number of beneficiaries – more than 11
thousand individuals);
Performance indicator for the achieved output – Social assistance was fully
and timely provided to the children residing in high mountainous
settlements (average number of beneficiaries per month was 11,800).
Among them, within the frameworks of the activities envisaged for 2019 in
the Rural DEVELOPMENT Action Plan for 2018-2020, social allowances were
disbursed to 11,000 children, for which more than 21.1 million GEL was
allocated.
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1.2.3.8 სოფლის ექიმი (პროგრამული კოდი 27 03 03 08)

1.2.3.8 Village Doctor (Program Code 27 03 03 08)

2.2.22 სოფლის ექიმი

2.2.22 Village Doctor

პროგრამის განმახორციელებელი:

Agency responsible for implementing the program

 სსიპ - „სოციალური მომსახურების სააგენტო“

 LEPL - „Social Service Agency“

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - სოფლის
ექიმთან ამბულატორიული მიმართვების რაოდენობამ
ერთ სულ
მოსახლეზე შეადგინა 1.2 (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმით 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიების
ფარგლებში შესრულების მაჩვენებელი იგივეა, სულ მიიმართა 25.9 მლნ
ლარი);

Performance indicator for the achieved output – outpatient per person
referrals to village doctors was 1.2 (among them, the performance indicator
is the same within the framework of the activity envisaged for 2019 in the
Rural Development Action Plan for 2018-2020, in total, 25.9 million GEL
was allocated);

1.6
შრომისა და დასაქმების
(პროგრამული კოდი 27 05)

1.6 Labour and Employment System Reform Program (Program Code 27 05)

სისტემის

რეფორმების

პროგრამა

2.1.5 სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლება
პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

2.1.5 Vocational training-retraining and qualification improvement of jobseekers
Agency responsible for implementing the program
 Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied
Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia
 LEPL - Social Service Agency

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი - სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული
მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულთა რაოდენობა 1,300-2,000, მათ
შორის მოსარგებლე ქალთა რაოდენობა -60%;

Baseline indicator, as planned – 1,300-2,000 beneficiaries are trained within

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ფარგლებში
გადამზადებულთა რაოდენობა 1500- 2000 (მათ შორის საქართველოს
სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის ფარგლებში
რეგიონებში მინიმუმ 200-350 ბენეფიციარი), მათ შორის მოსარგებლე
ქალთა რაოდენობა-70%

Target indicator, as planned – 1,500- 2,000 beneficiaries are trained within

the framework of the state program Vocational Training-Retraining and
Qualification Improvement of Job Seekers, among them, the number of
women beneficiaries – 60%.

the framework of the program (among them, at least 200-350 beneficiaries
in the regions, within the framework of the 2017-2020 Rural Development
Strategy of Georgia), among them, the number of women beneficiaries - 70%.
Performance indicator for the achieved outcome – within the frameworks of
the program, 2,101 jobseekers are trained under the training-retraining
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მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი -პროგრამის
ფარგლებში
მომზადება-გადამზადების კომპონენტის ფარგლებში
გადამზადებულია 2,101 სამუშაოს მაძიებელი (მათ შორის საქართველოს
სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების
ფარგლებში რეგიონებში 1,073, მ.შ ქალი 795, რისთვისაც მიიმართა 814.9
ათასი ლარი).

component (among them, within the frameworks of the activities envisaged
for 2019 under the 2018-2020 Action Plan of the 2017-2020 Rural
Development Strategy of Georgia, there were 1,073 individuals trained in
the regions, among them 795 women, for which 814.9 thousand GEL was
allocated).

3 პრიორიტეტი − რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი
Priority III – Regional Development, Infrastructure and Turism

3.3 წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია
(პროგრამული კოდი - 25 04)

3.3 Restoration-Rehabilitation of Water Supply Infrastructure
(Program Code - 25 04)

2.2.17 სოფლად წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

2.2.17 Rehabilitation of Rural Water Supply System

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;

Agency responsible for implementing the program
და

 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
 შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
მიღწეული მაჩვენებელი - აშენებული: წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა
- 1; წყალარინების სისტემა - 1; წყალმომარაგების სისტემა - 2; რეზერვუარი
- 3. რეაბილიტირებული: წყალმომარაგების სისტემა - 4; წყლის
მაგისტრალური სისტემა - 1. მოწყობილი: ჭაბურღილი - 1. მიმდინარე
სარეაბილიტაციო-სამშენებლო სამუშაოები: წყალმომარაგების სისტემა 17; მაგისტრალური მილსადენი - 1; წყალარინების სისტემა - 9;
წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1; სასმელი წყლის ჭაბურღილი - 1
(მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
2019
წელს
გათვალისწინებული
ღონისძიებების
ფარგლებში

 Staff of the Ministry of Regional Development and
Infrastructure of Georgia;
 LEPL - Municipal Development Fund;
 Ltd “The United Water Supply Company of Georgia”
Achieved indicator –
Built: wastewater treatment plant – 1; wastewater (SEWERAGE) system
– 1; water SUPPLY system - 2; RESERVOIR - 3. Rehabilitated: water
SUPPLY system - 4; main water supply system - 1. Arranged: boring well
- 1. Ongoing rehabilitation-construction works: water supply system 17; main pipeline - 1; wastewater (sewage system) - 9; wastewater
treatment plant - 1; drinking water well - 1 (among them, 452 km
water supply system and 20 main and treatment facilities were
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აშენდა/რეაბილიტირებულ იქნა 452 კმ წყალმომარაგების სისტემა და 20 built/rehabilitated within the framework of the activities envisaged in
სათავე და გამწმენდი ნაგებობა, რისთვისაც მიიმართა 96.3 მლნ ლარი).
2019, under the Rural Development Action Plan for 2018-2020, for
which 96.3 million GEL was allocated).

3.6 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 24 05)
1.3.2 ტურიზმის განვითარება და ხელშეწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
მიღწეული საბოლოო შედეგები
საერთაშორისო და შიდა ბაზარზე გაიზარდა საქართველოს, როგორც
ტურისტული ქვეყნის, მიმართ ინტერესი, რაც გამოიხატება
ვიზიტორების რაოდენობის ზრდით და საქართველოს საკურორტო
რესურსების შესახებ მსოფლიოს ცნობილ ჟურნალებში დაბეჭდილი
სტატიებით და ტელევიზიების მიერ მომზადებული გადაცემებით;
შეიქმნა ახალი ტურისტული პროდუქტი „სამედიცინო ტურიზმის
კატალოგის ფაილი“ და 4 ტურისტული პროდუქტი, მათ შორის სოფლის
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს
გათვალისწინებული ღონისძიების ფარგლებში - პანკისის და ზემო
სვანეთის სამთო-საფეხმავლო ბილიკების კვლევა, ღვინის გზის პროექტი
და ღვინის გზის ახალი ობიექტებისთვის მანიშნებლების პროექტი;
გაუმჯობესებულ
და
მოწყობილ
იქნა
მცირე
ტურისტული
ინფრასტრუქტურა, კერძოდ: დამონტაჟდა საინფორმაციო მანათობელი
ორმხრივი კონსტრუქციები და ბანერები, დამონტაჟდა ღვინის გზის
მანიშნებლები და მოინიშნა ინდივიდუალური და ქსელური სამთოსაფეხმავლო ბილიკები;

3.6 Support to Tourism Development (Program Code 24 05)
1.3.2 Tourism development and support
Agency responsible for implementing the program
 LEPL - Georgian National Tourism Administration
Achieved outcomes
There is an increased interest in Georgia as a tourist country in the
international and domestic market, which is expressed by the growing
number of visitors, also the articles about the Georgian resorts
published in the world-famous magazines, and the programs prepared
by televisions;
A new tourist product was created “Medical Tourism Catalogue File”
and 4 tourist product, among them – within the framework of the
activity envisaged for 2019 under the Rural Development Action Plan
for 2018-2020 – Study of hiking trails in the mountains of Pankisi and
Zemo Svaneti, wine route project and a signage project for new sites
along the wine route;
Small tourism infrastructure was improved and arranged, namely:
double-sided illuminated constructions and banners were installed,
wine route signs were installed, individual and network route
mountain trails were marked;

გადამზადდა ტურიზმის სექტორში დასაქმებული 1,775 ადამიანი, მათ 1,775 individuals employed in the tourism sector were trained, among
შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 them – 600 individuals within the frameworks of the activity envisaged
წელს გათვალისწინებული ღონისძიების ფარგლებში - 600 ადამიანი;
for 2019 under the Rural Development Action Plan for 2018-2020;
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სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს Within the frameworks of activities envisaged for 2019 under the
გათვალისწინებული
ღონისძიებების
ფარგლებში
ტურიზმის Rural Development Action Plan for 2018-2020, in total, up to 765.0
განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით სულ მიიმართა 765.0 ათას thousand GEL were allocated.
ლარამდე.
3.7 მოსახლეობის ელეტროენერგიითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების
გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 24 15)
2.2.8 მოსახლეობის ელექტროენერგიითა და ბუნებრივი გაზით
მომარაგების გაუმჯობესება

2.2.8 Improve electricity and natural gas supply to the population
Agency responsible for implementing the program

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს
სამინისტრო

ეკონომიკისა

3.7 Improve electricity and natural gas supply to the population
(Program Code 24 15)

და

მდგრადი

განვითარების

დაგეგმილი და მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების
ინდიკატორები - მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების
ინდიკატორი - 2019 წელს დამატებით გაზიფიცირებულია 14
963 აბონენტი. ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირებულია 1,140 963
აბონენტი. (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიების
ფარგლებში 10.2 ათასამდე აბონენტის გაზიფიცირებისთვის მიიმართა
41.0 მლნ ლარამდე).
3.8 მყარი ნარჩენების მართვის პროგრამა (პროგრამული კოდი - 25 05)

Evaluation indicators for the planned and achieved outputs Performance indicator for the achieved output- in 2019, gas supply
was provided to the additional 14,963 subscribers. Nationwide,
1,140,963 subscribers are supplied with natural gas (among them,
within the frameworks of the activity envisaged for 2019 under the
Rural Development Action Plan for 2018-2020, about 41.0 million
GEL was spent for providing gas supply to about 10.2 thousand
subscribers.

3.8 Solid Waste Management Program (Program Code - 25 05)

3.2.1 მყარი ნარჩენების მართვა

3.2.1 Solid Waste Management

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს
რეგიონული
განვითარებისა
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აპარატი;

 Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia

Agency responsible for implementing the program
და

 სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი;
 შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“

 Staff of the Ministry of Regional Development and
Infrastructure of Georgia;
 LEPL - Municipal Development Fund;
 Ltd Solid Waste Management Company of Georgia.

მიღწეული მაჩვენებელი - მუნიციპალიტეტებში რეაბილიტირებულიკეთილმოწყობილი 13 ნაგავსაყრელი და რეაბილიტირებული6

მოწყობილი ღობეები 3 ნაგავსაყრელზე (მათ შორის, სოფლის
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს
გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში დაწყებულია 1 ახალი
რეგიონული
ნაგავსაყრელის
მშენებლობასთან
დაკავშირებული
საპროექტო სამუშაოები და დახურულია სულ მცირე 1 ნაგავსაყრელი,
რისთვისაც მიიმართა 4.5 მლნ ლარამდე).
3.10 ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 12)

Achieved indicator – rehabilitated and arranged 13 landfills and
rehabilitated-arranged fences at 3 landfills in the municipalities,
(among them, within the frameworks of the activities envisaged for
2019 under the Rural Development Action Plan for 2018-2020, design
works are launched for the construction of 1 new regional landfill, and
at least 1 landfill is shut down, for which about 4.5 million GEL was
allocated).
3.10 Development of Innovative Ecosystems (Program Code 24 12)

2.1.1. ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის ფორმირება და განვითარება
2.1.1. The formation and development of national innovations
(IBRD)
ecosystem (IBRD)
პროგრამის განმახორციელებელი:
Agency responsible for implementing the program
 სსიპ-საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
 LEPL - Georgia’s Innovation and Technology Agency
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - გახსნილია და
Performance indicator for the achieved outcome – additional two
ფუნქციონირებს დამატებით ორი ინოვაციური ცენტრი რუხსა და
innovations center are open and functioning in Rukhi and Akhmeta,
ახმეტაში და ერთი ტექნოპარკი თელავში (მათ შორის, სოფლის
and one technopark in Telavi (among them, within the frameworks of
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს
activities envisaged for 2019 under the Rural Development Action Plan
გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში გაიცა ინტერნეტში
for 2018-2020, 150 GEL vouchers for internet connection were given
ჩართვის 150 ლარიანი ვაუჩერი 900-ზე მეტი ფიზიკური პირისთვის;
to more than 900 individuals; 992 beneficiaries were trained in
გადამზადდა
საინფორმაციო
ტექნოლოგიების
სფეროში
992
Information Technologies, for which about 984.0 thousand GEL was
ბენეფიციარი, რისთვისაც მიიმართა 984.0 ათასამდე ლარი).
allocated).

3.12 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის
მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობისათვის მიწოდებული ბუნებრივი
აირის ღირებულების ანაზღაურების ღონისძიება (პროგრამული კოდი 24
11)
2.2.9 მაღალმთიანი სოფლების მცხოვრებთა ხელმისაწვდომობის ზრდა
ბუნებრივი გაზის მოხმარებაზე
პროგრამის განმახორციელებელი:

3.12 Activity to reimburse the cost of natural gas supplied to the
population of high mountainous villages of Kazbegi and Dusheti
municipalities (Program Code 24 11)
2.2.9 To increase access to the consumption of natural gas for the
residents of high-mountainous villages
Agency responsible for implementing the program
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 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტრო
მიღწეული საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი - ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან
სოფლებში, აგრეთვე იმ სოფლებში, რომელთაც საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი
მიენიჭათ, მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობისათვის (6,000 აბონენტი)
განხორციელდა 2018 წლის 1 დეკემბრიდან 2019 წლის 15 მაისის
ჩათვლით და 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან 2019 წლის 1 დეკემბრამდე
პერიოდში მიწოდებული ბუნებრივი აირის ღირებულების ანაზღაურება
(სოფლის განვითარების პროექტის ფარგლებში). მათ შორის, სოფლის
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს
გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების მაჩვენებელი იგივეა
და სულ მიიმართა 8.2 მლნ ლარამდე.

 Ministry of Economy and Sustainable Development of
Georgia

Performance indicator for the achieved outcome – Cost of natural
gas, which was supplied to the permanent residents of highmountainous villages of Kazbegi and Dusheti municipalities, also
those villages that were assigned a status of a high-mountainous
settlement in accordance with the legislation of Georgia (6,000
subscribers) from December 1st 2018 until May 15th 2019,
inclusive, and from October 15th 2019 until December 1st 2019,
was reimbursed (within the framework of rural development
project). Among them, the performance indicator is the same for
the activities envisaged in 2019 under the Rural Development
Action Plan for 2018-2020, and in total, up to 8.2 million GEL
was spent.

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

4.1.2 Support to the professional development of teachers (Program

2.1.2 პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარება

2.1.2 Professional development of vocational education teachers

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული
ცენტრი.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

Code 32 02 02)

Agency responsible for implementing the program
 LEPL – National Centre for Teacher Professional
Development.
Target indicator, as planned

პროფესიული განათლების სახელმწიფო კოლეჯების მასწავლებელთა At least 40% of teachers of state vocational education colleges have
მინიმუმ 40 %-ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსი; შემუშავებულია attended the teachers course; a training-module is developed for
ტრენინგ-მოდული მეწარმეობაში; ლიდერობის აკადემია 3-ის ტრენინგ- entrepreneurship; 80% of total number (426) of directors and
8

მოდულები 1 და 2 გავლილი აქვს საჯარო სკოლების არაქართულენოვან facilitators from non-Georgiana public schools have attended the 1st
დირექტორთა და ფასილიტატორთა 80%-ს საერთო რაოდენობიდან (426); and 2nd training modules of the leadership academy 3;
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის
მაჩვენებელი: „მეწარმეობის უნარების განვითარება"-ში დატრეინინგდება
საჯარო პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებლების მინიმუმ 10%-ი
და დირექტორების 30%-ი

Indicator for 2019 as envisaged in the 2018-2020 Action Plan under
the 2017-2020 Rural Development Strategy of Georgia: to train at
least 10% of teachers and 30% of directors of public vocational
colleges in Entrepreneurial Skills Development.
Performance indicator for the achieved output

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

40% of current number of vocational education teachers have
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა არსებული რაოდენობის 40%attended the training-modules of pedagogical course; there is a
ს გავლილი აქვს პედაგოგიური კურსის ტრენინგ-მოდულები,
training-module in entrepreneurship developed, and the pilot has
შემუშავებულია ტრენინგ-მოდული მეწარმეობაში, განხორციელებულია
been implemented.
პილოტაჟი.
Within the framework of the 2018-2020 Action Plan of the 2017საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის
2020 Rural Development Strategy of Georgia, “Entrepreneurship
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში „მეწარმეობის უნარების
Skills Development” – 15% of teachers and 50% of directors of
განვითარება" - დატრეინინგებულია პროფესიული სასწავლებლების
vocational colleges have been trained (among them, within the
მასწავლებლების 15% და დირექტორების - 50%. (მათ შორის, სოფლის
framework of 2019 activity under the Rural Development Action
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს
Plan for 2018-2020, 30% of directors were trained, for which 25.0
გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში დატრეინიგებულია
thousand GEL was allocated).
დირექტორების 30%, რისთვისაც მიიმართა 25.0 ათასი ლარი).
4.1.3 უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემოს უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 32 02 03)

4.1.3 Providing Safe Educational Environment (Program Code 32 02

2.2.5 მოსწავლეთათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურების
უზრუნველყოფა

2.2.5 Providing psycho-social service for students

03)

Agency responsible for implementing the program

პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - საგანმანათლებლო
სამსახური

დაწესებულების

მანდატურის

 LEPL – Office of Resource Officers of Educational
Institutions

Planned outputs – indicator for 2019 envisaged in the 2018-2020
დაგეგმილი შუალედური შედეგები - სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების
სამოქმემდო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის rural development action plan: psychological counseling centers of
მაჩვენებელი: ყოველწლიურად ფუნქციონირებს სსიპ საგანმანათლებლო the LEPL Office of Resource Officers of Educational Institutions are
9

დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების functionating annually in the following regions: Kvemo Kartli,
ცენტრები შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა, Kakheti, Imereti, Adjara, Shida Kartli and Samegrelo.
შიდა ქართლი და სამეგრელო.
Achieved outputs – within the framework of activities envisaged for
მიღწეული შუალედური შედეგები - სოფლის განვითარების 2018-2020 2019 under the Rural Development Action Plan for 2018-2020,
წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების psychological counseling centers of the LEPL Office of Resource
ფარგლებში ფუნქციონირებდა სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების Officers of Educational Institutions are functionating annually in the
მანდატურის სამსახურის ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრები following regions: Kvemo Kartli, Kakheti, Imereti, Adjara, Shida
შემდეგ რეგიონებში: ქვემო ქართლი, კახეთი, იმერეთი, აჭარა, შიდა Kartli and Samegrelo, to which 2 centers were added in Samegrelo
ქართლი და სამეგრელო, რომლებსაც დაემატა 2 ცენტრი სამეგრელოსა (Zugdidi) And Kvemo Kartli (Akhaltsikhe). Indicator envisaged for
(ზუგდიდი) და ქვემო ქართლში (ახალციხე). აღნიშნული სამოქმემდო 2019 under this Action Plan: the following number of beneficiaries
გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: სსიპ - were referred to the psychological counseling centers of the LEPL
საგანმანეთლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქო- Office of Resource Officers of Educational Institutions: 141
სოციალური მომსახურეობის ცენტრში გადმომისამართდა: სამეგრელო- beneficiaries from Samegrelo-Zemo Svaneti, 85 from Kakheti, 265
ზემო სვანეთი - 141 ბენეფიციარი, კახეთი - 85, ქვემო ქართლი - 265, from Kvemo Kartli, 18 from Mtskheta-Mtianeti, 1 from Abkhazia,
მცხეთა-მთიანეთი - 18, აფხზეთი -1, შიდა ქართლი - 184, სამცხე-ჯავახეთი 184 from Shida Kartli, 61 from Samtskhe-Javakheti, 260 from
- 61, იმერეთი - 260, გურია - 25, აჭარა - 292.
Imereti, 25 from Guria, 292 from Adjara.
4.1.7 დავისვენოთ და ვისწავლოთ ერთად (პროგრამული კოდი 32 02 07)

4.1.7 Have holidays and Learn Together (Program Code 32 02 07)

2.2.6 მოსწავლეებისთვის სხვადასხვა ტიპის ბანაკების შეთავაზება

2.2.6 Offering various types of camps to students

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
სპორტის სამინისტროს აპარატი

Agency responsible for implementing the program
კულტურისა

და

 Office of the Ministry of Education, Science, Culture and
Sport of Georgia

დაგეგმილი საბაზისო მაჩვენებელი

Baseline indicator, as planned
საზაფხულო სკოლებში მომსახურეობის სერვისით უზრუნველყოფილ
At least 1,750 students will be provided with summer service
იქნება არანკალებ 1,750 მოსწავლე;
services; indicator for 2019 under the 2018-2020 Action Plan of the
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის
2017-2020 Rural Development Strategy of Georgia: 1,600 students
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: პროგრამის
residing in the villages and settlements of Georgia participated in
ფარგლებში განხორციელებულ საზაფხულო სკოლებში მონაწილეობა
summer schools organized within the frameworks of the program;
მიიღო საქართველოს სოფლებსა და დაბებში მცხოვრებმა 1,600 მოსწავლემ;
Performance indicator for the achieved output – 1,760 students of
secondary schools of Georgia are provided with summer school
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მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - საზაფხულო
სკოლებში მომსახურეობის სერვისით უზრუნველყოფილია საქართველოს
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 1,760 მოსწავლე. მათ შორის
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად პროგრამის ფარგლებში
განხორციელებულ საზაფხულო სკოლებში 2019 წელს მონაწილეობა
მიიღო საქართველოს სოფლებსა და დაბებში მცხოვრებმა 1,250 მოსწავლემ,
რისთვისაც მიიმართა 986.0 ათასი ლარი.
4.1.11 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (32
02 11)
2.2.3 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო.
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - პროგრამის ბენეფიციართა 100%
უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით; მათ შორის, საქართველოს სოფლის
განვითარების საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების
სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული
მაჩვენებელი: პროგრამის ბენეფიციართა 100% უზრუნველყოფილია
ტრანსპორტით. ამ მიზნით მიიმართა 24.7 მლნ ლარამდე.
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

services. Among them, 1,250 students residing in the villages and
settlements of Georgia participated in summer schools in 2019,
which were organized under the program, in accordance with the
2018-2020 Action Plan of the 2017-2020 Rural Development
Strategy of Georgia, for which 986.0 thousand GEL was allocated.

4.1.11 Providing transportation for public school students (32 02 11)
2.2.3 Providing transportation for public school students
Agency responsible for implementing the program
 LEPL – Educational and Scientific Infrastructure
Development Agency
Таrget indicator, as planned – 100% of program beneficiaries is
provided with transportation; among them, the indicator envisaged
in the Action Plan 2018-2020 under the 2017-2020 Rural
Development Agency of Georgia. 100% of program beneficiaries is
provided with transportation. About 24.7 million GEL was allocated
for this purpose.
Performance indicator for the achieved output

პროგრამის ბენეფიციარ მოსწავლეთა 100% უზრუნველყოფილ იქნება 100% of program beneficiaries are provided with transportation;
ტრანსპორტით;
(among them, the indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan
(მათ შორის, საქართველოს სოფლის განვითარების საქართველოს სოფლის under the 2017-2020 Rural Development Strategy of Georgia): 100%
განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების of program beneficiaries is provided with transportation, for which
სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: პროგრამის ბენეფიციართა about 24.7 million GEL was allocated).
100% უზრუნველყოფილია ტრანსპორტით, რისთვისაც მიიმართა 24.7 მლნ
ლარამდე).
4.1.13 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 02 13)

4.1.13 Support to General Education (Program Code 32 02 13)
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2.2.7 საინტერესო და სახალისო გარემოს შექმნისა და საჯარო სკოლების
გაძლიერების მიზნით სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობა

2.2.7 Facilitate the school activities with the purpose of creating an

პროგრამის განმახორციელებელი:

public schools

interesting and entertaining environment and for empowering

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის Agency responsible for implementing the program
სამინისტრო;
 Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia;
 სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;

 LEPL – National Center for Assessment and Examinations

დაგეგმილი შუალედური შედეგები

Planned outputs

საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი:
ყოველწლიურად მოსწავლეებისათვის საინტერესო და სახალისო გარემოს
შექმნისა და საჯარო სკოლების გაძლიერების მიზნით, ჩატარდება
„თავისუფალი გაკვეთილები", რომელშიც ჩაერთვება არანაკლებ 20,000
მოსწავლე (სოფლის სკოლებიდან).

indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020

მიღწეული შუალედური შედეგები
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი:
ინტელექტუალურ-შემეცნებითი მიმართულებების წრეებსა და პროექტში
1,000-მდე მოსწავლე ჩაერთო. ბიუჯეტის ათვისებამ შეადგინა 187.6 ათას
ლარზე მეტი. ქვეპროგრამის „სასკოლო აქტივობების ხელშეწყობის“
ფარგლებში მთის სტატუსის მქონე 30 საპილოტე სკოლის 60-მა
წარმომადგენელმა 7 დღიანი ტრენინგი გაიარა პროექტების მართვის
უნარებში,
რის
საფუძველზეც
ამ
სკოლებმა
სამინისტროში
დასაფინანსებლად
წარმოადგინეს
თითო
პროექტი/ინიციატივა.
დაფინანსდა სხვადასხვა მიმართულების 28 პროექტი. ასევე დაფინანსდა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 6 სკოლის VII-X კლასის მოსწავლეებისთვის
არაფორმალური განათლების წრეები მათემატიკის, წიგნიერებისა და
ხელოვნების მიმართულებებით. წრეებში ჩართული იყო 51 მოსწავლე და
11 მასწავლებელი.

Rural Development Strategy of Georgia:

every year, with the

purpose of creating an interesting and entertaining environment for
schoolchildren and for empowering the public schools, the “free
lessons” will be held, engaging no less than 20,000 students (from
village schools).
Achieved outputs
indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020
Rural Development Strategy of Georgia: about 1,000 students were
involved in intellectual-educational circles and projects. More than
187.6 thousand GEL was spent from the budget. 60 representatives
of 30 pilot schools having the mountainous status within the
frameworks of the subprogram ‘support to school activities’, attended
7-day training in project management skills, based on which these
schools submited one project/initiative to the ministry for funding.
28 projects were funded in various areas. Besides, informal education
circles in mathematics, literacy and arts were financed for VII-X
graders from 6 schools in Kazbegi municipality. There were 51
students and 11 teachers involved in the circles.
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4.1.14 ზოგადი განათლების რეფორმის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32
02 14)

4.1.14 Support to General Education Reform (Program Code 32 02

2.2.4 საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა

2.2.4 Providing educational institutions with information-

14)

communication technologies

პროგრამის განმახორციელებელი:

Agency responsible for implementing the program
 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
 Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia;
სამინისტრო;
 LEPL – Education Management Information System
 სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
მიღწეული შუალედური შედეგები

Achieved outputs

ზოგადი განათლების რეფორმის პროგრამის ფარგლებში ჩართულ
სკოლებში გაუმჯობესებულია ინტერნეტ კავშირის ხარისხი და შესაბამისი
სკოლების კომპიუტერულ ლაბორატორიებში მოსწავლეებისათვის
ხელმისაწვდომია ყველა საჭირო კომპიუტერული პროგრამა;

Quality of internet is improved at the schools participating in the
general education reform program, and all the necessary software are
available to the students at computer labs in the respective school;
Educational and information resources are uploaded on the e-library

ელექტრონული ბიბლიოთეკის (EL.GE) ვებ-პორტალზე ატვირთულია web portal (EL.GE). Pilot version of the electronic educational
საგანმანათლებლო
და
შემეცნებითი
რესურსები.
შექმნილია resource is created.
ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსის საპილოტე ვერსია;
The functionality of e-registry system is developed, and web and
შემუშავებულია ელექტრონული ჟურნალის სისტემის ფუნქციონალი და mobile applications are created;
შექმნილია ვებ და მობილური აპლიკაციები;
The upgraded software portal for resource officers (eRofficers) is
მანდატურების განახლებული პროგრამული უზრუნველყოფის (Erofficers) integrated into the e-registry system. The parents are able to get
პორტალი ინტეგრირებულია ელ. ჟურნალის სისტემაში. მშობლებს აქვთ information remotely, online and continuously, about student
შესაძლებლობა დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში უწყვეტად მიიღონ violations at school;
ინფორმაცია სკოლაში მოსწავლის დარღვევების შესახებ;
indicator of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020 Rural
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018- Development Strategy of Georgia: Wi-fi network was set up at 120
2020 წლების სამოქმედო გეგმის მაჩვენებელი: 2019 წელს განხორციელდა public schools in 2019, for which about 3.6 million GEL was spent.
120 საჯარო სკოლის უსადენო (Wi-Fi) ქსელის მოწყობა, რისთვისაც
მიიმართა 3.6 მლნ ლარამდე.
4.3.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 01)

4.3.1 Developing the infrastructure of secondary educational
institutions (Program Code 32 07 01)
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2.2.1 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის
განვითარება

2.2.1 Developing the infrastructure of secondary educational

პროგრამის განმახორციელებელი:

Agency responsible for implementing the program

 სსიპ - საგანმანათლებლო
განვითარების სააგენტო.

და

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი

სამეცნიერო

institutions

ინფრასტრუქტურის  LEPL – Educational and Scientific Infrastructure Development
Agency.
Target indicator, as planned: about 200 public schools will undergo

სრული ან/და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდება დაახლოებით full and/or partial rehabilitation;
200 -მდე საჯარო სკოლას;
Indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan under the 2017საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2020 Rural Development Strategy of Georgia: about 350 village
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: schools will be fully and/or partially rehabilitated every year.
ყოველწლიურად
სრული
ან/და
ნაწილობრივი
რეაბილიტაცია
Performance indicator for the achieved output
ჩაუტარდება 350 - მდე სოფლის სკოლას.
Rehabilitation works were conducted at 172 public schools, among
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
them, 107 public schools were financed for implementing the
განხორციელდა 172 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები, მათ rehabilitation works;
შორის
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
განსახორცელებლად
Among them, in regard to infrastructure development, indicator for
დაფინანსებულია 107 საჯარო სკოლა;
2019 of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020 Rural
მათ შორის, ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით, Development Strategy of Georgia: full and/or partial rehabilitation
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის was performed at 299 village schools, for which about 21.1 million
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: სრული GEL was allocated.
ან/და ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 299 სოფლის სკოლას,
რისთვისაც მიიმართა 21.1 მლნ ლარამდე.
4.3.2
პროფესიული
საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
4.3.2 Development of Infrastructure of Vocational Educational
ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 32 07 02)
Institutions (Program Code 32 07 02)
2.2.2 პროფესიული საგანანმანათლებლო დაწესებულებების
2.2.2 Development of Infrastructure of Vocational Educational
ინფრასტრუქტურის განვითარება
Institutions
პროგრამის განმახორციელებელი:
Agency responsible for implementing the program
 სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის
განვითარების სააგენტო.
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 LEPL - Educational and Scientific Infrastructure Development

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
საანგარიშო პერიოდში დაიწყო ახალ ლოკაციებზე საპროექტო და რიგ
შემთხვევაში სამშენებლო სამუშაოები (კასპი, ხაშური, ბორჯომი
წყალტუბოს და პროფესიული სასწავლებელი“ მოდუსის“ მარნეულის
ფილიალი), მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების
ფარგლებში დასრულდა ერთი ახალი საგანმანათლებლო დაწესებულების
მშენებლობა და აღჭურვა, რისთვისაც მიიმართა 4.2 მლნ ლარზე მეტი.

Agency.
Performance indicator for the achieved output
During the reporting period, the design and, in some cases,
construction works were initiated at new locations (Kaspi, Khashuri,
Borjomi, Tskaltubo and Marneuli branch of the vocational college
Modus), among them, within the framework of activities envisaged
in 2019 under the Rural Development Action Plan for 2018-2020,
construction and equipment of one more new educational institution
was completed, for which more than 4.2 million GEL was allocated.

4.5.1 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული
4.5.1 Support to Development of Vocational Education (Program
კოდი 32 03 01)
Code 32 03 01)
2.1.3 პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობა
2.1.3 Support to Development of Vocational Education
პროგრამის განმახორციელებელი:
Agency responsible for implementing the program
 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
 Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia;
სამინისტრო;
 LEPL – National Center for Educational Quality Enhancement;
 სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;
 Educational institutions implementing the vocational programs
 პროფესიული პროგრამების განმახორციებელი საგანმანათლებლო
დაწესებულებები
Planned outputs - indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan
დაგეგმილი შუალედური შედეგები - საქართველოს სოფლის განვითარების
2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019
წლის მაჩვენებელი: პროფესიული პროგრამების განმახორციელებელ
სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ (სოფლად
მცხოვრებ) სტუდენტთა რაოდენობა 2018 წლის მაჩვენებელთან
შედარებით გაიზრდება სულ მცირე 2%-ით.
მიღწეული შუალედური შედეგები
კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაჩვენებელმა შეადგინა
სისტემაში დანერგილი პროგრამების 100% მოდულურია

under the 2017-2020 Rural Development Strategy of Georgia:
number of students (rural) enrolled in state educational institutions
implementing the vocational programs will increase by at least 2%
compared to the same indicator in 2018.
Achieved outputs
Employment rate of graduates is 62%;100% of programs within the
system are modular (116 types of 646 modular programs, among

62%; them 30 types of 61 dual programs); educational institutions
(116 implementing the public/vocational and vocational educational
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დასახელების 646 მოდულური, მათ შორის 30 დასახელების 61 დუალური);
პროგრამული/მიზნობრივი
პროგრამული
დაფინანსებით
უზრუნველყოფილია საზოგადოებრივი/ პროფესიული და პროფესიული
საგანმანათლებო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო
დაწესებულებები;
გაუმჯობესებულია
პროფესიულ
განათლებაზე
გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა; პროფესიული უნარების განვითარების
კურსებში ჩართულია მოსწავლეთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა.
საანგარიშო
პერიოდში
გაიზარდა
პროფესიული
განათლების
მასწავლებლების საათობრივი ანაზრაურება 36%-ით.

programs are provided with programmatic/targeted program
financing; there is an improved geographic access to vocational
education; significant number of students are involved in vocational
skills development courses. Hourly remuneration of vocational
education teachers has increased by 36% during the reporting period.

indicator of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020 Rural
Development Strategy of Georgia: in 2019, the number of students
(residing in rural areas) enrolled at state educational institutions
implementing the vocational programs, was kept at the same level as
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018, without any increase, for which about 8.1 million GEL was
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მაჩვენებელი: 2019 წელს allocated.
პროფესიული
პროგრამების
განმახორციელებელ
სახელმწიფო
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ (სოფლად მცხოვრებ)
სტუდენტთა რაოდენობა შენარჩუნებული იქნა 2018 წლის მაჩვენებლის
დონეზე, არ გაზრდილა, რისთვისაც მიიმართა 8.1 მლნ ლარამდე.

4.5.3
ეროვნული
უმცირესობების
(პროგრამული კოდი 32 03 03)

პროფესიული

გადამზადება

03)

2.1.4 ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადება

2.1.4 Vocational training of national minorities

პროგრამის განმახორციელებელი:

Agency responsible for implementing the program

 სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების
სკოლა.

 LEPL – Zurab Zhvania School of Public Administration
Target indicator, as planned

დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
საჯარო
მმართველობისა
და
ადმინისტრირების
კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 350;

4.5.3 Vocational training of national minorities (Program Code 32 03

პროგრამის

საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის
მაჩვენებელი: საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის
კურსდამთავრებული - 300.

Number of graduates of public governance and administration
program - 350;
indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020
Rural Development Strategy of Georgia: graduates of
governance and administration program - 300.

public

Performance indicator for the achieved output

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი
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საჯარო
მმართველობისა
და
მოსარგებლეთა რაოდენობა - 442.

ადმინისტრირების

პროგრამით Number of beneficiaries of public governance and administration
program - 442.

საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: საჯარო Rural Development Strategy of Georgia: graduates of public
მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის კურსდამთავრებულია governance and administration program - 366.
- 366.
Target indicator, as planned
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი
Number of graduates of the state language training program - 8,000;
სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულთა
indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020
რაოდენობა - 8,000;
Rural Development Strategy of Georgia: Number of graduates of the
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის
state language training program - 3,300;
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის
მაჩვენებელი:
სახელმწიფო
ენის
სწავლების
პროგრამის Performance indicator for the achieved output
კურსდამთავრებულია - 3,300;
In the medium run, the number of beneficiaries of state language
training program was - about 9,750.

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

საშუალოვადიან პერიოდში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამით According to the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020 Rural
Development Strategy of Georgia, the number of graduates of the
მოსარგებლეთა რაოდენობამ შეადგინა - 9,750 მდე.
state language training program is - 3,296, and total of 2.3 million
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის
GEL was allocated;
2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით 2019 წელს სახელმწიფო
ენის სწავლების პროგრამის კურსდამთავრებულია - 3,296, სულ მიიმართა
2.3 მლნ ლარი;
4.11 სახელოვნებო და სასპორტო
(პროგრამული კოდი 32 09)

დაწესებულებების

ხელშეწყობა

2.1.9 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ სახელოვნებო და სასპორტო პროფესიული სასწავლებლები;
 სსიპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო სასწავლებლები

4.11 Support to Art and Sport Institutions (Program Code 32 09)
2.1.9 Support to Art Education
Agency responsible for implementing the program
 LEPL Vocational Schools of Art and Sport;
 LEPL Extracurricular Art Schools

დაგეგმილი საბოლოო შედეგი - სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების
სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი:
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არანაკლებ
2
სახელოვნებო
განათლების
სასწავლებლების Planned Outcome - indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯით უზრუნველყოფა;
under the 2017-2020 Rural Development Strategy: finances are
მიღწეული საბოლოო შედეგი - გაზრდილია სახელოვნებო და სასპორტო
განათლებიადმი ინტერესი და განათლების დონე; სოფლის განვითარების
2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019
წლის მაჩვენებელი: დაფინანსებული 2 სახელოვნებო განათლების
სასწავლებლი, ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯით უზრუნველყოფის
მიზნით, რისთვისაც მიიმართა 479.7 ათას ლარზე მეტი.

allocated for supporting the functioning of at least 2 art schools;
Achieved Outcome – there is an increased interest in art and sport,
level of education is higher; indicator for 2019 of the 2018-2020
Action Plan under the 2017-2020 Rural Development Strategy of
Georgia: 2 art schools are financed to support their functioning, for
which more than 479.7 thousand GEL was allocated.

5 პრიორიტეტი − მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება
Priority V - Macroeconomic stability and improvement of investment environment
5.1 მეწარმეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 24 07)
1.2.1 მეწარმეობის განვითარება; 1.3.1 ტურიზმის განვითარება
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - აწარმოე საქართველოში
მიღწეული საბოლოო შედეგები:
სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული
კომპონენტით (სასტუმროს გარდა) მხარდაჭერილია 85 პროექტი (მათ
შორის
სოფლის
განვითარების
სამოქმედო
გეგმით
გათვალისწინებული 20 საწარმო), რომელთა ჯამური ინვესტიციის
მოცულობა აღემატება 148
მლნ ლარს, საიდანაც კომერციული
ბანკების სესხების და სალიზინგო კომპანიების დამტკიცებული
პროექტების მოცულობა ჯამში აღემატება 97 მლნ ლარს და შეიქმნება
1,680-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი;

5.1 Enterprise Development (Program Code 24 07)
1.2.1 Enterprise Development; 1.3.1 Tourism Development
Agency responsible for implementing the program
 LEPL – Enterprise Georgia
Achieved outcomes:
There are 85 projects supported by the industrial component (except the
hotel) of the state program Enterprise Georgia (among them, 20
enterprises envisaged in the Rural Development Action Plan), with the
total investment of more than 148 million GEL; where the volume of
loans from commercial banks and projects approved by the leasing
companies exceed 97 million GEL, creating more than 1,680 new jobs.

In regard to hotel industry, there are 59 projects supported (among
სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით მხარდაჭერილია 59 them, within the framework of the activity envisaged for 2019 under
პროექტი (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების the Rural Development Action Plan for 2018-2020, 41 hotel projects are
სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიების supported, for which more than 3.3 million GEL was allocated), with
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ფარგლებში მხარდაჭერილი 41 სასტუმროს პროექტი, რისთვისაც
მიიმართა 3.3 მლნ ლარზე მეტი), რომელთა ჯამური ინვესტიციის
მოცულობა შეადგენს 140 მლნ ლარზე მეტს. კომერციული ბანკების
მიერ დამტკიცებული სესხების მოცულობა ჯამში აღემატება 69.0 მლნ
ლარს. მხარდაჭერილი სასტუმროები შექმნიან 1,490-ზე მეტ
დამატებით ოთახს და 1,230-ზე მეტ ახალ სამუშაო ადგილს.
საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების წლიური გადასახადის
თანადაფინანსებაზე გაფორმებულია ერთი ხელშეკრულება; მათ
შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში
სასტუმრო ინდუსტრიის მიმართულებით,
სესხის პროცენტის
თანადაფინანსების პროგრამით მხარი დაეჭირა 96 სასტუმროს,
რისთვისაც მიიმართა 6.3 მლნ ლარამდე.

the total investment of more than 140 million GEL. The total volume of
loans approved by the commercial banks exceed 69.0 million GEL. The
supported hotels will provide more than 1,490 additional rooms and
more than 1,230 additional new jobs. There is one agreement signed for
the co-financing the annual payment for the utilization of an
international brand; among them, within the framework of the activity
envisaged for 2019 under the Rural Development Action Plan for 20182020, in regard to the hotel industry, the loan interest co-financing
program has supported 96 hotels, for which up to 6.3 million GEL was
allocated.

7. პრიორიტეტი – იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და რეინტეგრაციის ხელშეწყობა
Priority VII – State support of internally displaced persons and migrants and promotion of reintegration
7.1.2 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა (პროგრამული კოდი 27 06 02)
2.2.21 ეკომიგრანტთა მიგრაციის მართვა
პროგრამის განმახორციელებელი:
 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;

7.1.2 Ecomigrant Migration Management (Program Code 27 06 02)
2.2.21 Ecomigrant Migration Management
Agency responsible for implementing the program
 LEPL - Social Service Agency;

 სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით
 LEPL – Agency of IDPs, eco-migrants and livelihood provision
უზრუნველყოფის სააგენტო
Target indicator, as planned – up to 174 ecomigrant families will be
დაგეგმილი
მიზნობრივი
მაჩვენებელი
საცხოვრებლით
provided with accommodation (among them, up to 90 ecomigrant families
დაკმაყოფილდება ეკომიგრანტთა 174-მდე ოჯახი (მათ შორის 90-მდე
ეკომიგრანტი ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფა სოფლის will be provided with housing within the frameworks of rural
development strategy).
განვითარების სტრატეგიის ფარგლებში)
მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა 164 ოჯახი (მათ შორის სოფლის
განვითარების
2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით

Performance indicator for the achieved output – 164 families were
provided with accommodation (among them, the indicator for 2019
under the Rural Development Action Plan for 2018-2020: 127 houses
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გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: საქართველოს
რეგიონებში შესყიდულ იქნა 127 სახლი, რისთვისაც მიიმართა 3.1 მლნ
ლარზე მეტი).
ცდომილების მაჩვენებელი (% აღწერა) და განმარტება დაგეგმილ და
მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზესაანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი ღონისძიებები შესრულდა
ნაწილობრივ ცდომილება 6%. საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილზე
ნაკლები შედეგის მიღწევის მიზეზი არის ბენეფიციარების მიერ
წარმოდგენილი საცხოვრებელი სახლების ტექნიკური მდგომარეობის
არადამაკმაყოფილებელი შეფასებები, ასევე სსიპ - ლევან
სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს მიერ დაგვიანებით
მოწოდებული დასკვნები.
7.1.3 განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვა და მათი
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება (პროგრამული კოდი 27 06
03)

were purchased in the regions of Georgia, for which more than 3.1
million GEL was spent).
Margin of error (% census) and explanation for the discrepancies
between the planned and achieved outcomes – planned activities were
fulfilled partially during the reporting period, with the error of 6%.
Underperformance during the reporting period is caused by the
unsatisfactory assessment of technical condition of residential houses
submitted by beneficiaries, also, the reports that were delayed by the
LEPL – Levan Samkharauli National Forensic Bureau.

7.1.3 Providing for IDPs at the places of their accommodation and
improving their living conditions (Program Code 27 06 03)

2.2.20Accommodationn of Internally Displaced People, creation of social
2.2.20 იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლება, სოციალური
and living conditions
და საცხოვრებელი პირობების შექმნა
Agency responsible for implementing the program
პროგრამის განმახორციელებელი:
 LEPL - Social Service Agency;
 სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო;
 LEPL - Agency of IDPs, eco-migrants and livelihood provision
 სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტო
Target indicator, as planned - about 440 IDP families will get flats that
დაგეგმილი მიზნობრივი მაჩვენებელი - 440-მდე დევნილ ოჯახს
გადაეცემა ქართველი მენაშენეებისაგან შესყიდული ბინა; 1,000-მდე
ოჯახს საკუთრებაში გადაეცემა საცხოვრებელი ბინა 50 ოჯახი
დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით;

were purchased from Georgian developers; 1,000 families will get a
residential house in their ownership, and 50 families will be provided
with long-term accommodation;
Performance indicator for the achieved output - 1,047 IDP families got the

მიღწეული შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი - 1,047 flats purchased from Georgian developers; 1,050 families received
დევნილ ოჯახს გადაეცათ ქართველო მენაშენეებისაგან შესყიდული residential houses in their ownership (among them, 567 houses were
ბინა; 1,050 ოჯახს გადაეცა საკუთრებაში საცხოვრებელი სახლი (მათ purchased in the regions of Georgia in 2019, within the framework of the
შორის სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
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ფარგლებში 2019 წელს საქართველოს რეგიონებში შეძენილ იქნა 567 Rural Development Action Plan for 2018-2020, for which more than 11.9
სახლი, რისთვისაც მიიმართა 11.9 მლნ ლარზე მეტი).
million GEL was spent).
გრძელვადიანი
მომხდარა.

განსახლებით

50

ოჯახის

დაკმაყოფილება

არ 50 families were not provided with long-term accommodation.

8. პრიორიტეტი – კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
Priority VIII - Culture, religion, youth promotion and sport
8.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 32 10)

8.2 Support to Culture Development (Program Code 32 10)

1.3.3 რეგიონებში კულტურის მხარდაჭერა; 2.1.8 ხელოვნების
განვითარების ღონისძიებები

1.3.3 Support to Culture in the Regions; 2.1.8 Art Development
Activities

პროგრამის განმახორციელებელი:
 საქართველოს განათლების,
სპორტის სამინისტრო

Agency responsible for implementing the program
მეცნიერების,

კულტურისა

და

 სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სსიპ-ები

 Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia
 LEPLs under the Ministry

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

Planned Outcomes

სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: ყოველწლიურად კულტურის
სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული, რეგიონებში მდებარე 11
სახელოვნებო სსიპ
ფინანსდება 11
სხვადასხვა ღონისძიების
ორგანიზებისათვის საჭირო თანხით. ყოველწლიურად კულტურის
სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული რეგიონებში მდებარე
სახელოვნებო 11 სსიპ-ის ფუნქციონირების ყოველწლიური დაფინანსება.

indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020
Rural Development Strategy: every year, funding is allocated to 11
regional art LEPLs under the Ministry of Culture to cover expenses
for organizing 11 events. Every year, funding is allocated to cover the
operational expenses of 11 regional art LEPLs under the Ministry of
Culture.
Indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020

სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების Rural Development Strategy: 15 projects will be implemented in the
სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: რეგიონებში კულტურის regions in the field of culture.
სფეროში განხორციელდება 15 პროექტი
Achieved outcomes
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მიღწეული საბოლოო შედეგები

Cultural life has development more in the regions, local institutions,

რეგიონებში კულტურული ცხოვრების განვითარების დონე ამაღლდა,
ასევე
ადგილობრივი ინსტიტუციების, ორგანიზაციებისა და
კოლექტივების პოპულარიზაციის და ქვეყნის ერთიან კულტურულ
სივრცეში მათი ჩართულობა, საქართველოს კულტურული მარშრუტების
სერტიფიცირებულია ევროპის საბჭოს კულტურული მარშრუტების
პროგრამის
მიერ,
საერთაშორისო
მასშტაბის
კულტურულ
ღონისძიებებში გაზრდილია ახალგაზრდა ხელოვანების ჩართულობის
მაჩვენებელი. მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმის 2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების
ფარგლებში 13 სახელოვნებო სსიპ-ი დაფინანსდა 15 სხვადასხვა
ღონისძიებისთვის საჭირო ხარჯებით; სამინისტროს დაქვემდებარებაში
არსებული 12 რეგიონული თეატრი დაფინანსდა ფუნქციონირებისათვის
საჭირო ყველა ხარჯით, რისთვისაც მიიმართა 3.0 მლნ ლარზე მეტი.

organizations and collectives are more promoted and engaged in the
common cultural space of the country; the Georgian cultural routes
are certified by the Culture Route Program of the Council of Europe,
there is a higher indicator of engaging young artists in the
international cultural events. Among them, within the frameworks of
the activities envisaged for 2019 under the Rural Development Action
Plan for 2018-2020, 13 art LEPLs were financed to cover the expenses
required for organizing various 15 events; 12 regional theaters under
the Ministry were financed to cover all the necessary operational
expenses, for which more than 3.0 million GEL was spent.

In 2019, in accordance with the Action Plan for 2018-2020 under
the 2017-2020 Rural Development Strategy of Georgia, 18 regional
art LEPLs under the Ministry are financed to cover their operational
სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების expenses; there were 35 projects implemented in the field of culture,
სამოქმედო
გეგმის
შესაბამისად
2019
წელს
სამინისტროს for which about 1.7 million GEL was spent.
დაქვემდებარებაში არსებული, რეგიონებში მდებარე სახელოვნებო 18
სსიპ-ი უზრუნველყოფილია ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი
ხარჯებით, რეგიონებში კულტურის სფეროში განხორციელდა 35
პროექტი, რისთვისაც მიიმართა 1.7 მლნ ლარამდე.
8.4 კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა სოციალური დაცვისა და
ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 32 13)

8.4 Social Protection and Support Measures for Individuals Engaged in
Culture and Sports (Program Code 32 13)

2.2.12 მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული
2.2.12 Financial assistance of trainers employed in the field of sports in
მწვრთნელებისთვის ფინანსური დახმარება
the high mountainous settlements
პროგრამის განმახორციელებელი:
Agency responsible for implementing the program
 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და
 Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia
სპორტის სამინისტრო
Planned Outcomes
დაგეგმილი საბოლოო შედეგები
მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში დასაქმებული Sport trainers employed in the field of sport in high-mountainous
მწვრთნელები. სტიპენდია უნდა გაიცეს 141 სახალხო არტისტზე, settlements. Stipend should be issued to 141 public artists, public
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სახალხო მხატვარზე და ლაურეატზე, სოციალური დახმარება 23 painters and laureates, social assistance to 23 beneficiaries, providing
ბენეფიციარზე სულ 164 პირზე სოციალური დახმარების გაცემა social assistance to – 164 people in total. 22 people already received
სოციალური დახმარება მიიღო 22 პირმა.
social assistance.
სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: Rural Development Strategy: 450 couches employed in the field of
სახელმწიფო სტიპენდიას მიიღებს მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის sport in high-mountainous settlements, will receive state stipend.
სფეროში დასაქმებული 450 მწვრთნელები
Achieved outcomes
მიღწეული საბოლოო შედეგები
Social welfare was provided to Olympic champions, also to the
სოციალურად უზრუნველყოფილ იქნენ ოლიმპიური ჩემპიონები,
members of national, Olympic and age-based teams, they are
ეროვნული, ოლიმპიური და ასაკობრივი ნაკრებების წევრები, გაიზარდა
motivated to achieve more, which was well reflected on the high
მათი მიღწევების მოტივაცია, რაც აისახა წლის ბოლოს მიღწეულ მაღალ
performance in sports by the end of the year.
სპორტულ შედეგებზე.
Social welfare was provided to veteran athletes and sports workers,
სოციალურად უზრუნველყოფილ იქნენ ვეტერანი სპორტსმენები და
also the sport coaches employed in high mountainous settlements. As
სპორტის მუშაკები და მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში
a result, they are more interested locally, therefore, the number of
დასაქმებული მწვრთნელები, შედეგად გაიზარდა მათი დაინტერესება
coaches has increased.
ადგილზე, რაც აისახა მწვრთნელთა გაზრდილ რაოდენობაში.
სახელმწიფო სტიპენდია მიიღო 137 სახალხო არტისტმა, სახალხო 137 public artists, public painters and laureates received state
scholarship, 21 individuals received social allowances.
მხატვარმა და ლაურეატმა, 21 პირმა მიიღო სოციალური დახმარება.
სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მაჩვენებელი: სახელმწიფო
სტიპენდია მიიღო მაღალმთიან დასახლებებში სპორტის სფეროში
დასაქმებულმა 340-მდე მწვრთნელმა, რისთვისაც მიიმართა 242.2 ათას
ლარამდე.
8.5 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის
სრულყოფა (პროგრამული კოდი 32 11)

indicator of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020 Rural
Development Strategy: state scholarship was given to about 340 sport
coaches employed in the high mountainous settlements, for which
about 242.2 thousand GEL was spent.

8.5 Protection of cultural heritage and improvement of museum
system (Program Code 32 11)

1.3.4
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა; 1.3.5 კულტურული
1.3.4 Protection of cultural heritage; 1.3.5 Protection of cultural
მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა
heritage and improvement of museum system
პროგრამის განმახორციელებელი:
Agency responsible for implementing the program
23

 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო
 საქართველოს მუზეუმები;
 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო

 Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia;
 Museums of Georgia;
 LEPL - National Agency for Cultural Heritage Preservation of
Georgia.
Planned outcomes

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები

Indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020
სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 Rural Development Strategy: In 2019, the number of cultural heritage
წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: 2019 წელს landmarks that were and are being rehabilitated in the regions was
რეგიონებში
მდებარე
კულტურული
მემკვიდრეობის
planned to be 40. Also, financing was provided to 13 LEPLs
რეაბილიტირებული და რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი ძეგლების
(museums, museum-reserves, house-museums) under the Ministry.
ყოველწლიური მაჩვენებელი 40. ასევე, სამინისტროს დაქვემდებარებაში
არსებული 13 სსიპ-ის (მუზეუმების, მუზეუმ-ნაკრძალების, სახლ- Achieved outcomes
მუზეუმების) დაფინანსება
Indicator for 2019 of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020
Rural Development Strategy: In 2019, the number of cultural
მიღწეული საბოლოო შედეგები
heritage landmarks that were and are being rehabilitated in the
სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020
regions was 40, for which about 14.2 million GEL was spent. Besides,
წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის მაჩვენებელი: 2019 წელს
funding was allocated for 10 LEPLs (museums, museum-reserves,
რეგიონებში
მდებარე
კულტურული
მემკვიდრეობის
house-museums) under the Ministry, which are located in the
რეაბილიტირებული და რეაბილიტაციის პროცესში მყოფი ძეგლების
regions (one was merged with the National Museum of Georgia, and
რაოდენობა შეადგენდა 40-ს, რისთვისაც მიიმართა 14.2 მლნ ლარამდე.
two – with the LEPL National Agency for Cultural Heritage
ასევე განხორციელდა რეგიონებში სამინისტროს დაქვემდებარებაში
Preservation of Georgia), for which about 1.2 million GEL was spent.
არსებული 10 სსიპ-ის (მუზეუმების, მუზეუმ-ნაკრძალების, სახლმუზეუმების) დაფინანსება (ერთი შეუერთდა საქართველოს ეროვნულ
მუზეუმს და ორი, სსიპ - საართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნულ სააგენტოს), რისთვისაც მიიმართა 1.2 მლნ ლარამდე.
8.7 ახალგაზრდობის სფეროში სახელმწიფო ხელშეწყობის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდები 32 08 და 32 16)

8.7 State Promotion Activities for Youth (Program Codes 32 08 and 32
16)

2.1.6 ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება; 2.1.7 ანაკლიის „მომავლის
2.1.6 Youth Policy Development; 2.1.7 Anaklia Future Camp and Shaori
ბანაკი“ და „შაორის ბანაკი“
Camp
პროგრამის განმახორციელებელი:
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 სსიპ ახალგაზრდობის სააგენტო (სსიპ - ბავშვთა და Agency responsible for implementing the program
ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის, სსიპ - საქართველოს ბავშვთა
 LEPL - Youth Agency (LEPL – Children and Youth National
და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი და საქართველოს
Center, LEPL Children and Youth Development Fund of Georgia
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს
and the legal successor of the Youth Department of the Ministry
ახალგაზრდობის დეპარტამენტის უფლებამონაცვლე)
of Education, Science, Culture and Sport of Georgia)
მიღწეული საბოლოო შედეგები
Achieved outcomes
ახალგაზრდებში
არაფორმალური
განათლების
განვითარების,
Various events and activities were implemented that aimed to develop
ახალგაზრდების
დასაქმებისათვის
საჭირო
უნარებისა
და
კომპეტენციების განვითარების, პროფესიული შესაძლებლობების informal education among the youth, to develop required skills and
ზრდის, მათში სამოქალაქო ცნობიერების და თვითშეგნების ამაღლების, competencies for youth employment, to enhance professional
სახელმწიფოებრივ
პროცესებში
აქტიური
მონაწილეობის opportunities, to raise civic awareness and self-actualization among
უზრუნველყოფის, მოხალისეობრივი საქმიანობის განვითარების, them, to ensure their active participation in the processes taking place
მუნიციპალური
ახალგაზრდული
პორლიტიკის
განვითარების in the state, to develop voluntarism, to support the development of
ხელშეწყობისა და სფეროში დასაქმებული ადამიანური რესურსის municipal youth policy and to strengthen human resources employed
გაძლიერების მიმართულებით განხორციელდა სხვადასხვა ღონისძიება in the field;
და აქტივობა;
Within the framework of activities envisaged for 2019 under the Rural
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს Development Action Plan for 2018-2020, 13,903 youth benefited from
გათვალისწინებული
ღონისძიებების
ფარგლებში
კარიერის the self-help internet service intended for career planning, for which
დაგეგმვისათვის განკუთვნილი თვითდახმარების ინტერნეტ-სერვისით more than 66,6 thousand GEL was spent. 3,736 beneficiaries from the
ისარგებლა 13,903 ახალგაზრდამ, რისთვისაც მიიმართა 66,6 ათას ლარზე regions of Georgia participated in recreational camps, for which about
მეტი.
რეკრეაციულ
ბანაკებში
საქართველოს
რეგიონებიდან 1.6 million GEL was spent.
მონაწილეობა მიიღო 3,736-მა ბენეფიციარმა, რისთვისაც მიიმართა 1.6
მლნ ლარამდე.

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

10.1.2 Preferential Agrocredits (Program Code 31 05 02)
1.1.1 Preferential Agrocredit

პროგრამის განმახორციელებელი:
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 ა(ა)იპ - სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო

Agency responsible for implementing the program

მიღწეული მაჩვენებელი

 N(N)LE - Agricultural and Rural Development Agency

გაცემულია 432.9 მლნ ლარის 6,076 სესხი - თანადაფინანსებამ შეადგინა Achieved indicator
69.0 მლნ ლარი;
6,076 loans in the amount of 432.9 million GEL was disbursed - coსაანგარიშო პერიოდში პროექტის ფარგლებში შეიქმნა 26 ახალი და financing amount was 69.0 million GEL;
გადაიარაღდა 47 საწარმო, სულ პროექტის დაწყებიდან შექმნილია 164
During the reporting, 26 new enterprises were established, and 47
ახალი და გადაიარაღებული/მოდერნიზებულია 958 საწარმო;
enterprises were re-equipped; in total, 164 new enterprises were
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით established, and 958 enterprises were re-equipped/modernized.
გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში,
გაიხსნა და გადაიარაღდა/გაფართოვა/მოდერნიზდა 73 ახალი და უკვე Besides, the indicator for 2019 under the Rural Development
არსებული საწარმო, რისთვისაც მიიმართა 71.3 მლნ ლარამდე. სულ ახალ Action Plan for 2018-2020: during the reporting period, 73 new
გახსნილ საწარმოებში (2019 წელს ახალ გახსნილ საწარმოთა რაოდენობა and already existing enterprises were opened and re- 26) განხორციელდა 17.7 მლნ ლარის ინვესტიცია (აქედან, შეღავათიანი equipped/expanded/modernized, for which about 71.3 million
აგროკრედიტის ფარგლებში აღებული სესხი შეადგენს 11.0 მლნ ლარს, GEL was spent. In total, 17.7 million GEL was invested in newly
ბენეფიციარის საკუთარი სახსრები შეადგენს 4.3 მლნ ლარს.
opened enterprises (number of newly opened enterprises in 2019

was 26). Out of this investment, the loan taken within the
frameworks of the preferential agrocredit was 11.0 million GEL,
and the beneficiary’s own resources totaled 4.3 million GEL.
10.1.3 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული
კოდი 31 05 03)
3.3.2 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
მიღწეული მაჩვენებელი

10.1.3 Agricultural insurance measures (Program Code 31 05 03)
3.3.2 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
Agency responsible for implementing the program
 NNLE Agricultural Projects Management Agency
Achieved Indicator

16.5 thousand policies were issued, the value of insured harvest is
გაიცა 16.5 ათასი პოლისი, დაზღვეული მოსავლის ღირებულება შეადგენს
114.5 მლნ ლარს, სააგენტოს პრემიის წილი 5.8 მლნ ლარს. დაზღვეული 114.5 million GEL, share of the agency’s premium is 5.8 million GEL;
მოსავლის ფართობი - 13,852 ჰექტარს. 2014-2019 წლებში აგროდაზღვევის area of the insured harvest - 13,852 hectares. During 2014-2019, there
პროგრამის ფარგლებში სულ გაიცა 97,926 პოლისი, დაზღვეული were 97,926 policies issued in total within the framework of the agroinsurance program, and the amount of insured harvest was 665.9
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მოსავლის ღირებულებამ შეადგინა 665.9 მლნ ლარი, სააგენტოს პრემიის million GEL, the share of agency’s premium was 39.7 million GEL.
წილმა 39.7 მლნ ლარი. დაზღვეული მოსავლის ფართობმა შეადგინა - Area of the insured harvest was 85,265 hectares. Amount of the
85,265 ჰექტარი. ანაზღაურებული ზარალის ოდენობამ - 38.3 მლნ ლარი; reimbursed loss was 38.3 million GEL;
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში
დაიზღვა 13,852 ჰა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი,
რისთვისაც მიიმართა 5.9 მლნ ლარზე მეტი.
10.1.4 დანერგე მომავალი (პროგრამული კოდი 31 05 04)
1.1.3 დანერგე მომავალი
პროგრამის განმახორციელებელი:
 ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“
მიღწეული მაჩვენებელი
საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებულია 2,099 ჰექტარზე 303 ბაღის
პროექტი, სააგენტოს თანადაფინანსება განისაზღვრა 13,501.5 ათასი
ლარით. დამტკიცებულია 1 სანერგე მეურნეობის პროექტი, 1.45 ჰა
ფართობზე. პროგრამის „დანერგე მომავლი“ კენკროვანი კულტურების
დაფინანსების ქვეკომპონენტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში
დამტკიცებულია 197 განაცხადი. გაშენებული/დაკონტრაქტებული
ფართობი შეადგენს 68.44 ჰა-ს. სააგენტოს დაფინანსების ოდენობამ
შეადგინა 2,535.9 ათასი ლარი.
სულ 2015-2019 დამტკიცდა 1,307 განაცხადი, საიდანაც 2 იყო სანერგე
მეურნეობის კომპონენტის ფარგლებში. ბაღების საერთო ფართობი
შეადგენს დაახლოებით 8,476 ჰა-ს (საიდანაც უკვე გაშენებულია 8,454 ჰა),
თანადაფინანსების ოდენობა 47,843.6 ათას ლარს. სანერგე მეურნეობის
ფართობი შეადგენს 2.45 ჰა, თანადაფინანსება 159.5 ათას ლარს.
კენკროვანი კულტურების დაფინანსების ქვეკომპონენტის ფარგლებში
დამტკიცებულია 197 განაცხადი.

Besides, the indicator envisaged for 2019 under the Rural
Development Action Plan for 2018-2020: during the reporting period
13,852 ha of agricultural land was insured, for which more than 5.9
million GEL was spent.
10.1.4 Plant the Future (Program Code 31 05 04)
1.1.3 Plant the Future
Agency responsible for implementing the program
 NNLE Agricultural Projects Management Agency
Achieved Indicator
During the reporting period, 303 projects for orchards were approved
on 2,099 hectares, agency co-financing was 13,501.5 thousand GEL. 1
nursery farming project was approved on 1.45 ha. Within the
frameworks of the subcomponent for financing the berries under the
program Plant the Future, 197 proposals were approved during the
reporting period. THe area of planted/contracted orchards is 68.44 ha.
Amount of agency co-financing was 2,535.9 thousand GEL.
In total, 1.307 proposals were approved in 2015-2019, out of which 2
were under the nursery farming component. Total area of orchards
totaled about 8,476 ha (from which 8,454 ha is already planted), the
amount of co-financing was 47,843.6 thousand GEL. THe area of
nursery farming is 2.45 ha, with the co-financing of 159.5 thousand
GEL. There were 197 proposals approved within the frameworks of
the subcomponent for financing the berries.

ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით Besides, the indicator envisaged for 2019 under the Rural
გათვალისწინებული
2019
წლის
მაჩვენებელი:
2019
წელს Development Action Plan for 2018-2020: In 2019, intensive and semi27

გაშენდა/დაკონტრაქტდა 2,167.59 ჰა ფართობის ინტენსიური და
ნახევრადინტენსიური
ტიპის
ბაღი
(აქედან,
კენკროვნების
ქვეკომპონენტის ფარგლებში გაშენდა/დაკონტრაქტდა 68.44 ჰა) და 1.45 ჰა
სანერგე მეურნეობა. ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 15,613.6
ათასი ლარი.
10.1.5 ქართული ჩაი (პროგრამული კოდი 31 05 05)
1.1.13 ქართული ჩაის წარმოების ხელშეწყობა
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
მიღწეული მაჩვენებელი
პროექტის ფარგლებში ბიო და ორგანული ჩაის წარმოების
განვითარებისთვის განხორციელდა ბენეფიციარებისთვის ხელსაყრელი
პირობების შეთავაზება. ხელშეკრულება გაუფორმდა 5 ბენეფიციარს,
პლანტაციების
ჯამური
ფართობი
შეადგენს
59
ჰექტარს,
თანადაფინანსების მოცულობა - 96.5 ათას ლარს. 8 კოოპერატივს გადაეცა
ჩაის პირველადი დამუშავებისთვის საჭირო მანქანა-დანადგარები.

intensive orchards with the area of 2,167.59 ha and 1.45 ha nursery
farming was planted/contracted (out of which 68.44 ha was
planted/contracted within the framework of the berries
subcomponent). Actual budget expenditure was 15,613.6 thousand
GEL.
10.1.5 Georgian Tea (Program Code 31 05 05)
1.1.13 Support to Georgian Tea Production
Agency responsible for implementing the subprogram
 N(N)LE – Agricultural Projects Management Agency
Achieved Indicator
Favorable conditions were offered to the beneficiaries for the
development of bio and organic tea production within the framework
of the project. Contracts were made with 5 beneficiaries, total area of
the plantation is 59 hectares, co-financing amounted at 96.5 thousand
GEL. 8 cooperatives received machinery and appliances required for
primary tea processing.

სულ პროექტის ფარგლებში ხელშეკრულება გაუფორმდა 37
ბენეფიციარს, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 1,024 ჰექტარს, In total, agreements were signed with 37 beneficiaries within the
framework of the project; total area of plantations is 1,024 hectares,
თანადაფინანსების მოცულობა - 1,775.5 ათას ლარს.
co-financing amount is - 1,775.5 thousand GEL.
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში 8 Besides, indicator envisaged for 2019 under the Rural Development
კოოპერატივი აღიჭურვა საწარმოო დანადგარებით. გაფორმდა 5 Action Plan for 2018-2020: during the reporting period 8
ხელშეკრულება, პლანტაციების ჯამური ფართობი შეადგენს 59 ჰექტარს, cooperatives were equipped with production appliances. 5
რისთვისაც მიიმართა 471.0 ათას ლარზე მეტი.
agreements were signed; total area of plantations is 58 hectares, for
which more than 471.0 thousand GEL was spent.
10.1.6 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი და
შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 31 05 06)
1.1.4 შემნახველი და გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსება

10.1.6 Co-financing of enterprises for storing and processing
agricultural products (Program Code 31 05 06)
1.1.4 Co-financing of storage and processing enterprises
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ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
 ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

Agency responsible for implementing the subprogram
 N(N)LE – Agricultural Projects Management Agency

მიღწეული მაჩვენებელი

Achieved Indicator

საანგარიშო პერიოდში დამტკიცდა 6 პროექტი გადამამუშავებელი
საწარმოების კომპონენტში, ჯამური ღირებულება შეადგენს 7,797,750
ლარს, საიდანაც თანადაფინანსება შეადგენს - 3,205.7 ათას ლარს.
შემნახველ საწარმოთა კომპონენტში დამტკიცდა 19 პროექტი, ჯამური
ღირებულებით 22,052.6 ათასი ლარი, საიდანაც თანადაფინანსების
მოცულობა შეადგენს - 9,976,176 ლარს. სულ დაფინანსდა 25
გადამამუშავებელი/ შემნახველი საწარმოს მშენებლობა.

6 projects were approved during the reporting period within the
processing enterprises component, with the total amount of 7,797,750
GEL, from which the co-financing share was - 3,205.7 thousand GEL.
There were 19 projects approved within the storage enterprises
component, with the total value of 22,052.6 thousand GEL, where the
co-financing share was 9,976,176 GEL. In total, the construction of 25
processing/storage enterprises was financed.

პროექტის დაწყებიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
There were 83 enterprises financed since the project inception until
დაფინანსებულია 83 საწარმო, საიდანაც გახსნილია 58 ახალი საწარმო.
December 31st (inclusive) 2019, out of which 58 new enterprises were
ყველა საწარმოს გახსნის შემდეგ ჯამური საპროგნოზო დასაქმება
opened. After opening all the enterprises, the total forecasted
მიაღწევს (სეზონურის ჩათვლით) 2,000-მდე ადამიანს;
employment will reach (considering the seasonal jobs) about 2,000
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით people;
გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: საანგარიშო პერიოდში
პროექტის ფარგლებში გაიხსნა 17 ახალი საწარმო (7 გადამამუშავებელი Besides, indicator for 2019 under the Rural Development Action Plan
და 10 შემნახველი). „ტექნიკური დახმარების“ ფარგლებში ISO 22000-ს for 2018-2020: during the reporting period, 17 new enterprises (7
სერთიფიკატის დანერგვის მიზნით ორ ერთეულ გადამამუშავებელ processing and 10 storage) were opened within the framework of the
საწარმოსთან გაფორმდა სტანდარტის დანერგვის თანადაფინანსების project. With the purpose of introducing the ISO 22000 certificate, the
ხელშეკრულება. საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტის ფაქტიურმა standard introduction co-financing agreement was signed with two
processing enterprises under the Technical Assistance. During the
ათვისებამ შეადგინა 10,671.1 ათასი ლარი.
reporting period, the actual budget expenditure was 10,671.1 thousand
GEL.
10.2.1 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა
10.2.1 Rehabilitation of amelioration systems and purchase of
(პროგრამული კოდი: 31 07 01)
equipment (Program Code: 31 07 01)
1.1.11 სამელიორაციო სისტემების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
1.1.11 Construction and Rehabilitation of Amelioration Systems
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:
Agency responsible for implementing the subprogram
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 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

 Ministry of Environment Protection and Agriculture of

 შპს „საქართველოს მელიორაცია“

 Ltd Georgian Amelioration

Georgia

მიღწეული მაჩვენებელი

Achieved Indicator

დასრულდა 32 ობიექტის რეაბილიტაცია, რომლის შედეგად
რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი ფართობია - 2 851 ჰა, სარწყავი
მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 4 971 ჰა; მიწის
ფართობების დაშრობა - 1 479 ჰა; ჭარბი წყლის მოცილება 640 ჰა. ხოლო
მიმდინარე და დაგეგმილი
ობიექტების დასრულების შედეგად
რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი ფართობი - 2 581 ჰა; სარწყავი
მიწების წყლით უზრუნველყოფა 7 592 ჰა, მიწის ფართობების დაშრობა 3
769 ჰა, ჭარბი წყლის მოცილება 8 900 ჰა.

Rehabilitation of 32 sites was completed, as a result of which 2,851 ha

ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
ფარგლებში: რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი ფართობია - 2,851 ჰა,
სარწყავი მიწების წყლით უზრუნველყოფის გაუმჯობესება 4,971 ჰა; მიწის
ფართობების დაშრობა - 1,479 ჰა; ჭარბი წყლის მოცილება 640 ჰა,
რისთვისაც მიიმართა 22.8 მლნ ლარზე მეტი. ხოლო მიმდინარე და
დაგეგმილი ობიექტების დასრულების შედეგად რეგულარულ სარწყავში
გადასაყვანი ფართობი - 2,581
ჰა; სარწყავი მიწების წყლით
უზრუნველყოფა 7,592 ჰა, მიწის ფართობების დაშრობა 3,769 ჰა, ჭარბი
წყლის მოცილება 8,900 ჰა.

land is to be moved to the category of regularly irrigated areas; water
supply will be improved to the irrigated land of 4,971 ha; draining of
land areas – 1,479; removal of excess water – 640 ha. As a result of the
completion of ongoing and planned sites, 2,581 ha land will be moved
to the category of regularly irrigated area; water supply will be ensured
to the irrigated land of 7,592 ha, drainage of land areas – 3,769 ha,
excess water removal – 8,900 ha.
Besides, within the framework of the Rural Development Action
Plan for 2018-2020: area to be moved to the category of regularly
irrigated land - 2,851 ha, improvement of water supply to irrigated
lands - 4,971 ha; draining the land areas - 1,479 ha; removal of excess
water 640 ha, for which more than 22.8 million GEL was spent; As a
result of the completion of the ongoing and planned sites, the area to
be moved to the regularly irrigated category is 2,581 ha; water supply
to irrigated land 7,592 ha, draining the land areas - 3,769 ha, removal
of excess water - 8,900 ha.

10.2.3 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)
10.2.3 Improvement of the Irrigation and Drainage Systems (WB)
(პროგრამული კოდი: 31 07 03)
(Program Code: 31 07 03)
1.1.12 ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება
1.1.12 Improvement of the Irrigation and Drainage Systems
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

Agency responsible for implementing the subprogram

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამიისტრო

 Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia
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Achieved Indicator
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რეაბილიტაციის შედეგად მორწყულია 7 231 ჰა მიწა - რეაბილიტაციის
შედეგად წყლისმომხმარებელთა რაოდენობა უტოლდება 2 307 ადამიანს.
მორწყული მიწის ფართობზე მიღწეული შუალედური შედეგი 45%
პროცენტით აჭარბებს დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებლს, თუმცა
მომხმარებელთა რაოდენობასთან მიმართებაში, მიღწეული შედეგი
ჩამორჩება დაგეგმილ მიზნობრივ მაჩვენებელს. მოცემული შედეგი
შესაძლოა განპირობებული იყოს პროექტის დასაწყიში არსებულო
მოცემულობით,
რომლის
მიხედვითაც
საშუალოდ
ერთ
წყლისმომხმარებელზე
მოდიოდა
1,25
ჰა
მიწის
ფართობი.
განვითარებული ტენდეციის მიხედვით, მიმდინარეობს სასოფლოსამეურნეო მიწების გამსხვილება, რაც შესაბამის ასახვას ჰპოვებს
მომხარებელთა რაოდენობაზე.

As a result of rehabilitation, 7,231 ha of land is irrigated – after the

ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი:

 During 2019, detailed engineering design works were underway

 2019 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სამი სარწყავი სისტემის
შიდა ქსელების დეტალური საინჟინრო პროექტირება;

 The law was drafted and ratified in December 2019. THe was

 კანონპროექტი მომმზადდა და მოხდა რატიფიცირება 2019 წლის
დეკემბერში. კანონი ძალაში შევიდა 2020 წლის იანვარში;

 Safety design works were completed for 2 water reservoir dams.

 დასრულდა
2
პროექტირება.

წყალსაცავის

კაშხლების

rehabilitation the number of water users is 2,307 individuals. The
output achieved in regard to the area of irrigated land area exceeds the
targeted indicators by 45%, but with respect to the number of users,
the achieved result lags behind the targeted indicator. This can be the
consequences of the situation which existed at the beginning of the
project, according to which, on average, the area of land was 1,25 ha
per water user. According to the emerged trend, the agricultural lands
are being enlarged, which will have its impact on the number of users.
Besides, the indicator envisaged for 2019 under the Rural
Development Action Plan for 2018-2020:

for internal networks within three irrigation systems;

enacted in January 2020;

Among them, within the frameworks of the indicator envisaged for
უსაფრთხოების 2019 under the Rural Development Action Plan for 2018-2020, about
7.6 million GEL was spent.

მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში მიიმართა
7.6 მლნ ლარამდე.
10.2.4 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და
10.2.4 Agricultural Modernization, Market Access and Sustainability
მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD) (პროგრამული კოდი: 31 07 04)
Project (GEF, IFAD) (Program Code: 31 07 04)
1.1.2 ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარების პროგრამა
1.1.2 Young entrepreneurs development program
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

Agency responsible for implementing the subprogram

 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

 Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia
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მიღწეული მაჩვენებელი

Achieved Indicator

საანგარიშო პერიოდში პირველადი წარმოების კომპონენტში დამტკიცდა
151 განაცხადი, თანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 3,468.9 ათასი
ლარი. გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების კომპონენტში
დამტკიცდა 5 განაცხადი, თანადაფინანსების მოცულობით - 810.3 ათასი
ლარი;

During the reporting period, 151 applications were approved in the
primary production component. Co-financing amounted at 3,468.9
thousand GEL. There were 5 applications approved in the component
of processing and storage enterprises, with the co-financing of 810.3
thousand GEL;

სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამის - Within the frameworks of the Rural Youth Entrepreneurship Support
„ახალგაზრდა მეწარმე“ ფარგლებში გაფორმდა 100 ხელშეკრულება, Program - “Young Entrepreneur”, 100 agreements were signed, the coთანადაფინანსების მოცულობამ შეადგინა 3,498.5 ათასი ლარი, ხოლო
financing amounted at 3,498.5 thousand GEL, and the investments
ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 8,822.4 ათას ლარს;
amounted at 8,822.4 thousand GEL;
ქვპროგრამით გათვალისწინებული პირველადი წარმოების კომპონენტის
There were 582 agreements signed under the primary processing
ფარგლებში გაფორმდა 582 ხელშეკრულება, ჯამური ინვესტიციით
component within the frameworks of the subprogram, with the total
26,557.3 ათასი ლარი, ხოლო სააგენტოს თანადაფინანსება შეადგენს
investment of 26,557.3 thousand GEL, and the Agency co-financing
10,437.6 ათას ლარს; გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების
was 10,437.6 thousand GEL; there were 12 agreements signed in the
კომპონენტში გაფორმებულია 12 ხელშეკრულება, ჯამური ინვესტიციით
processing and storage enterprises component, with the total
5,654.0 ათასი ლარი, ხოლო სააგენტოს თანადაფინანსებამ შეადგინა 2
investment of 5,654.0 thousand GEL, and the Agency co-financing
237.2 ათსი ლარი.
amounted at 2 237.2 thousand GEL.
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: ახალგაზრდა მეწარმეების Besides, indicator envisaged for 2019 under the Rural Development
განვითარების
პროგრამის
ფარგლებში
საანგარიშო
პერიოდში Action Plan for 2018-2020: within the frameworks of the Youth
დაფინანსდა (ხელშეკრულება გაფორმდა) 100 ახალგაზრდა მეწარმე, Entrepreneurship Development Program, 100 young entrepreneurs
were financed (agreements were signed) during the reporting period,
ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 3,972.6 ათასი ლარი.
and the actual budget expenditure was 3,972.6 thousand GEL.
სულ გაიცა: 124 გრანტი კერძო პირებისათვის და 4 გრანტი
აგრობიზნესისათვის;
Total disbursed: 124 grants for individuals and 4 grants for
agribusinesses;
1.1.10 სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომა და
მდგრადობა
1.1.10 Agriculture Modernization, Market Access and Sustainability
მიღწეული მაჩვენებელი

Achieved Indicator

32

2,231 ჰექტარზე გაუმჯობესდა წყლის მიწოდება გაუმჯობესდა სოფლის Water supply improved to the area of 2,231 ha, village infrastructure
ინფრასტრუქტურა ( 4 ობიექტი, ხიდები და გზები).
was improved (4 sites, bridges, roads).
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: 2019 წელს გაუმჯობესდა
სარწყავი წყლის მიწოდება 2,231 ჰექტარზე; აღნიშნული ინდიკატორი
მოიცავს საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების
სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის აქტივობას 1.1.10
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომა და
მდგრადობა, რისთვისაც მიიმართა 10.7 მლნ ლარამდე.
მიღწეული მაჩვენებელი

Besides, the indicator envisaged for 2019 under the Rural
Development Action Plan for 2018-2020: in 2019, irrigation water
supply improved on the area of 2,231 hectare; this indicator covers the
Activity 1.1.10 – Agriculture Modernization, Market Access and
Sustainability of the 2018-2020 Action Plan under the 2017-2020
Rural Development Strategy of Georgia, for which about 10.7 million
GEL was spent.
Achieved Indicator

38
ობიექტზე
ჩატარდა
მიწის
აღდგენითი
სამუშაოები
Land restoration works were performed at 38 sites (windbreaking
(ქარსაფარები)გაიცა 124 გრანტი პირველადი წარმოებისთვის
lines), 124 grants were issued for primary production.
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
Besides, indicator for 2019 under the Rural Development Action Plan
გათვალისწინებული 2019 წლის მაჩვენებელი: მიწის აღდგენითი
for 2018-2020: land restoration works were performed at 38 sites, 124
სამუშაოების განხორციელდა 38 ობიექტზე, გაიცა 124 გრანტი
grants were issued for primary production, and 4 grants for
პირველადი წარმოებისთვის და 4 გრანტი აგრობიზნესისათვის;
agribusiness;
მიღწეული მაჩვენებელი
Achieved Indicator
მოეწყო 3 სადემონსტრაციო ნაკვეთი
3 demonstration plots were arranged.
კვალიფიკაცია აიმაღლა 660 ფერმერმა (მათ შორის 192 ქალი)
660 farmers (Among them 192 women) upgraded their qualification;
გაუმჯობესდა სოფლის ინფრასტრუქტურა (4 ობიექტი, ხიდები და
Village infrastructure was improved (4 sites, bridges and roads).
გზები).
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული
2019
წლის
მაჩვენებელი:
მოეწყო
3
სადემონსტრაციო ნაკვეთი. სწავლება გაიარა 660 ფერმერმა, მათ შორის
192-მა ქალმა.

Besides, the indicator for 2019 under the Rural Development Action
Plan for 2018-2020: 3 demonstration plots were arranged. 660
farmers were trained, among them 192 women.

10.6 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის ღონისძიებები
10.6 Support for Agricultural Cooperatives (Program Code: 31 06)
(პროგრამული კოდი: 31 06)
1.1.5 Support to Beekeeping Agricultural Cooperatives; 1.1.6
1.1.5 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერა;
Introduction of international standards at cooperatives and promotion
1.1.6 კოოპერატივებში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და
33

წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაცია; 1.1.7 სასოფლო-სამეურნეო

of the produced output; 1.1.7 Development of the infrastructure of

კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის განვითარება

agricultural cooperatives

პროგრამის განმახორციელებელი:

Agency responsible for implementing the program

 სსიპ - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო  LEPL – Agricultural Cooperatives Development Agency
მიღწეული მაჩვენებელი

Achieved Indicator

საანგარიშო პერიოდში 1 კოოპერატივთან გაფორმდა ხელშეკრულება,
ბენეფიციარს პირველი ტრანშით გადაერიცხა თანხა 100 ერთეული სკის
შესასყიდად. ასევე მიმდინარეობდა განაცხადების მიღება. პროექტების
განხორციელება 2020 წელს, გამომდინარე იქედან, რომ რეორგანიზაციის
შედეგად აღნიშნული პროგრამების განმახორციელებელი გახდა ა(ა)იპ
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო,
შესაბანმისად რეორგანიზაციის ვადებიდან გამომდინარე პროცედურები
დაიწყო გვიან, ხორბლის პროგრამის ფარგლებში არ გამოსულა
დადგენილება, შესაბამისად მისი განხორციელება დღის წერიგში არ
იდგა;

During the reporting period, there was an agreement signed with 1

რეორგანიზაციის შედეგად 2019 წელს სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ ფუნქციები გადავიდა ა(ა)იპ
,,სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს“
კომპეტენციაში, რისთვისაც განხორციელდა შესაბამისი პროცედურები,
აღნიშნულმა თავის მხრივ გამოიწვია შეფერხებები პროგრამის
განხორციელების გრაფიკში, შედეგად მიზნობრივი მაჩვენებელი ვერ
შესრულდა.
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში (1.1.5) ვერ
შესრულდა და საანგარიშო პერიოდში 1 კოოპერატივთან გაფორმდა
ხელშეკრულება, ბენეფიციარს პირველი ტრანშით გადაერიცხა 2,700
ლარის ოდენობის თანხა სკების შესასყიდად. ასევე, სოფლის
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 2019
წლის აქტივობა (1.1.6) ვერ შესრულდა - არ მოწყობილა ადგილობრივი
გამოფენა-გაყიდვა და კოოპერატივში არ დანერგილა HACCP სისტემა,

cooperative; amount was transferred to the beneficiary for purchasing
100 beehives. Besides, applications were received as well. As for the
project implementation in 2020, as far as the N(N) Agricultural and
Rural Development Agency became the project implementer as a
result of reorganization, the procedures were delayed because of
reorganization timeframes; there was no resolution issued within the
framework of the Wheat Program, therefore, its implementation was
not included in the agenda;
As a result of reorganization in 2019, the functions of the LEPL
Agricultural Cooperatives Development Agency were transferred to
the N(N)LE Agricultural and Rural Development Agency, for which
respective procedures were carried out. From its side, this resulted in
some delays in the program implementation schedule, therefore, the
targeted indicator was not met.
Besides, within the framework of activities (1.1.5) envisaged in 2019
under the Rural Development Action Plan for 2018-2020, the
indicator was not fulfilled, and an agreement was signed with 1
cooperative during the reporting period. The beneficiary received the
amount of 2,700 GEL as a first instalment, for purchasing the
beehives. In addition, the activity (1.1.6) envisaged for 2019 under
the Rural Development Action Plan for 2018-2020 was not
performed – there was no local fair-exhibition arranged, neither was
the HACCP system implemented at the cooperative; as for the actual
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ხოლო ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 8,490 ლარი. სოფლის
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 2019
წლის აქტივობა (1.1.7) ვერ შესრულდა და 2019 წელს არ მომხდარა
კოოპერატივების
გადამამუშავებელი
დანადგარებით
აღჭურვა.
საანგარიშო პერიოდში განაცხადი წარმოადგინა ჯამურად 10-მა
კოოპერატივმა (7-ვენახი, 3-რძე). აქედან, 1 მევენახეობის კოოპერატივს
გაუფორმდა
ხელშეკრულება
2019
წელს.
სულ
აღნიშნული
ღონისძიებების დასაფინანსებლად მიიმართა 247.7 ათას ლარზე მეტი.

budget expenditure, it was 8,490 GEL. THe activity (1.1.7) envisaged
for 2019 under the Rural Development Action Plan for 2018-2020
was not performed, and the cooperatives were not equipped with
processing appliances in 2019. During the reporting period, 10
cooperatives submited proposals (7 for vineyard, 3 - dairy). Among
them, there was an agreement signed with 1 vineyard cooperative in
2019. In total, more than 247.7 thousand GEL was allocated for
financing these activities.

12. პრიორიტეტი – გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მართვა
Priority XII - Environmental protection and management of natural resources
12.3 სატყეო სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (პროგრამული კოდი 31
12.3 Establishment and Management of Forestry System (Program Code
10)
31 10)
3.1.4 ტყის რესურსებით მდგრადი სარგებლობა; 3.1.5 ტყის მოვლა და
3.1.4 Sustainable utilization of forest resources; 3.1.5 Forest care and
აღდგენა; 3.1.6 ტყის აღრიცხვა და ინვენტარიზაცია
restoration; 3.1.6 Forest accounting and inventory
პროგრამის განმახორციელებელი
Program implementer
 სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
 LEPL – National Forestry Agency
მიზნობრივი მაჩვენებელი
Target Indicator
გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მოთხოვნების
თანახმად აღებული უპირობო ვალდებულებიდან („ეროვნულ დონეზე In accordance with the unconditional commitments undertaken
განსაზღვრული წვლილი), რომ 2030 წლისათვის განახორციელოს ტყის pursuant to the requirements of the United Nations Framework
გაშენებისა და აღდგენის სამუშაოები წინასწარ გამოვლენილ 1,500 ჰა Convention on Climate Change (National Determined Contribution),
ფართობზე, ასევე, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები to conduct forest planting and restoration works by 2030 in the pre7,500 ჰა, 2022 წლისათვის განახორციელოს ტყის გაშენებისა და აღდგენის determined area of 1,500 ha, also, to conduct activities for supporting
სამუშაოები წინასწარ გამოვლენილ 400ჰა-დან 475-ჰა-მდე ფართობზე; the natural upgrade in the area of 7,500 ha; to conduct forest planting
and restoration works in the pre-determined area from 400 ha to 475
ასევე, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 800ჰა-ზე;
ha by 2022; also, to conduct activities for supporting the natural
upgrade in the area of 800 ha;
35

მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის Among them, the activity envisaged for 2019 (activity 3.1.3.) under
ფარგლებში (აქტივობა 3.1.3.): 2019 წლის აქტივობა - დამატებით 100 ჰა- the Rural Development Action Plan for 2018-2020 – planted and/or
ზე გაშენებული ან/და აღდგენილი ტყის მასივი.
restored forest in the additional area of 100 ha.
მიღწეული მაჩვენებელი

Achieved Indicator

ტყის მოვლა-აღდგენის ღონისძიებების დაგეგმვა, საგაზაფხულო და
საშემოდგომო სამუშაოები (მ.შ. ტყის აღდგენა-განახლების, სანერგეების
მოწყობის, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის, პლანტაციების
გაშენებისა და მოვლის) განხორციელდა 296,2 ჰა ფართობზე, აქედან
დამატებით გაშენდა ტყის მასივი 152.5 ჰა-ზე; 2018 წელთან შედარებით
შესაბამის ფართობებზე 10%-ით შემცირდა მავნებელ დაავადებათა
პროგრესირების
მაჩვენებელი და 5%-ით გაუმჯობესდა ტყეების
სანიტარული მდგომარეობა. აღნიშნული მიმართულებით ათვისებულ
იქნა 1.2 მლნ ლარზე მეტი (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში - აქტივობა 3.1.5). ბუნებრივი განახლების
ხელშეწყობა განხორციელდა 40.5 ჰა-ზე, სანერგეების მოწყობა-მოვლის,
ფართობებისა და გაშენებული პლანტაციების მოვლის ღონისძიებები
განხორციელდა 103.3 ჰა-ზე.

To plan the forest care-restoration activities, spring and fall works

მიზნობრივი მაჩვენებელი:

Target Indicator:

მომზადებულია ტყის მართვის გეგმები ყოველწლიურად დამატებით 2
სატყეო უბნისათვის. საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა
საშუალოვადიანი პერიოდის ბოლოსთვის სახელმწიფო ტყის ფონდის
ტერიტორიის დაახლოებით 29.1%-ზე;

Forest management plans are prepared annually for additional 2 forest

სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში
(აქტივობა 3.1.6.) 2019 წლის დაგეგმილი აქტივობა დამატებით
შედგენილია ტყის მართვის გეგმების პროექტები 2 სატყეო უბნისათვის საერთო ფართობით125.9 ათასი ჰა. საერთო ჯამში განახლებული
ინფორმაცია
სსიპ
ეროვნული
სატყეო
სააგენტოს
მართვას
დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის
დაახლოებით 26.2%-ზე;

Activity planned for 2019 (Activity 3.1.6.) under the Rural

მიღწეული მაჩვენებელი

Achieved Indicator

(among them, for forest care-restoration, arrangement of nurseries,
support to natural upgrade, to arrange and take care of plantations) –
were performed in the area of 296,2 ha; also, additional forest section
was planted in the area of 152.5 ha; compared to 2018, the progression
of harmful diseases decreased in relevant areas by 10%, and the
sanitary condition of forests improved by 5%. In this respect, more
than 1.2 million GEL was spent (Activity 3.1.5 under the Rural
Development Action Plan for 2018-2020). Natural upgrade was
supported in the area of 40.5 ha; activities for arranging-caring for
nurseries, also for taking care of the areas and plantations were
implemented in the area of 103.3 ha.

sections. IN total, the upgraded forest management plan is in place for
the medium-term period for about 29.1% of the territory of state forest
fund;

Development Action Plan for 2018-2020 – in addition, the forest
management draft plans are produced for 2 forest sections – with the
total area of 125.9 thousand ha. In total, the updated information
suggests that it will be done in the territory of about 26.2% of the state
forest fund under the management of the LEPL National Forestry
Agency.
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განხორციელდა 2 სატყეო უბნის (ლენტეხი, ახმეტა) ინვენტარიზაციის
პირველი ეტაპი 131 885 ჰა-ზე. დამტკიცდა ლანჩხუთის სატყეო უბნის
ტყის მართვის გეგმა 11 254 ჰა ფართობზე (სამუშაოები მიმდინარეობდა
2017 წლიდან).

First stage of inventory was completed for 2 forest sections (Lentekhi,
Akhmeta) in the area of 131,885 ha. The forest management plan was
approved for Lanchkhuti forest section, for the area of 11,254 ha (the
works have been underway since 2017). In total, the updated forest

საერთო ჯამში განახლებული ტყის მართვის გეგმა სსიპ ეროვნული management plan covers about 21.9% of the territory of state forest
სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის fund which is managed by the LEPL National Forestry Agency.
ფონდის ტერიტორიის დაახლოებით 21.9%-ს მოიცავს.
THe activity envisaged for 2019 (Activity 3.1.6.) under the Rural
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში Development Action Plan for 2018-2020 – first stages of inventory of
(აქტივობა 3.1.6.) 2019 წელს, განხორციელდა 2 სატყეო უბნის (ლენტეხი, 2 forest sections was implemented in the area of 131,885 ha. The
ახმეტა) ინვენტარიზაციის პირველი ეტაპი 131,885 ჰა-ზე. დამტკიცდა forest management plan was approved for Lanchkhuti forest section
ლანჩხუთის სატყეო უბნის ტყის მართვის გეგმა 11,254 ჰა ფართობზე in the area of 11,254 ha (the works have been underway since 2017).
(სამუშაოები მიმდინარეობდა 2017 წლიდან). საერთო ჯამში In total, the updated forest management plan covers about 21.9% of
განახლებული ტყის მართვის გეგმა სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს the territory of state forest fund which is managed by the LEPL
მართვას დაქვემდებარებული სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის National Forestry Agency, for which about 418.4 thousand GEL was
დაახლოებით 21.9%-ს მოიცავს, რისთვისაც მიიმართა 418.4 ათას spent. With the purpose of increasing the access to available
ლარამდე
გამოყოფილ
ტყეკაფეებში
არსებულ
რესურსზე resources in the cleared forests, additional forest-farming roads were
ხელმისაწვდომობის
გაზრდის
მიზნით,
დამატებით arranged/rehabilitated on 110.5 km in total. About 360,000 cubic
მოწყობილი/რეაბილიტირებული იქნა სატყეო-სამეურნეო გზები სულ meters of timber resources were distributed for social purposes (about
110.5 კმ-ზე. სოციალური მიზნებისათვის გაცემულია 360,000 კბმ-მდე 50,000 beneficiaries); about 85,000 cubic meters of timber resources
მერქნული რესურსი (დაახლოებით 50,000 ბენეფიციარი); კომერციული were produced for commercial purposes (10.4 million GEL was spent
მიზნით დამზადებულია 85,000 კბმ-მდე მერქნული რესურსი (სოფლის within the framework of the Rural Development Action Plan for
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 2018-2020).
მიიმართა 10.4 მლნ ლარი).
12.4 დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა (31 09)

12.4 Establishment and Management of Protected Areas System (31 09)

3.1.1 დაცული ტერიტორიების დაცვა და რესურსების მართვა; 3.1.2 დაცულ
3.1.1 Security of protected areas and resource management; 3.1.2
ტერიტორიებზე ეკოტურიზმის განვითარება და საზოგადოებასთან
Ecotourism development in protected areas and effective
ეფექტური კომუნიკაცია; 3.1.3 დაცული ტერიტორიების მართვის
communication with public; 3.1.3 Improved management of
გაუმჯობესება
protected areas
პროგრამის განმახორციელებელი:
Agency responsible for implementing the program
 სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
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მიღწეული მაჩვენებელი

 LEPL – Agency of Protected Areas

დაცულ ტერიტორიებზე დაცვითი ფუნქციების, პატრულირებისა და
უკანონო ქმედებების აღკვეთის მიზნით სამ დაცულ ტერიტორიაზე
მოეწყო დაცვითი ინფრასტრუქტურა, სარეინჯერო კოტეჯები. კერძოდ
თბილისის ეროვნულ პარკში, მარიამჯვარის სახელმწიფო ნაკრძალსა და
ჭაჭუნას აღკვეთილში (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმის
2019
წელს
გათვალისწინებული
ღონისძიებების ფარგლებში მიიმართა 197.7 ათას ლარზე მეტი).

Achieved Indicator

მიღწეული მაჩვენებელი
ჩატარდა თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე ასრებული ტყის
ინვევტარიზაცია 20 000 ჰექტარ ფართობზე, მომზადდა და დამტკიცდა
ტყის მართვის გეგმა (მათ შორის, სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმის
2019
წელს
გათვალისწინებული
ღონისძიებების ფარგლებში).
მიღწეული მაჩვენებელი
განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად წინა წელთა შედარებით
ვიზიტორთა 8%-იანი ზრდა. 2019 წლის განმავლობაში 3 დაცულ
ტერიტორიაზე (ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიებში, ბაწარაბაბანეურის დაცული ტერიტორიებსა და თბილისის ეროვნულ პარკში)
გაიხსნილია
ეკოსაგანმანათლებლო
და
ეკოტურისტული
ინფრასტუქტურა, ასევე რეკონსრუქცია ჩაუტარდა და მოეწყო 3 დაცულ
ტერიტორიაზე არებული ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა. ამასთან
2019 წლის განმავლობაში აქტიურად ხორციელდებოდა დაცული
ტერიტორიების შესახებ საიმიჯო-საინფორმაციო მასალების განთავსება
თემატურ ჟურნალებში, სოციალურ მედიაში და საინფორმაციო
სააგენტოების ვებ-გვერდებზე. მ.შ. სოფლის განვითარების 2018-2020
წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 2018 წლის
მაჩვენებელი:
3
დაცულ
ტერიტორიაზე
გაიხსნილია
ეკოსაგანმანათლებლო
და
ეკოტურისტული
ინფრასტუქტურა,
რისთვისაც მიიმართა 544.5 ათას ლარზე მეტი.

With the purpose of ensuring security functions, patrolling and
elimination of unlawful activities in protected areas, security
infrastructure and ranger cottages were arranged in three protected
areas; namely, in Tbilisi National Park, Mariamjvari State Reserve and
Chachuna Managed Reserve (among them, within the framework of
activities envisaged for 2019 under the Rural Development Action
Plan for 2018-2020, more than 197.7 thousand GEL was spent).
Achieved Indicator
Forest inventory was performed in the forest in the territory of Tbilisi
National Park in the area of 20,000 hectares, forest management plan
was prepared and approved (among them, within the framework of
activities envisaged for 2019 under the Rural Development Action
Plan for 2018-2020).
Achieved Indicator
As a result of implemented activities, compared to previous years, the
number of visitors increased by 8%. During 2019, eco-educational and
eco-tourism infrastructure was arranged in 3 protected areas
(Vashlovani protected areas, Batsara-Babaneuri protected areas and
Tbilisi National Park); eco-educational and ecotourism is opened, also
the existing ecotourist infrastructure was reconstructed and arranged
in 3 protected areas. Besides, during 2019, image-making and
informational materials were regularly published about the protected
areas in thematic magazines, social media and websites of news
agencies. Among them, indicator for 2018 under the Rural
Development Action Plan for 2018-2020: eco-educational and ecotourism infrastructure are opened in 3 protected areas , for which more
than 544.5 thousand GEL was spent.
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მიღწეული მაჩვენებელი

Achieved Indicator

 სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს

Within the framework of the activities envisaged for 2019 under the
გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში, დამტკიცდა 2 დაცული Rural Development Action Plan for 2018-2020 management plans of
ტერიტორიის მენეჯმენტის გეგმა.
2 protected areas were approved.
12.6 გარემოს დაცვის სფეროში მონიტორინგი, პროგნოზირება და
12.6 Monitoring of environment protection, forecasting and prevention
პრევენცია (პროგრამული კოდი: 31 14)
(Program Code: 31 14)
3.1.8. გეოლოგიური აგეგმვითი სამუშაოების ჩატარება; 3.3.1.
3.1.8. Carrying out geological survey; 3.3.1. Carrying out hydro
ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების წარმოება და დაკვირვების
meteorological observation and extension of the network of
ქსელის გაფართოება; 3.1.7. ყოველწლიური გეოლოგიური მონიტორინგის
observation; 3.1.7. Carrying out annual geological monitoring; 3.1.9
განხორციელება;
3.1.9
მიწისქვეშა
წყლების
მონიტორინგის
Carrying out the groundwater monitoring; 3.1.10 Environment
განხორციელება; 3.1.10 გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი
pollution monitoring
პროგრამის განმახორციელებელი:
Agency responsible for implementing the program
 სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
 LEPL – National Environment Agency
მიღწეული საბოლოო შედეგი
Achieved outcome
მაღალი გამართლებადობის ამინდის და ჰიდროლოგიური პროგნოზები.
მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების Highly accurate weather and hydrological forecasts. Improved efficacy
შესახებ გაფრთხილებების გაუმჯობესებული ეფექტურობა, ქვეყნის of warning about the forecasted natural hydrometeorological
ტერიტორიაზე არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური რეჟიმის შეფასების occurrences, enhanced spatial resolution of hydrometeorological
გაზრდილი სივრცითი გარჩევადობა;

regime in the country.

გამოცემული საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი „საქართველოში Geological information bulletin is published “Results of developing
2018 წელს სტიქიურიგეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები natural geological processes in Georgia in 2018, and the forecast for
და პროგნოზი 2019 წლისთვის“;
2019”;
მომზადებული ვიზუალური საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნები;

Visual engineering-geological reports are produced;

გეოლოგიური სტიქიისაგან მაქსიმალურად დაცულია საქართველოს Population of Georgia and infrastructural sites are protected from
მოსახლეობა და ინფრასტრუქტურული ობიექტები;
geological disasters as much as possible;
აღდგენილი სახელმწიფო ჰიდროგეოლოგიური ქსელი მიწისქვეშა State hydrological network is restored for conducting the monitoring
მტკნარ სასმელ წყლებზე მონიტორინგული კვლევებისათვის;
surveys on fresh groundwater drinking waters;
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საველე გეოლოგიური კვლევების და კამერალურად დამუშავებული
ინფორმაციის საფუძველზე თბილისის ტერიტორიაზე გეოლოგიური
საფრთხეების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ზონირების რუკის (1:25 000)
და შესაბამისი გეოლოგიური ანგარიშის მომზადება/გამოცემა.

Based on the field geological surveys and processed the information

სახელმწიფო გეოლოგიური რუკების კომპლექტის (რუსთავის და
ლაგოდეხის ფურცლები - მასშტაბი: 1:200000) შედგენის მიზნით,
კამერალური სამუშაოების შესრულება (მათ შორის, სოფლის
განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს
გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში და მიიმართა 38.7 ათას
ლარზე მეტი).

With the purpose of compiling the state geology maps (Rustavi and

via office studies, to prepare/produce a zoning map (1:25 000) of
geological hazards (landslide, mudflow, etc.) in the territory of Tbilisi,
and the respective geological report.

Lagodekhi slates - scale: 1:200000), to conduct office studies (among
them, within the framework of the activity envisaged for 2019 under
the Rural Development Action Plan for 2018-2020, and more than
38.7 thousand GEL was spent).

Established level of ambient air, water and soil pollution; purchased
ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურების დადგენილი
and installed new stations for ambient air monitoring;
ხარისხი; შეძენილი და დამონტაჟებული ატმოსფერული ჰაერის
To take samples of surface waters, ambient air and precipitation for
მონიტორინგის ახალი სადგურები;
assessing the level of environment pollution. To carry out chemical
გარემოს დაბინძურების დონის შეფასებისათვის ზედაპირული წყლების,
and biological tests. To install a new station for monitoring the
ატმოსფერული ჰაერისა და ნალექების სინჯების აღება. ქიმიური და
ambient air quality. To prepare a monthly bulleting “Brief Overview
ბიოლოგიური ანალიზების ჩატარება. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის
მონიტორინგის ახალი სადგურის დამონტაჟება. ყოველთვიური of Environment Pollution in Georgia”, to prepare an annual
ბიულეტენების
"მოკლე
მიმოხილვა
საქართველოს
გარემოს publication about the radiation background in 2018.
დაბინძურების შესახებ" მომზადება, 2018 წლის რადიაციული ფონის Ichthyology, hydro-biology, microbiology, sea mammals and
შესახებ წელიწდეულის მომზადება.
associated fauna were studied;
გამოკვლეული
იქთიოლოგიური,
ჰიდრობიოლოგიური, Environmental status was determined for all the important water
მიკრობიოლოგიური, ზღვის ძუძუმწოვრები და ასოცირებული ფაუნა;
reservoirs and their sections, and population is informed about this
ყველა მნიშვნელოვანი წყალსატევისა და მათი უბნების განსაზღვრული status; approved fishing quota;
გარემოსდაცვითი სტატუსი და ამ სტატუსის შესახებ ინფორმირებული
High quality of adopted environmental decisions / conclusions /
მოსახლეობა; დამტკიცებული თევზჭერის კვოტები;
recommendations.
მიღებული
გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილებების/დასკვნების/
Achieved Indicator
რეკომენდაციების მაღალი ხარისხი.
Standard hydrometeorological observation network was expanded –
მიღწეული მაჩვენებელი
action plan was regularly elaborated for the early warning system
გაფართოვდა სტანდარტული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების about natural occurrences; reports and maps were prepared reflecting
ქსელი - მუდმივად მიმდინარეობდა სტიქიური მოვლენების შესახებ
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წინასწარი გაფრთხილების სისტემის სამოქმედო გეგმის შემუშავება,
სტიქიური
ჰიდრომეტეოროლოგიური
მოვლენების
ამსახველი
ანგარიშებისა და რუკების შექმნა; რეგულარულად, დღეღამურ რეჟიმში
წარმოებდა დაკვირვებები 156 ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურსა და
საგუშაგოზე;. გაფართოვდა ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური
სამუშაოები - საქართველოს ძირითადი მდინარეების: ენგურის,
აჭარისწყალის, რიონის, სუფსის, მტკვრის, არაგვის, ქციას, ალაზნის,
ხანისწყლის და მათი შენაკადების აუზების ზემო წელში და ქვეყნის 8
უღელტეხილის მიმდებარე ტერიტორიებზე (16 მარშრუტზე) ჩატარდა
თოვლის საფარის აგეგმვის ექსპედიციური სამუშაოები,
რის
საფუძველზეც მომზადდა და მომხმარებელს მიეწოდა გაზაფხულის
წყალდიდობის პროგნოზი. რეგულარულად წარმოებდა ქაღალდის
მატარებელზე არსებული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების
მონაცემების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის სამუშაოები;

the natural hydrometeorological events; observations were conducted
regularly, round-the-clock, at 156 hydrometeorological stations and
watchtowers; expedition-related hydrometeorology works were
expanded – upstream of main rivers of Georgia: basins of Enguri,
Adjaristskali, Rioni, Supsa,

Mtkvari, Aragvi, Ktsia, Alazani,

Khanistskali and their tributaries, also expedition works were done for
measuring snow cover in the territories near 8 mountain passes of the
country (16 routes), based on which the spring flood forecast was
produced and provided to the user. Paper-based data on
hydrometeorological observations were regularly digitalized;
Activity envisaged for 2019 under the Rural Development Action Plan
for 2018-2020: 6 automated meteorology stations and 6 hydrogeology
(river water gauging station) stations were installed and set up. Basic

indicator, for which more than 356.7 thousand GEL was spent.
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული 2019 წლის აქტივობა: დამონტაჟდა და გაიმართა 6
ავტომატური მეტეოროლოგიური სადგური და 6 ჰიდროლოგიური
(მდინარის წყლის მზომი სადგური) სადგური.საბაზისო მაჩვენებელი,
Achieved Indicator
რისთვისაც მიიმართა 356.7 ათას ლარზე მეტი.
მიღწეული მაჩვენებელი

Regional geology team was formed in West Georgia;

შეიქმნა დასავლეთ საქართველოს რეგიონალური გეოლოგიური ჯგუფი;

Annual geological information bulletin was published “Results of

developing natural geological processes in Georgia in 2018, and the
გამოიცა ყოველწლიური საინფორმაციო გეოლოგიური ბიულეტენი
„საქართველოში 2018 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების forecast for 2019”;
განვითარების შედეგები და პროგნოზი 2019 წლისთვის“;
A geology report was published – engineering-geodynamical
გამოიცა გეოლოგიური ანგარიში - ქ. თბილისის ტერიტორიის conditions of territory in Tbilisi City, and assessment of geological
საინჟინრო-გეოდინამიკური პირობები და გეოლოგიური საფრთხეების hazards;
შეფასება;
A zoning map was published for geological hazards (landslide,
გამოიცა ქ. თბილისის ტერიტორიის გეოლოგიური საფრთხეების mudflow, rock-avalanche, rockfall, etc.) in the territory of Tbilisi City;
(მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათაცვენა და სხვა) ზონირების With the purpose of assessing the natural geological processes
(დარაიონება) რუკა;
(landslide, mudflow, rock avalanche-rockfall, etc.), annual geological
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სტიქიური გეოლოგიური (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავ-ქვათაცვენა და
სხვა) პროცესების შეფასების მიზნით საქართველოს ყველა მხარეში
განხორციელდა ყოველწლიური გეოლოგიური მონიტორინგი შეფასებულია 1089 დასახლებული პუნქტი (სამეგრელო-ზემო-სვანეთი 95; გურია - 160; აჭარა - 96; იმერეთი - 235; რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი 87; სამცხე-ჯავახეთი - 56; შიდა ქართლი - 74; მცხეთა-მთიანეთი - 152;
ქვემო ქართლი - 28; კახეთი - 86; თბილისი - 20); 2019 წელს წინა წელთან
შედარებით 5%-ით გაიზარდა დასახლებული პუნქტების გეოლოგიური
მონიტორინგის არეალები (სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების
სამოქმედო გეგმის მიხედვით - აქტივობა 3.1.7), და მიიმართა 137.1 ათას
ლარზე მეტი.
სოფლის განვითარების 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წელს
გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში 2019 წელს წინა წელთან
შედარებით 1
ერთეულით გაიზარდა მიწისქვეშა წყლების
მონიტორინგული სადამკვირვებლო წყალპუნქტების რაოდენობა, ხოლო
1 ერთეული აპარატურისთვის განკუთვნილი თანხა გამოყენებული იქნა
არსებული 55 წყალპუნქტის აპარატურების შეკეთების მიზნით საჭირო
სათადარიგო ნაწილების შესაძენად. აღნიშნული ღონისძიების
შესრულების მიზნით მიიმართა 116.3 ათას ლარზე მეტი.

settlements were assessed (Samegrelo-Zemo-Svaneti - 95; Guria - 160;
Adjara - 96; Imereti - 235; Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti - 87;
Samtskhe-Javakheti - 56; Shida Kartli - 74; Mtskheta-Mtianeti - 152;
Kvemo Kartli - 28; Kakheti - 86; Tbilisi - 20); compared to the previous
year, in 2019

the area of geological monitoring of settlements

increased by 5% (activity 3.1.7 under the Rural Development Action
Plan for 2018-2020), and more than 137.1 thousand GEL was spent.
Within the framework of activities envisaged for 2019 under the Rural
Development Action Plan for 2018-2020, compared to the previous
year, the number of observational water points for monitoring the
groundwaters increased by 1 unit in 2019; and the money allocated for
1 unit of equipment was spent for purchasing spare parts that were
needed for repairing the equipment of 55 water points. For this
activity, more than 116.3 thousand GEL was allocated.

Achieved Indicator
The surface water monitoring network expanded. Water samples are

მიღწეული მაჩვენებელი

taken from rivers and lakes at 171 points. The soil monitoring was

გაიზარდა ზედაპირული წყლების მონიტორინგის ქსელი. მდინარეებსა
და ტბებზე აღებულია წყლის სინჯები 171 პუნქტში. ნიადაგის
მონიტორინგი განხორციელდა 53 დასახლებულ პუნქტში; საქართველოს
25 ქალაქში ჩატარდა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 607
ინდიკატორული გაზომვა; ქალაქ თბილისში, ქუთაისში, რუსთავში და
ბათუმში ავტომატური სადგურის მეშვეობით განხორციელებული 100%იანი ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი. ატმოსფერული
ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ლაბორატორიის ინფრასტრუქტურა 100%
შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს;
სოფლის განვითარების 2018-2020
გათვალისწინებული
2019
წლის

monitoring was conducted in all the regions of Georgia - 1089

conducted in 53 settlements; 607 indicator-based measurement of
ambient air was performed in 25 cities of Georgia; 100% monitoring
of the quality of ambient air was performed in Tbilisi, Kutaisi, Rustavi
and Batumi through automated stations. The lab infrastructure for
ambient air, water and soil meet the up-to-date standards by 100%;

Activity envisaged for 2019 under the Rural Development Action Plan
for 2018-2020: surface water (rivers and lakes) monitoring was
conducted at 171 points; soil contamination monitoring was
conducted in 53 settlements, for which about 27.1 thousand GEL was
წლების სამოქმედო გეგმით
allocated.
აქტივობა:
171
წერტილზე
42

განხორციელდა ზედაპირული წყლების (მდინარეებისა და ტბების)
მონიტორინგი; 53 დასახლებულ პუნქტში ჩატარდა ნიადაგის
დაბინძურების მონიტორინგი, რისთვისაც მიიმართა 27.1 ათას ლარამდე;

Chapter lll, State Budget Allocation, MoF
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

Fund for the projects to be implemented in the regions of GEorgia

2.2.13 სოფლად საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; 2.2.14
სოფლად სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა; 2.2.15 სოფლად
სპორტული და კულტურის ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
2.2.16 სოფლად წყალმოვარდნების, წყალდიდობებით გამოწვეული
უარყოფითი შედეგების პრევენცია და ლიკვიდაცია; 2.2.18 სოფლად გარე
განათების მოწყობა; 2.2.19 სოფლად მრავალბინიანი კორპუსების
მშენებლობა/რეაბილიტაცია; 2.2.17 სოფლად წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია

2.2.13 To improve road infrastructure in rural areas; 2.2.14 support to
preschool education in rural areas; 2.2.15 construction-rehabilitation
of sport and culture sites in rural areas; 2.2.16 Prevention of and
recovery from negative consequences of flashfloods and floods in rural
areas; 2.2.18 To install outdoor illumination in rural areas; 2.2.19
Construction/rehabilitation of apartment buildings in rural areas;
2.2.17 To rehabilitate water supply system in rural areas.

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“
საქართველოს
კანონით
საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ასიგნებები განისაზღვრა
410,000.0
ათასი
ლარით.
ამასთან,
საქართველოს მთავრობის
2019 წლის 19 აპრილის №11-ს განკარგულების საფუძველზე ფონდის
ასიგნებები გაიზარდა 16,000.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდის
ბოლოსთვის ფონდის მოცულობა განისაზღვრა 426,000.0 ათასი ლარით.

In accordance with the Law of Georgia on 2019 State Budget of
Georgia, 410,000.0 thousand GEL was allocated to the Fund for
implementing the projects in the regions of Georgia. Besides, based
on the Resolution #11 of the Government of Georgia dated April 19,
2019, the allocations for the Fund increased by 16,000.0 thousand
GEL. By the end of the reporting period, the Fund volume amounted
to 426,000.0 thousand GEL.
Based on the resolutions passed by the Government of Georgia
during the reporting period, allocations from the Fund for
implementing the projects in the regions of Georgia amounted to
425,220.9 thousand GEL and the amount transferred from the
Treasury Service - 412,262.5 thousand GEL.

საქართველოს მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მიღებული
განკარგულებებით საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან აქტებით გამოყოფილი ასიგნების მოცულობამ
შეადგინა 425,220.9 ათასი ლარი, ხოლო სახაზინო სამსახურის მიერ
გადარიცხულმა თანხებმა - 412,262.5 ათასი ლარი.
Besides, within the framework of activities envisaged in 2019 under
ამასთან, სოფლის განვითარების 2018-2020 წლის სამოქმედო გეგმის the 2018-2020 Rural Development Action Plan, about 241.0 million
2019 წელს გათვალისწინებული ღონისძიებების ფარგლებში სოფლის GEL was allocated for the development of rural infrastructure
ინფრასტრუქტურის (საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, (improvement of road infrastructure, support to preschool education,
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა, სპორტული და კულტურის construction-rehabilitation of sport and culture sites, prevention of
ობიექტების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია,
წყალმოვარდნების, and recovery from the negative consequences of flashflood and
წყალდიდობებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების პრევენცია და
43

ლიკვიდაცია,
მრავალბინიანი
კორპუსების
მშენებლობა
/ floods, construction/rehabilitation of apartment buildings,
რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია, გარე rehabilitation of water supply systems, outdoor illumination).
განათება) განვითარების მიზნით მიიმართა 241.0 მლნ ლარამდე.

44

