საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

ღონისძიება

პროგრამა

პროგრ. კოდი

შესრულების ინდიკატორი

პასუხისმგებელი
უწყება /
დეპარტამენტი

2019 წელს: ჩატარდება 10 საველე დღე;
საკონსულტაციო მომსახურება გაეწევა 8,500-მდე ფერმერს; ჩატარდება 60
თემატური ტრენინგი
2020 წელს: ჩატარდება 3 საველე დღე;
საკონსულტაციო მომსახურება გაეწევა 4,500-მდე ფერმერს; ჩატარდება 30
თემატური ტრენინგი
2019 წელს: მობილური ექსტენციის ფარგლებში 160 სოფელში ჩატარდება
შეხვედრები; საკონსულტაციო მომსახურება გაეწევა 60,000 ბენეფიციარს
(ფიზიკური და იურიდიული პირი)
2020 წელს: სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის ფარგლებში, შეხვედრები
ჩატარდება 500 სოფელში; საკონსულტაციო მომსახურება გაეწევა 60,000
ფერმერს/აგრარულ სფეროში დასაქმებულ პირს; სასოფლო-სამეურნეო
სფეროს სხვადასხვა დარგში, კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის საჭირო
ტრეინინგი (სწავლება) ჩაუტარდება 1,000 ფერმერს/აგრარულ სფეროში
დასაქმებულ პირს

1.1.1 აგრარულ სფეროში
დასაქმებულთა ცოდნის დონის
ამაღლება

1.1.2 სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის
მომსახურების გაწევა

ღონისძიება 1.2 სასოფლო1.2.1 მევენახეობის განვითარების
სამეურნეო დანიშნულების
ღონისძიებები
მიწის ბაზრის განვითარება
და მიწათსარგებლობაში
თანამედროვე მიდგომების
დანერგვა
1.2.2 ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის
პროექტი

ღონისძიება 1.3 სასოფლოსამეურნეო საკრედიტო და
1.3.1 შეღავათიანი აგროკრედიტები
სალიზინგო სისტემის
გაძლიერების შესაბამისი
პირობების
1.3.2 "ახალგაზრდა მეწარმე" - სოფლად
შექმნა/განვითარება
ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის
პროგრამა

ღონისძიება 1.4 სასოფლოსამეურნეო დაზღვევის
ბაზრის განვითარება

ღონისძიება 1.5 სასოფლოსამეურნეო დარგში
კოოპერაციის განვითარების
მხარდაჭერა

31 03 04

31 05 07

31 05 02

31 07 04 02
31 05 12 02

1.4.1 აგროდაზღვევის უზრუნველყოფის
ღონისძიებები

31 05 03

1.5.1 მეფუტკრეობის სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივების
მხარდაჭერა

31 06 02
31 05 11
31 05 10

1.5.2 მეფუტკრეობის სასოფლოსამეურნეო ერთიანი საწარმოო
უზრუნველყოფის პროგრამა

31 06 01

1.5.3 კოოპერატივებში საერთაშორისო
სტანდარტების დანერგვა და
წარმოებული პროდუქციის
პოპულარიზაცია

31 06 03
31 05 12

1.5.4 სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების ინფრასტრუქტურის
განვითარება

31 06 04
31 05 13
31 05 11

საპროგნოზო ბიუჯეტი
(ათასი ლარი)
დაფინანსების წყარო

2019

2020

84,685.0

99,729.4

სსიპ სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი

0.0

0.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
(ადმინისტრაციული
ხარჯის ფარგლებში)

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

0.0

0.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
(ადმინისტრაციული
ხარჯის ფარგლებში)

350.0

0.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სტრატეგიული მიმართულება 1: აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლება
ღონისძიება 1.1 ფერმერთა
ცოდნის ამაღლება და
ეფექტიანი სასოფლოსამეურნეო ექსტენციის
მომსახურების გაწევა

პარტნიორი
ორგანიზაცია

2019 წელს: განხორციელდება გურჯაანის და სიღნაღის
სსიპ ღვინის
მუნიციპალიტეტების ნაწილის ადმინისტაციული საზღვრების მევენახეობის
ეროვნული სააგენტო
კადასტრის შედგენა

შესაძლო რისკები

2019 წელს: შეიქმნება ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის და მათი
საქმიანობის ამსახველი ელექტრონული გვერდი
2020 წელს: ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტიში
დარეგისტრირდება 12,000 ფერმერი/ფერმერული მეურნეობა

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

800.0

300.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2019 წელს: დაფინანსდება 70-მდე ახალი ან არსებული საწარმოს
გაფართოება/გადაიარაღება/ მოდერნიზება გაგრძელდება გაცემული
სესხების მომსახურება
2020 წელს: მომსახურეობა გაეწევა 13,000 სესხს

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

49,000.0

74,000.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

6,185.0

3,245.4

დონორი/
სააგენტოს საკუთარი
სახსრები

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

6,000.0

8,000.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა;
პროექტის ოპტიმიზაციის შედეგად
მიზნობრივი მაჩვენებლების
კორექტირება

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

200.0

100.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ბენეფიციარი კოოპერატივების
დაბალი აქტივობა

სსიპ სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტო

145.0

0.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

300,00

0.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ბენეფიციარი კოოპერატივების
დაბალი აქტივობა

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

4,855.0

4,493.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ბენეფიციარი კოოპერატივების
დაბალი აქტივობა

2019 წელს: დაფინანსდება 100 ახალგაზრდა მეწარმე
2020 წელს: დაფინანსდება 37 ახალგაზრდა მეწარმე

2019 წელს: დაზღვეული იქნება დაახლოებით 14,000 ჰა სასოფლოსამეურნეო მიწის ფართობი
2020 წელს: დაზღვეული იქნება დაახლოებით 16,500 ჰა სასოფლოსამეურნეო მიწის ფართობი

2019 წელს: 15 მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
გადაეცემა საწარმოო საშუალებები (სატრანსპორტო მისაბმელი სკების
გადაადგილებისათვის; სკა, საწური, ფიჭის ასათლელი დანა)
2020 წელს: დაფინანსდება 7 კოოპერატივის თაფლის წარმოებისათვის
საჭირო ხელსაწყო/დანადგარებით აღჭურვა
2019 წელს: გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერბუკში დაფინანსდება
თაფლის საწარმოს ტექნიკური აღჭურვა

2019 წელს: მოეწყობა 2 ადგილობრივი გამოფენა-გაყიდვა; 5 კოოპერატივში
დაინერგება სტანდარტიზაციის პროცესი; განხორციელედება 8 სავაჭრო
ნიშნის რეგისტრაცია ბრენდირება

2019 წელს: გადამამუშავებელი დანადგარებით და საწარმოო საშუალებებით
აღიჭურვება 10 კოოპერატივი
2020 წელს: დაფინანსდება 10 კოოპერატივის გადამამუშავებელი
დანადგარებით აღიჭურვა

მაკროეკონომიკური პარამეტრები და
ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა

ღონისძიება 1.6
ეროვნული სასურსათო
პროდუქციის
პოპულარიზაციის
1.6.1 ქართული აგროსასურსათო
ხელშემწყობი
ღონისძიებების გატარება და პროდუქციის პოპულარიზაცია
მარკეტინგული პროგრამის
განხორციელება

31 01 03

1.6.2 ქართული ღვინოპროდუქციის
პროდუქციის პოპულარიზაცია

1.6.3 ქართული ვაზის წარმოშობის
პოპულარიზაცია

31 01 02
31 03 03

31 03 06

1.6.4 ღვინის ლაბორატორიული კვლევა

31 03 02

31 05 10

1.6.5 ტექნიკური დახმარების და
მარკეტინგის პროექტი

31 05 09

2019 წელს: ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის 7 გამოფენადეგუსტაციის ღონისძიება მოეწყობა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, 2
გამოფენა-დეგუსტაცია მოეწყობა ქვეყნის შიგნით
2020 წელს: მოეწყობა ქართული აგროსასურსათო პროდუქციის 3 გამოფენადეგუსტაციის ღონისძიება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. ქვეყნის შიგნით
მოეწყობა 1 გამოფენა - დეგუსტაცია

2019 წელს: მოეწყობა ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 19 გამოფენა
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და 4 ფესტივალი ქვეყნის შიგნით. ღვინის
ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი წინა წელთან შედარებით
გაიზრდება 8%-ით
2020 წელს: მოეწყობა ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების 20 გამოფენა
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და 2 გამოფენა-დეგუსტაცია ქვეყნის
შიგნით. ღვინის ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავალი წინა წელთან
შედარებით გაიზრდება 8%-ით
2019 წელს: მარნეულის რაიონში „გადაჭრილ გორაზე“ და "შულავერის
გორაზე" ჩატარდება არქეოლოგიური კვლევები; განხორციელდება
მოპოვებული მასალის (6 ნიმუში) სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიული
კვლევა; შესრულდება 30 ვაზის აბორიგენული ჯიშის და ველური ვაზის
შესწავლა ამპელოგრაფიის მეთოდებით; მომზადდება 2 სამეცნიერო
პუბლიკაცია. შეგროვება და გამრავლება მინდვრის კოლექციის დაარსების
მიზნით ველური ვაზის 10 ნიმუში.
2020 წელს: მომზადდება 2 სამეცნიერო პუბლიკაცია

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

2019 წელს: უზრუნველყოფილი იქნება ფასების გავრცელების გამართული
სისტემის ფუნქციონირება
2.1.1 ელექტრონული პროგრამის შექმნა
და მართვა

3.1.1 სამელიორაციო სისტემების
რეაბილიტაცია

31 07 01
31 06 01

ღონისძიება 3.1 სარწყავი
(საირიგაციო) და დამშრობი
(სადრენაჟე) სისტემების
გაუმჯობესება
3.1.2 ირიგაციისა და დრენაჟის
სისტემების გაუმჯობესება (WB)

31 07 03
31 06 03

2019 წელს: დასრულდება 3 მაგისტრალური არხის შიდა ქსელების
დეტალური პროექტირება; მომზადდება კანონპროექტი წყალმომხმარებელი
ორგანიზაციების შესახებ. დასრულდება 2 წყალსაცავის კაშხლების
უსაფრთხოების პროექტირება
2020 წელს: დაიწყება 2 წყალსაცავის კაშხლების რეაბილიტირების
სამუშაოები და მონიტორინგის და უსაფრთხოების სისტემების დანერგვა;
დაიწყება 3 სარწყავი სისტემის შიდა ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

უცხოელ მეცნიერ-მკვლევარების
მოწვევის შეფერხება

600.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ღვინოპროდუქციის ნიმუშებზე
ლაბორატორიული კვლევის
ჩატარება დამოკიდებულია ალკოჰ.
სასმელების სერტიფიცირებული
პარტიების ოდენობაზე

სსიპ ღვინის
ეროვნული სააგენტო

10,750.0

7,785.0

სსიპ ღვინის
ეროვნული სააგენტო

3,200.0

300.0

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო /
პოლიტიკისა და
ანალიტიკის
დეპარტამენტი

სტრატეგიული მიმართულება 3: მელიორაცია და ნიადაგის ნაყოფიერება
2019 წელს: რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი
გაიზრდება 3.2 ათასი ჰა-ით; სარწყავ მიწებზე წყლით უზრუნველყოფა
გაუმჯობესდება 12.7 ათას ჰა-ზე; განხორციელდება 1.2 ათასი ჰა მიწის
ფართობის დაშრობა; მიწის ფართობებიდან ჭარბი წყლის მოცილება
განხორციელდება 10.5 ათას ჰა-ზე
2020 წელს: რეგულარულ სარწყავში გადასაყვანი მიწის ფართობი
გაიზრდება 6.8 ათასი ჰექტარით. სარწყავი მიწის წყლით უზრუნველყოფა
გაუმჯობესდება11.5 ათასი ჰა-ზე. მიწის ფართობების დაშრობა
განხორციელდება 3.6 ათას ჰა-ზე. მიწის ფართობებიდან ჭარბი წყლის
მოცილება განხორციელდება 9.7 ათას ჰა-ზე

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

504.0

სტრატეგიული მიმართულება 2: ინსტიტუციური განვითარება
ღონისძიება 2.1 საბაზრო
ინფორმაციული სისტემის
შექმნა, მონაცემთა
შეგროვების, დამუშავებისა
და აგრარულ სექტორში
დასაქმებულთათვის
ეფექტიანად მიწოდება

2.0

1,400.0

2019 წელს: ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზარზე ფალსიფიცირებული და
უხარისხო ღვინოპროდუქციის აღკვეთის მიზნით, აღებული იქნება და
ჩაუტარდება ლაბორატორიული კვლევა ალკოჰოლური სასმელის 850
ნიმუშს
სსიპ ღვინის
2020 წელს: ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზარზე ფალსიფიცირებული და ეროვნული სააგენტო
უხარისხო ღვინოპროდუქციის აღკვეთის მიზნით, აღებული იქნება და
ჩაუტარდება ლაბორატორიული კვლევა ალკოჰოლური სასმელის 850 ნიმუშს
2019 წელს: 10 ბენეფიციარი მოახდენს სურსათის უვნებლობის
საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვას და
სერტიფიცირებას; 30 ბენეფიციარი მოახდენს პროდუქციის/კომპანიის სრულ
ბრენდინგს; ჩატარდება 10 დარგობრივი კვლევა
2020 წელს: 10 ბენეფიციარი მოახდენს სურსათის უვნებლობის
საერთაშორისო სისტემების და სტანდარტების დანერგვას და
სერტიფიცირებას; 8 ბენეფიციარი მოახდენს პროდუქციის/კომპანიის სრულ
ბრენდინგს

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ობიექტური მიზეზებით რიგი
ღონისძიებების გაუქმება ან
ჩანაცვლება სხვა ღონისძიებით.
ღვინის ექსპორტის კუთხით,
დაგეგმილ ღონისძიებებში
შესაძლებელია გამოწვეული იქნეს
ცვლილებები საექსპორტო ქვეყნებში
ეკონომიკური მდგომარეობით

700.0

0.0

0.0

0.0

0.0

46,370.0

51,239.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
(ადმინისტრაციული
ხარჯის ფარგლებში)

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შპს საქართველოს
მელიორაცია

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

1,500.0

36,000.0

32,000.0
დონორი
ორგანიზაციები

WB

9,620.0

19,150.0

"1.6.4 ტექნიკური დახმარების და
მარკეტინგის პროექტს" შეეცვალა
სახელი და ახალი სახელია
"ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო
პროგრამა"

დონორები

მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი
სხვადასხვა გაუთვალისწინებული
გარემოებები და კლიმატური
პირობები

-

3.1.3 ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის
რეაბილიტაცია (ORIO)

31 07 05

ღონისძიება 3.2 ნიადაგების
რაციონალური გამოყენება
3.2.1 საქართველოს მიწის ფონდის
შესწავლა ნიადაგის ნაყოფიერების
აღდგენა-გაუმჯობესების მიზნით

31 04 05

2019 წელს: განხორციელდება ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის
მაგისტრალური არხისა და მეორე რიგის გამანაწილებელების დეტალური
პროექტის შედგენა

2019 წელს: შესწავლილი იქნება ნიადაგების მდგომარეობა 20,200 ჰა მიწის
ფართობზე; თითოეული საკვლევი მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული
იქნება 1 რეკომენდაცია; შედგენილი იქნება ნიადაგში ორგანული
ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 რუკა; გამოიცემა 5 სტატია
2020 წელს: შესწავლილი იქნება ნიადაგების მდგომარეობა 20,000 ჰა მიწის
ფართობზე; თითოეული საკვლევი მუნიციპალიტეტისთვის შემუშვებული
იქნება 1 რეკომენდაცია; შედგენილი იქნება ნიადაგში ორგანული
ნახშირბადის მარაგის ამსახველი 1 რუკა

შპს საქართველოს
მელიორაცია

ჰოლანდიის
საგარეო საქმეთა
სამინისტრო
(ORIO)

650.0

0.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი; დონორები

-

100.0

89.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

-

36,745.0

89,350.0

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

500.0

500.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ამინდების გამო აგროვადების
დარღვევა და შესაბამისად
სამუშაოების განხორციელების
გადავადება

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

2,000.0

0.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივების
განვითარების
სააგენტო

525.0

0.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

4,000.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი;
დონორი
ორგანიზაციები

50.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი

სტრატეგიული მიმართულება 4: რეგიონალური და დარგობრივი განვითარება - დამატებული ღირებულების
შემქმნელი სრული ციკლის წარმოების განვითარების ხელშეწყობა
ღონისძიება 4.1
საქართველოს სოფლის
მეურნეობის განვითარების
დარგობრივი პროგრამების
შემუშავება, განხორციელება
და მონიტორინგი

4.1.1 ქართული ჩაის წარმოების
ხელშეწყობა

31 05 05

4.1.2 იმერეთის აგროზონა

31 05 08
31 05 13

4.1.3 მაღალმთიანი რეგიონებში
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
სათიბ-საძოვრების რაციონალურად
გამოყენების სახელმწიფო პროგრამა

4.1.4 მერძევეობის დარგის
მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის
პროგრამა
ღონისძიება 4.2
ადგილწარმოშობის
დასახელებისა და
გეოგრაფიული აღნიშვნის
სქემების განვითარების
მხარდაჭერა

ღონისძიება 4.3 მოსავლის
აღების შემდგომი
ტექნოლოგიების დანერგვის
ხელშეწყობა (შემნახველი,
დამახარისხებელი,
შემფუთავი,
გადამმუშავებელი და
სადისტრიბუციო
სექტორების განვითარების
ხელშეწყობა)

ღონისძიება 4.4 სასოფლოსამეურნეო წარმოების
საშუალებებსა და
მომსახურებაზე
ხელმისაწვდომობის
ამაღლება

4.2.1 ადგილწარმოშობის
დასახელებების და გეოგრაფიული
აღნიშვნების სისტემის განვითარების
ხელშეწყობა

4.3.1 სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
გადამამუშავებელი საწარმოების
თანადაფინანსება

31 06 05

31 05 12 03

31 03 07

31 05 06

2019 წელს: 8 კოოპერატივი აღიჭურვება ჩაის გადამამუშავებელი საწარმოო
დანადგარებით
2020 წელს: დაფინანსდება ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის 2 პროექტი

2019 წელს: იმერეთში, სასათბურე კლასტერის (125 ჰა) პროექტირება
2020 წელს: „იმერეთის აგროზონის“ კონცეფციის შექმნის მიზნით
ჩატარებულ კონკურსში გამარჯვებული კომპანიის მიერ შექმნება სასათბურე
კლასტერის კონცეფცია.
2019 წელს: უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში, დაფინანსდება
რძის გადამამუშავებებლი საწარმოს (კოოპერატივისათვის) ტექნიკით
აღიჭურვა

2020 წელს გადამზადდება 100 ბენეფიციარი; გაიცემა 60 მიზნობრივი
გრანტი; მერძევეობის სექტორში არსებული და მოსალოდნელი
გამოწვევებისა და შესაძლებლობების გამოვლენისა და მათი მართვის მიზნით
შეიქმნება 1 პლატფორმა რეგიონალურ დონეზე
2019 წელს: მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დაცული იქნება 20 ქართული
ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო;შემუშავდება 3 ახალი დაცული
ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის წარმოების სპეციფიკაციის ფორმა
2020 წელს: მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დაცული იქნება 20 ქართული
ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო; ემუშავდება 3 ახალი დაცული
ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის წარმოების სპეციფიკაციის ფორმა

2019 წელს: დაფინანსდება/დასრულდება ჯამურად 15 შემნახველი და
გადამამუშავებელი საწარმო
2020 წელს: დაფინანსდება/დასრულდება ჯამურად 21 შემნახველი და
გადამამუშავებელი საწარმო

31 04 04

4.4.1 დანერგე მომავალი

31 05 04

4.4.2 მოსავლის ამღები ტექნიკის
თანადაფინანსების პროექტი

31 05 09
31 05 08

4.4.3 აგროწარმოების ხელშეწყობა

31 05 18 03

სსიპ ღვინის
ეროვნული სააგენტო

DiMMA
IFAD

150.0

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

14,220.0

12,200.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი

50.0

50.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2019 წელს: გაშენდება/დაკონტრაქტდება დამატებით 2,250 ჰა-მდე ახალი
ბაღი და 1 სანერგე მეურნეობა
2020 წელს: გაშენდება/დაკონტრაქტდება დამატებით 2,200 ჰა-მდე ახალი
ბაღი და 1 სანერგე მეურნეობა

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

12,300.0

16,550.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2019 წელს: 90 ერთეული მოსავლის ამღები და სხვადასხვა დანიშნულების
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსება
2020 წელს: განხორციელდება 35 ბენეფიციარისთვის მოსავლის ამღები
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის შეძენის თანადაფინანსება

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

7,000.0

4,000.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

10,000.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

2019 წელს: შემუშავდება 4 რეკომენდაცია
2020 წელს: შემუშავდება 3 რეკომენდაცია და 1 ინსტრუქცია
4.3.2 სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა
შენახვა-გადამუშავების მეთოდების
სამეცნიერო კვლევა

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

2020 წელს: 350 ბენეფიციარს დაუფინანსდება სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის შეძენა / სასათბურო მეურნეობის მოწყობა / სარწყავი სისტემების
მოწყობა

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

სხვადასხვა გარემოებების გამო
მშენებლობისა და დანადგარების
შეძენის ვადების გახანგრძლივება და
ბენეფიციარების მიერ
ვალდებულებების შეუსრულებლობა

პროექტის მიმდინარეობის
აგროვადებში ჩაჯდომა
დამოკიდებულია ამინდებზე

4.4.4 სასოფლო-სამეურნეო მიწის
მესაკუთრეთა სტიმულირება

31 05 18 04

2020 წელს: სასოფლო-სამეურნეო მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირების
ფარგლებში, დაფინანსდება 300,000 ფერმერი (დაერიცხებათ სარგებელი)

ა(ა)იპ სოფლის
განვითარების
სააგენტო

42,000.0

სტრატეგიული მიმართულება 5: სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
ყოველწლიურად მომზადდება სასურსათო უსაფრთხოების ანგარიში და
განთავსდება სამინისტროს ვებ-გვერდზე

ღონისძიება 5.1 სასურსათო
5.1.1 სასურსათო უსაფრთხოების
უსაფრთხოების
მდგომარეობის ანალიზი
მონიტორინგი

0.0

0.0

0.0

0.0

60,240.8

32,905.0

სოფლის
მეურნეობის,
სურსათისა და
სოფლის
განვითარების
დეპარტამენტი;
იურიდიული
დეპარტამენტი;
ევროინტეგრაციის
დეპარტამენტი

0.0

0.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
(ადმინისტრაციული
ხარჯის ფარგლებში)

სსიპ სურსათის
ეროვნული სააგენტო

1,300.0

1,150.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პოლიტიკისა და
ანალიტიკის
დეპარტამენტი

სტრატეგიული მიმართულება 6: სურსათის უვნებლობა, ვეტერინარია და მცენარეთა დაცვა
ღონისძიება 6.1 სურსათის
უვნებლობის სახელმწიფო
კონტროლის ეფექტიანი და
მოქნილი სისტემის
ჩამოყალიბება,
ევროკავშირის შესაბამის
კანონმდებლობასთან
ქართული კანონმდებლობის
მიახლოება საქართველოში
არსებული სასურსათო
ჯაჭვის თავისებურებების
გათვალისწინებით

2019 წელს: სურსათის უვნებლობის სფეროში შემუშავდება ნორმატიული
აქტების პროექტები 7 ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა
გათვალისწინებით, ვეტერინარიის სფეროში - 7 ევროკავშირის
სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, მცენარეთა დაცვის
სფეროში - 8 ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა
გათვალისწინებით
2020 წელს: სურსათის უვნებლობის სფეროში შემუშავდება ნორმატიული
აქტების პროექტები 7 ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა
გათვალისწინებით; ვეტერინარიის სფეროში - 7 ევროკავშირის
სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, მცენარეთა დაცვის
სფეროში - 9 ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა
გათვალისწინებით

6.1.1 სანიტარიულ და
ფიტოსანიტარიულ (SPS) ზომები
საქართველო-ევროკავშირს შორის ღრმა
და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
ვაჭრობის შესახებ (DCFTA) თანახმად

6.1.2 სურსათის უვნებლობის
სახელმწიფო კონტროლი

31 02 02

ღონისძიება 6.2
ვეტერინარია
6.2.1 ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა
და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია

6.2.2 სახელმწიფო ვეტერინარული
კონტროლი

31 02 03

31 02 05

ღონისძიება 6.3 მცენარეთა
დაცვა და
ფიტოსანიტარიული
კეთილსაიმედოობა

6.3.1 მცენარეთა დაცვა და
ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა

31 02 04

6.3.2 აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ
გასატარებელი
ღონისძიებები

31 02 07
31 02 06

2019 წელს: განხორციელდება 7,000 გეგმური ინსპექტირება; ჩატარდება
8,000 დოკუმენტური შემოწმება; ჩატარდება 4,500 სურსათის ნიმუშის
ლაბორატორიული კვლევა
2020 წელს: განხორციელდება 7,000 გეგმური ინსპექტირება; ჩატარდება
8,000 დოკუმენტური შემოწმება; ჩატარდება 4,500 სურსათის ნიმუშის
ლაბორატორიული კვლევა
2019 წელს: პროფილაქტიკური ვაქცინაციების და იდენტიფიკაციარეგისტრაციის საორიენტაციო გეგმები შესრულდება არანაკლებ 80%-ით,
პოსტვაქცინალური დაჭიმულობის ხარისხი იქნება 70%-ზე მაღალი
2020 წელს: პროფილაქტიკური ვაქცინაციების და იდენტიფიკაციარეგისტრაციის საორიენტაციო გეგმები შესრულდება არანაკლებ 80%-ით,
პოსტვაქცინალური დაჭიმულობის ხარისხი იქნება 70%-ზე მაღალი

2019 წელი: განხორციელდება გეგმიური ინსპექტირება არსებული
კონტროლქვემდებარე ობიექტების არაუმეტეს 55%-სა; ვეტერინარული
პრეპარატების ხარისხის მონიტორინგის მიზნით განხორციელდება ქვეყანაში
რეგისტრირებული პრეპარატების არაუმეტეს 25%-ის შეძენა და
ლაბორატორიული კვლევა
2020 წელი: განხორციელდება არსებული კონტროლქვემდებარე
ობიექტების არანაკლებ 50% გეგმიური ინსპექტირება; განხორციელდება
ქვეყანაში რეგისტრირებული ვეტერინარული პრეპარატების არანაკლებ 15%ის შეძენა და ლაბორატორიული კვლევა სახეობების მიხედვით;
განხორციელდება ქვეყანაში აღიარებული საწარმოების არანაკლებ 90%-ის
მიერ წარმოებული ცხოველური წარმოშობის გადამუშავებული საკვების
ლაბორატორიული კვლევა სახეობების მიხედვით
2019 წელს: განსაკუთრებით საშიში და საკარანტინო მავნე მწერების
(კალიები, ამერიკული თეთრი პეპელა, ბზის ალურა) წინააღმდეგ
დამუშავდება 30 ათასი ჰა ფართობი. ლაბორატორიული კვლევები
ჩაუტარდება პესტიციდების 316 ნიმუშს (416 ანალიზი) და აგროქიმიტების
48 ნიმუშს (84 ანალიზი). საკარანტინო მავნე ორგანიზმების 1,950 ნიმუშს
ჩაუტარდება ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა
2020 წელს: განსაკუთრებით საშიში და საკარანტინო მავნე მწერების
(კალიები, ამერიკული თეთრი პეპელა, ბზის ალურა) წინააღმდეგ
დამუშავდება დაახლოებით 75 ათასი ჰა ფართობი. ლაბორატორიული
კვლევები ჩაუტარდება პესტიციდების 330 ნიმუშს (430 ანალიზი) და
აგროქიმიტების 50 ნიმუშს (90 ანალიზი). საკარანტინო მავნე ორგანიზმების
1,000 ნიმუშს ჩაუტარდება ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა

2019 წელს: აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დამუშავდება 250 ათასი
ჰექტარი ფართობი (2 ჯერადად)
2020 წელს: აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ დამუშავდება 250 ათასი
ჰექტარი ფართობი (2 ჯერადად)

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
(ადმინისტრაციული
ხარჯის ფარგლებში)

სსიპ სურსათის
ეროვნული სააგენტო

DTRA, USDA,
FAO, CIB

8,780.0

9,650.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

შესაძლებელია ქვეყანაში
ეგზოტიკური დაავადების
გავრცელება, სახელმწიფო
შესყიდვების ვერ განხორციელება,
ცხოველებზე საბაზრო ღირებულების
ცვლილებები, ცივი ჯაჭვის პრინციპის
დარღვევა

სსიპ სურსათის
ეროვნული სააგენტო

USDA, CIB

215.0

200.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ლაბორატორიული მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვების ვერ
განხორციელება

სსიპ სურსათის
ეროვნული სააგენტო

800.0

950.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ სურსათის
ეროვნული სააგენტო

45,000.0

13,740.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ღონისძიება 6.4
ლაბორატორიული
შესაძლებლობების
გაძლიერება და სურსათის
უვნებლობის, ცხოველთა
ჯანმრთელობისა და
6.4.1 კვების პროდუქტების, ცხოველთა
ფიტოსანიტარიული
კონტროლის მიზნებისათვის და მცენარეთა დაავადებების
დიაგნოსტიკა
საერთაშორისო
სტანდარტების შესაბამისი
კვლევების (ტესტირების)
წარმოება

31 02 06

2019 წელს: ISO 17025 სტანდარტის ფარგლებში, ISO 9001:2015
სერტიფიკატის საფუძველზე საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და
ცხოველთა დაავადებებზე ლაბორატორიაში დაინერგება და გაივლის
აკრედიტაციის პროცესს კვლევის 4 ახალი მეთოდი და 5 ახალი პარამეტრი
2020 წელს: ISO 17025 სტანდარტის ფარგლებში, ISO 9001:2015
სერტიფიკატის საფუძველზე საკვები პროდუქტების, წყლის, მცენარეთა და
ცხოველთა დაავადებებზე ლაბორატორიაში დაინერგება და გაივლის
აკრედიტაციის პროცესს კვლევის 4 ახალი მეთოდი და 5 ახალი პარამეტრი

31 14

სსიპ სოფლის
მეურნეობის
სახელმწიფო
ლაბორატორია

7,215.0

11,830.0

13,740.0

სსიპ სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი

600.0

400.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ სოფლის
მეურნეობის
სამეცნიეროკვლევითი ცენტრი

2,800.0

3,540.0

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საერთაშორისო
ურთიერთობების
დეპარტამენტი

8,430.0

9,800.0

დონორი
ორგანიზაციები

239,870.8

286,963.4

სტრატეგიული მიმართულება 7: კლიმატის ცვლილებები, გარემო და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება
ღონისძიება 7.1
აგრობიომრავალფეროვნების
ა და ენდემური ჯიშების
შენარჩუნების მიზნით
გენეტიკური ბანკის
შექმნა/მართვა

7.1.1 საქართველოში გავრცელებული
შინაური ცხოველების, ფრინველების,
თევზების და სამეურნეო-სასარგებლო
მწერების ადგილობრივი ჯიშების და
პოპულაციების აღდგენა-გაუმჯობესება
და გენეტიკური ბანკის შექმნა

7.1.2 ერთწლოვანი და მრავალწლოვანი
კულტურების გენოფონდის
შენარჩუნება, მათი გაშენების, მოვლამოყვანის, ბიოაგროწარმოების
ინოვაციური ტექნოლოგიების
შემუშავება
ღონისძიება 7.2
კლიმატგონივრული
სოფლის მეურნეობის
პრაქტიკის დანერგვის
ხელშეწყობა

7.2.1 სოფლის მეურნეობის
მოდერნიზაცია, ბაზარზე წვდომა და
მდგრადობა

2019 წელს: გამოიცემა 14 სტატია; შემუშავდება 7 რეკომენდაცია; სურსათის
საფრთხეების რისკის შეფასებაზე მომზადდება 3 დასკვნა /რეკომენდაცია
2020 წელს: გამოიცემა 11 სტატია; შემუშავდება 4 რეკომენდაცია
31 04 02

2019 წელს: გამოიცემა 59 სტატია; შემუშავდება 23 რეკომენდაცია
2020 წელს:გამოიცემა 51 სტატია; შემუშავდება 29 რეკომენდაცია
31 04 03

31 07 04 01
31 07 04
31 05 12 01

2019 წელს: გაუმჯობესდება სარწყავი წყლის მიწოდება 1,000 ჰექტარზე;
ჩატარდება მიწის აღდგენითი სამუშაოები 2 ობიექტზე; გაიცემა 70 გრანტი
კერძო პირებისათვის და 110 გრანტი აგრობიზნესისათვის; მოეწყობა 3
სადემონსტრაციო ნაკვეთი, გადამზადდება 300 ფერმერი
2020 წელს: გაუმჯობესდება სარწყავი წყლის მიწოდება 650 ჰექტარზე (1
ობიექტი); ჩატარდება მიწის აღდგენითი სამუშაოები 4 ობიექტზე; გაიცემა 50
გრანტი პირველადი წარმოებისთვის, პრაქტიკულ და თეორიულ სწავლებას
გაივლის 80 ფერმერი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი/
საკუთარი სახსრები

4,145.8

მომხმარებლის დაბალი აქტივობა;
სახელმწიფო და სხვა პროგრამებიდან
ამორთვა

ბენეფიციარების დაბალი აქტივობა

