
    

   

 

ქვემო ქართლის რეგიონის 2014-2021 წლების 

განვითარების სტრატეგიის განხორციელების

მონიტორინგის მეთოდოლოგია 

 

  

2018 
 

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი | მწვანე კავკასია 

მამუკა აბულაძე, კონსტანტინე კანდელაკი 

სამუშაო ვერსია 1 

2018



         

 

 

1 
 
 

   

          

          

          

      

          

        

      

          

              

         

           

  

ქვემო ქართლის რეგიონის 2014-2021 წლების განვითარების სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის მეთოდოლოგია

წინამდებარე მეთოდოლოგია შექმნილია არასამთავრობო ორგანიზაციების „მწვანე კავკასია“ და „სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო 

ცენტრი"-ს მიერ, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის(CSRDG) მხარდაჭერით, პროექტის „სამოქალაქო 

საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ფარგლებში.

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“  ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოების 
ინსიტუტთან (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრთან  
(CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით. პროექტს აფინანსებს ევროკავშირი, ხოლო 
თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი.

წინამდებარე ანგარიშის შინაარსზე სრულიად პასუხისმგებელია „მწვანე კავკასია“ და  "სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი” და ეს 

არ ნიშნავს, რომ იგი ასახავს ევროკავშირის, სხვა დონორებისა და კონსორციუმის პარტნიორების შეხედულებებს.
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მეთოდოლოგიის შემუშავების მიზანი 

2010 წელს საქართველოს მთავრობამ მიიღო 2 რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, 2013 წელს ეს სტრატეგიები 

განახლდა, შემდეგ კიდევ 7 რეგიონისთვისათვის შემუშავდა და საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 2014-21 წლების განვითარების 

სტრატეგიები. 2014 წელს ყველა რეგიონში მომზადდა რეგიონების განვითარების სტრატეგიების განხორციელების 3-წლიანი სამოქმედო 

გეგმები (2014-2017), რომლებიც სამხარეო საკონსულტაციო საბჭოებმა მოიწონეს.  

„ქვემო ქართლის რეგიონის განვითარების 2014-2021 წლების სტრატეგია“  დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17  სექტემბრის 

№1365 განკარგულებით. ამდენად, დღეისათვის მისი მოქმედების 8-წლიანი ვადის ნახევარი პერიოდია გასული. ამასთანავე, დასრულდა 

სტრატეგიის 2014-2017 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების პერიოდი. 

ქვემო ქართლის რეგიონის 2014-2021 წლების განვითარების სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის წინამდებარე მეთოდოლოგია 

შემუშავებულია ააიპ სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრისა და ააიპ მწვანე კავკასიას ექსპერტების მიერ, პროექტის „ქვემო 

ქართლის რეგიონის განვითარების სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის” ფარგლებში. პროექტი მხარდაჭერილია საქართველოს 

სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ, ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის „სამოქალაქო 

საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ფარგლებში.   
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მიზნის მიღწევის (შედეგის) და ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები 

სტრატეგიის თითოეული მიზნისთვის, სადაც ეს შესაძლებელი იყო, შერჩეულ იქნა რაოდენობრივი კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც 

შეფასება ხდება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ოფიციალურად გამოქვეყნებული მაჩვენებლების მიხედვით, 

რამდენადაც მონიტორინგის პერიოდი მოიცავს 2014-2017 წლების შუალედს, მაჩვენებლების დინამიკის განსაზღვრისთვის  ხდება 2017 წლის 

(საბოლოო) მაჩვენებლების შეფარდება, ძირითადად, 2013 წლის (საწყის) მაჩვენებლებთან. 

მიზნის მიღწევის (შედეგების) კრიტერიუმების მიხედვით მაჩვენებლების დინამიკის ქულებით შეფასება: 

მონიტორინგის პერიოდის საბოლოო მაჩვენებლის შეფარდება საწყის მაჩვენებელთან, % % ქულა 

მაჩვენებელი შემცირდა, უცვლელი დარჩა ან უმნიშვნელოდ მოიმატა  -, 0 ან +5%-მდე 0 

მაჩვენებელმა მცირედ მოიმატა  +5-25% 1 

მაჩვენებელმა მნიშვნელოვნად მოიმატა 25%-50% 2 

მაჩვენებელმა მკვეთრად მოიმატა 50%-100% და მეტი 3 

სტრატეგიის თითოეული ამოცანისათვის განსაზღვრულ იქნა მისი შინაარსის შესაბამისი ერთი ან რამდენიმე რაოდენობრივი ან ხარისხობრივი 

კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია სტრატეგიის ამოცანის შესრულების შეფასება 4 ბალიანი სკალით (0,1,2,3 ქულებით), საჯარო 

უწყებებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო დაწესებულებამ შეფასებისთვის საჭირო ინფორმაცია არ 

გასცა და მისი მოპოვება სხვა ღია წყაროებიდანაც ვერ ხერხდება, ამოცანის შესრულება ფასდება 0 ქულით.  

სტრატეგიის 14 მიზნისა და 172 ამოცანის განხორციელების შესაფასებლად შემუშავებულ იქნა სულ 222 კრიტერიუმი, მ.შ. 32 რაოდენობრივი და 

190 ხარისხობრივი, რომელთაც აქვთ 4-საფეხურიანი გრადაცია (0-დან 3 ქულამდე). წინამდებარე მეთოდოლოგიაში რაოდენობრივი 

კრიტერიუმები ვიზუალიზებულია ყვითელი, ხოლო ხარისხობრივი - ცისფერი ფერით. ამდენად, მონიტორინგის შედეგად დადგენილი 

სტრატეგიის განხორციელების მაჩვენებელი შეიძლება მერყეობდეს 0-დან 666-მდე ქულის (ანუ 100%) ფარგლებში.   
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მიზანი 1: საჯარო ხელისუფლების შესაძლებლობების განვითარება 

შეფასება ხდება ამოცანების შესრულების 8 ხარისხობრივი კრიტერიუმით, მაქსიმალური ქულა 24 (100%). 

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

1.1. თვითმმართველობის უფლებამოსილებებისა და რესურსული შესაძლებლობების თანდათანობითი გაფართოება. 

ამოცანის შესრულება ფასდება 3 კრიტერიუმით:  

ა) მონიტორინგის პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობების უფლებამოსილებების გაფართოება;  

თვითმმართველობების რესურსული შესაძლებლობების გაფართოების შეფასებისთვის:  

ბ) რეგიონის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის ზრდის ტემპების შედარება სახელმწიფო ბიუჯეტის ზრდის ტემპთან,  

გ) რეგიონის მუნიციპალიტეტების ქონების ზრდის მაჩვენებლები. 

მონიტორინგის პერიოდში ადგილობრივი თვითმმართველობების უფლებამოსილებების გაფართოება (საკუთარი და დელეგირებული 

უფლებამოსილებების საკანონმდებლო ჩარჩოს მიხედვით) ფასდება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციისა და და დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ კითხვაზე გაცემული 

პასუხების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 

თვითმმართველობის 

უფლებამოსილებები შემცირდა 

თვითმმართველობის უფლებამოსილებები 

უცვლელი დარჩა 

თვითმმართველობის 

უფლებამოსილებები გაფართოვდა 

თვითმმართველობის 

უფლებამოსილებები მნიშვნელოვნად  

გაფართოვდა 

მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის ზრდის ტემპის შედარება სახელმწიფო ბიუჯეტის ზრდის ტემპთან ხდება საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს ოფიციალურ მონაცემებზე დაყრდნობით, ხოლო რეგიონის მუნიციპალიტეტების ქონების ზრდის მაჩვენებლებისა - 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ან/და მუნიციპალიტეტების მონაცემების საფუძველზე. 

0 1 2 3 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ზრდა 

ჩამორჩება სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ზრდის ტემპს ( 5 პროცენტულ 

პუნქტზე მეტად) 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ზრდა  

სახელმწიფო ბიუჯეტის ზრდის ტემპთან 

შესაბამისობაშია (+/- 5 პროცენტ. პუნქტით) 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ზრდა  

სახელმწიფო ბიუჯეტის ზრდის ტემპზე 

მეტია (5-10 პროცენტ. პუნქტით) 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ზრდა  

სახელმწიფო ბიუჯეტის ზრდის 

ტემპზე მნიშვნელოვნად მეტია (10-ზე 

მეტი პროცენტ. პუნქტით) 
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თითოეული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ზრდის ტემპის შეფასების შემდეგ ხდება მათი საშუალო არითმეტიკული ქულის გამოყვანა, ხოლო 

შემდეგ გამოითვლება საშუალო მაჩვენებელი მთელი რეგიონისათვის. 

0 1 2 3 

რეგიონის თვითმმართველობის 

ჯამური ქონების საბალანსო 

ღირებულება შემცირდა 

რეგიონის თვითმმართველობის ჯამური 

ქონების საბალანსო ღირებულება 

უცვლელი დარჩა (+/- 5 %) 

რეგიონის თვითმმართველობის ჯამური 

ქონების საბალანსო ღირებულებამ 

მოიმატა (5-10 %) 

რეგიონის თვითმმართველობის 

ჯამური ქონების საბალანსო 

ღირებულებამ მნიშვნელოვნად  

მოიმატა (10 % <) 

თითოეული მუნიციპალიტეტის ქონების საბალანსო ღირებულების მატების შეფასების შემდეგ ხდება მათი საშუალო არითმეტიკული ქულის 

გამოყვანა, ხოლო შემდეგ გამოითვლება საშუალო მაჩვენებელი მთელი რეგიონისათვის.  

1.2.  რეგიონული ადმინისტრაციისა და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონული ადმინისტრაციისა და მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის ადმინისტრაციისა და მუნიციპალიტეტების მიერ თვითშეფასების 

მიხედვით, კითხვარზე გაცემული პასუხების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 

რეგიონული ადმინისტრაციის/ 

მიციპალიტეტის ადმინისტრაციული 

ინფრასტრუქტურა გაუარესდა  

(მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები 

არ ჩატარებულა, ორგტექნიკა არ 

განახლებულა) 

რეგიონული ადმინისტრაციის/ 

მიციპალიტეტის ადმინისტრაციული 

ინფრასტრუქტურა უცვლელი დარჩა 

(ჩატარდა მხოლოდ მცირე მიმდინარე 

სარემონტო სამუშაოები, განახლდა 

ორგტექნიკის მცირე ნაწილი) 

რეგიონული ადმინისტრაციის/ 

მიციპალიტეტის ადმინისტრაციული 

ინფრასტრუქტურა რამდენადმე 

გაუმჯობესდა (მოხდა ფართის ნაწილის 

შეკეთება/ახალი აღჭურვილობით 

ნაწილობრივი შევსება) 

რეგიონული ადმინისტრაციის/ 

მიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული 

ინფრასტრუქტურა მნიშვნელოვნად 

გაუმჯობესდა (მოხდა ფართის 

კაპიტალური შეკეთება/ახალი 

აღჭურვილობის სრულად 

გადაიარაღება) 

სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის ადმინისტრაციისა და თითოეული მუნიციპალიტეტის მიერ მინიჭებული ქულებით შეფასების 

შემდეგ ხდება მათი საშუალო არითმეტიკული ქულის გამოთვლა, ხოლო შემდეგ გამოითვლება საშუალო მაჩვენებელი მთელი რეგიონისათვის. 
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1.3. სოფლებსა და დაბებში თანამედროვე ტიპის სერვისცენტრების შექმნის ხელშეწყობა, რომლებიც უზრუნველყოფს მოსახლეობისთვის 

საზოგადოებრივი მომსახურებების გაწევას, ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ჩართვას მუნიციპალიტეტების მიერ გადაწყვეტილებათა მიღების 

პროცესში და შეასრულებს დასახლების კულტურული ცენტრის ფუნქციას 

სოფლებსა და დაბებში თანამედროვე ტიპის სერვის-ცენტრების შექმნის ხელშეწყობა ფასდება ერთი კრიტერიუმით, იუსტიციის 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ ევროკავშირის ფინანსური 

მხარდაჭერით 2011 წლიდან განხორციელებული პროექტის „ელექტრონული მმართველობის დანერგვა ადგილობრივ 

თვითმმართველობებში“ ფარგლებში რეგიონის მუნიციპალიტეტებში გახსნილი საზოგადოებრივი ცენტრების მოსახლეობისათვის 

ხელმისაწვდომობით. 

საზოგადოებრივი ცენტრების მეშვეობით მოსახლეობას საშუალება აქვს სოფლიდან გაუსვლელად ისარგებლოს 200-ზე მეტი საჯარო და 

კერძო სექტორის სერვისით. საზოგადოებრივი ცენტრების მომხმარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტოს, საქართველოს ეროვნული არქივის, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს და შპს 

მექანიზატორის სერვისებით, ცენტრში ასევე წარმოდგენილი არიან კერძო კომპანიები: „მაგთიკომი“ და „ლიბერთი ბანკი“. 

0 1 2 3 

საზოგადოებრივი ცენტრები არ 

გახსნილა და მათი გახსნის 

საჭიროება მაღალია 

(მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

უდიდესი ნაწილისთვის 

ხელმიუწვდომელია) 

გაიხსნა ახალი საზოგადოებრივი 

ცენტრები, მაგრამ მათი რაოდენობა 

საკმარისი არ არის და სხვა პუნქტებში 

მათი გახსნის საჭიროება კვლავ მაღალია 

(მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 

მხოლოდ ნაწილისთვის არის 

ხელმისაწვდომი) 

გაიხსნა ახალი საზოგადოებრივი 

ცენტრები, დადამატებით  ახლების 

გახსნის საჭიროება მცირეა 

(მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი 

ნაწილისათვის ხელმისაწვდომია) 

ახალი საზოგადოებრივი 

ცენტრების გახსნის საჭიროება 

აღარ არის (მუნიციპალიტეტის 

მთელი მოსახლეობისათვის 

ხელმისაწვდომია) 

სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ თითოეულ მინიციპალიტეტში, ასევე, თავად მუნიციპალიტეტის მიერ 

საზოგადოებრივი ცენტრების არსებული საჭიროების მონიტორინგის შედეგად გამოითვლება საშუალო არითმეტიკული ქულა თითოეული 

მინიციპალიტეტისთვის, ხოლო შემდეგ გამოითვლება საშუალო მაჩვენებელი მთელი რეგიონისათვის. 

 

1.4. რეგიონულ ადმინისტრაციასა და მუნიციპალიტეტებში ადამიანური რესურსების კვალიფიკაციის სისტემური ამაღლება 

რეგიონულ ადმინისტრაციასა და მუნიციპალიტეტებში ადამიანური რესურსების კვალიფიკაციის სისტემური ამაღლება ფასდება ერთი 

კრიტერიუმით, საჯარო სამსახურის ბიუროდან, სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან და 

მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე. 
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0 1 2 3 
რეგიონულ ადმინისტრაციასა და 

მუნიციპალიტეტებში ადამიანური 

რესურსების კვალიფიკაციის  

ამაღლების სისტემის შესაქმნელად 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

რეგიონულ ადმინისტრაციასა და 

მუნიციპალიტეტებში ადამიანური 

რესურსების კვალიფიკაციის  ამაღლების 

სისტემის შესაქმნელად საჭირო 

ნორმატიული ბაზა მიღებულია 

მიმდინარეობს რეგიონულ 

ადმინისტრაციასა და 

მუნიციპალიტეტებში ადამიანური 

რესურსების კვალიფიკაციის  ამაღლების 

სისტემის ჩამოყალიბება 

შეიქმნა და ფუნქციონირებს 

რეგიონულ ადმინისტრაციასა და 

მუნიციპალიტეტებში ადამიანური 

რესურსების კვალიფიკაციის  

ამაღლების სისტემა  

საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ რეგიონულ ადმინისტრაციასა და თითოეულ მინიციპალიტეტში, ასევე, თავად რეგიონული 

ადმინისტრაციისა და მუნიციპალიტეტის მიერ ადამიანური რესურსების კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემის დანერგვის თვითშეფასების 

შედეგად გამოითვლება საშუალო არითმეტიკული ქულა თითოეული მინიციპალიტეტისთვის, ხოლო შემდეგ გამოითვლება საშუალო 

მაჩვენებელი მთელი რეგიონისათვის. 

 

1.5. რეგიონული და მუნიციპალური სტატისტიკის წარმოების ქმედითი სისტემის დანერგვა 

რეგიონული და მუნიციპალური სტატისტიკის წარმოების ქმედითი სისტემის დანერგვა ფასდება ერთი კრიტერიუმით, საქსტატის 

ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 
რეგიონული და მუნიციპალური 

სტატისტიკის წარმოების სისტემა არ 

შემუშავებულა/მიმდინარეობს 

შემუშავება 

რეგიონული და მუნიციპალური 

სტატისტიკის წარმოების სისტემა 

შემუშავებულია, მაგრამ არ არის 

დანერგილი 

რეგიონული და მუნიციპალური 

სტატისტიკის წარმოების სისტემა 

შემუშავებულია და ინერგება  

დანერგილია რეგიონული და 

მუნიციპალური სტატისტიკის 

წარმოების სისტემა  

 

1.6. რეგიონის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო პროგრამის განხორციელებაზე ეფექტიანი მონიტორინგისა და მონიტორინგის სისტემის 

დანერგვა 

რეგიონის განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო პროგრამის განხორციელებაზე ეფექტიანი მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის 

დანერგვა ფასდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციის 

საფუძველზე. 

0 1 2 3 
რეგიონის განვითარების 

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

განხორციელებაზე მონიტორინგისა 

და შეფასების სისტემა არ 

შემუშავებულა/მიმდინარეობს 

შემუშავება 

რეგიონის განვითარების სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე 

მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა 

შემუშავებულია, მაგრამ არ არის 

დანერგილი 

რეგიონის განვითარების სტრატეგიისა 

და სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე 

მონიტორინგისა და შეფასებინგის 

სისტემა შემუშავებულია და ინერგება 

(მიმდინარეობს მონიტორინგი) 

დანერგილია რეგიონის 

განვითარების სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის 

განხორციელებაზე ეფექტიანი 

მონიტორინგისა და შეფასებინგის 

სისტემა 
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მიზანი 2:   რეგიონის ბუნებრივი რესურსების ეფექტიანი მართვა-გამოყენება 

შეფასება ხდება მიზნის მიღწევის (შედეგების)  3 რაოდენობრივი და ამოცანის შესრულების 12 ხარისხობრივი  კრიტერიუმის მიხედვით 

მიღებული ქულების ჯამით. მაქსიმალური ქულა 45 (100%). 

მიზნის მიღწევის კრიტერიუმები: 

მონაცემების აღება ხდება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით. 

კრიტერიუმი 2013 (მლნ.ლარი) 2017 (მლნ.ლარი) ზრდა/კლება, % 

სამთომოპოვებით მრეწველობაში  განხორციელებული ინვესტიციების დინამიკა (ფიქსირებულ 

აქტივებში) 
11,6   

სამთომოპოვებით მრეწველობაში  დამატებული ღირებულების მოცულობის დინამიკა   73,1   

სამთომოპოვებით მრეწველობაში  ბრუნვის მოცულობის დინამიკა 149,4   

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

2.1. რეგიონში არსებული ბუნებრივი რესურსების, წიაღისეულის, მათი მარაგების, ასევე სხვა ეკონომიკური აქტივების (მიწა, ქონება) შესახებ 

არსებული საინფორმაციო ბაზის განახლება, მათი შესაბამისი აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და საორიენტაციო საბაზრო ღირებულების 

შეფასება. 

რეგიონში არსებული ბუნებრივი რესურსების, წიაღისეულის, მათი მარაგების, ასევე სხვა ეკონომიკური აქტივების (მიწა, ქონება) 

აღრიცხვაში, სისტემატიზაციასა და საორიენტაციო საბაზრო ღირებულების შეფასებაში არსებული მდგომარეობის და შესაბამისი 

საინფორმაციო ბაზის არსებობა-განახლების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
რეგიონში არსებულიბუნებრივი 

რესურსების აღრიცხვა, 

სისტემატიზაცია და საორიენტაციო 

საბაზრო ღირებულების შეფასება 

მონიტორინგის პერიოდში არ 

მომხდარა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა ბუნებრივი 

რესურსების აღრიცხვა, 

სისტემატიზაცია და 

საორიენტაციო საბაზრო 

ღირებულების შეფასება. 

მონიტორინგის პერიოდში მიმდინარეობდა 

ბუნებრივი რესურსების აღრიცხვა, 

სისტემატიზაცია და საორიენტაციო 

საბაზრო ღირებულების შეფასება და 

მიმდინარეობდა შესაბამისი საინფორმაციო 

ბაზის შექმნის/განახლების სამუშაოები. 

არსებობს და პერიოდულად ახლდება 

რეგიონში არსებული ბუნებრივი რესურსების 

საინფორმაციო ბაზა,  პერმანენტულად ხდება 

ბუნებრივი რესურსების აღრიცხვა, 

სისტემატიზაცია და საორიენტაციო საბაზრო 

ღირებულების შეფასება. 
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2.2. რეგიონში მოქმედ სამთომადნო საწარმოებში ტექნოლოგიური ციკლების დასრულების და არსებული საწარმოო პოტენციალის სრული 

გამოყენების (კონცენტრანტების დონეზე დამუშავებიდან ადგილზე გამდიდრების სრული ციკლის ჩატარება) შემდგომი წახალისება-

ხელშეწყობა 

რეგიონში მოქმედ სამთომადნო საწარმოებში ტექნოლოგიური ციკლების დასრულების და არსებული საწარმოო პოტენციალის სრული 

გამოყენების შემდგომი წახალისება-ხელშეწყობისთვის მონიტორინგის პერიოდში  გატარებული ღონისძიებების შეფასება ხდება ერთი 

კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

ამასთანავე, ხდება იმ გარემოების გათვალისწინება, რომ სტრატეგიის მიღების მომენტისათვის გამონაკლისი იყო  ბოლნისის 

მუნიციპალიტეტში მდებარე ს/ს “RMG Copper” (ყოფილი ს/ს „მადნეული“) და შპს “RMG Gold”-ის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატები, 

სადაც მადნების დამუშავება უკვე გაცდენილი კონცენტრატების დონეს და ხდებოდა უშუალოდ სასარგებლო კომპონენტების მიღება. 

 

0 1 2 3 
რეგიონში მოქმედ სამთომადნო 

საწარმოებში ტექნოლოგიური 

ციკლების დასრულების და 

არსებული საწარმოო პოტენციალის 

სრული გამოყენების  შემდგომი 

წახალისება-ხელშეწყობისთვის 

მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

რეგიონში მოქმედ სამთომადნო 

საწარმოებში ტექნოლოგიური ციკლების 

დასრულების და არსებული საწარმოო 

პოტენციალის სრული გამოყენების  

შემდგომი წახალისება-ხელშეწყობისთვის 

მონიტორინგის პერიოდში გატარდა 

ცალკეული ღონისძიებები  

რეგიონში მოქმედ სამთომადნო  

საწარმოთა უმრავლესობაში (ს/ს “RMG 

Copper”-ის და შპს “RMG Gold”-ის გარდა) 

ხდება კონცენტრანტების დონეზე 

დამუშავებიდან ადგილზე გამდიდრების 

სრული ციკლის ჩატარება და არსებული 

საწარმოო პოტენციალის სრულად არის 

გამოყენებული. 

რეგიონში მოქმედ სამთომადნო 

ყველა საწარმოში ხდება 

კონცენტრანტების დონეზე 

დამუშავებიდან ადგილზე 

გამდიდრების სრული ციკლის 

ჩატარება და არსებული საწარმოო 

პოტენციალის სრულად არის 

გამოყენებული. 

2.3. ფერადი, კეთილშობილი და იშვიათი ლითონების მიღების მიზნით, მეტალურგიული ქარხნის საწარმოო სიმძლავრეების ნაწილის 

რეორგანიზების წახალისება 

ფერადი, კეთილშობილი და იშვიათი ლითონების მისაღებად მეტალურგიული ქარხნის საწარმოო სიმძლავრეების ნაწილის 

რეორგანიზების წახალისების მიზნით მონიტორინგის პერიოდში  გატარებული ღონისძიებების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 
ფერადი, კეთილშობილი და იშვიათი 

ლითონების მიღების მიზნით, 

მეტალურგიული ქარხნის საწარმოო 

სიმძლავრეების ნაწილის რეორგანიზების 

წახალისებისთვის მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

ფერადი, კეთილშობილი და იშვიათი 

ლითონების მიღების მიზნით, 

მეტალურგიული ქარხნის საწარმოო 

სიმძლავრეების ნაწილის რეორგანიზების 

წახალისებისთვის მონიტორინგის პერიოდში 

გატარდა ცალკეული ღონისძიებები 

მონიტორინგის პერიოდში მოხდა 

ფერადი, კეთილშობილი და 

იშვიათი ლითონების მიღების 

მიზნით, მეტალურგიული ქარხნის 

საწარმოო სიმძლავრეების ნაწილის 

რეორგანიზება 

მეტალურგიული ქარხნის 

საწარმოო სიმძლავრეების 

ნაწილი ამოქმედებულია 

ფერადი, კეთილშობილი და 

იშვიათი ლითონების მიღების 

მიზნით 
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2.4. მხარის სპილენძისა და პოლიმეტალური საბადოების და მათი პოტენციალის სრულფასოვანი შესწავლა 

მხარის სპილენძისა და პოლიმეტალური საბადოების და მათი პოტენციალის სრულფასოვანი შესწავლის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში გატარებული ონისძიებების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 
მხარის სპილენძისა და 

პოლიმეტალური საბადოების და 

მათი პოტენციალის შესწავლის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

მხარის სპილენძისა და პოლიმეტალური 

საბადოების და მათი პოტენციალის 

შესწავლის მიზნით  მონიტორინგის 

პერიოდში ჩატარდა დაგეგმვის 

ღონისძიებები/საპროექტო სამუშაოები 

მიმდინარეობს სამუშაოები მხარის 

სპილენძისა და პოლიმეტალური 

საბადოების და მათი პოტენციალის 

სრულფასოვანი შესწავლის მიზნით  

მხარის სპილენძისა და 

პოლიმეტალური საბადოები და 

მათი პოტენციალი სრულად არის 

შესწავლილი  

 

2.5. ტორფის არსებული საბადოების შესახებ მცირე მოცულობის გეოლოგიური, ლაბორატორიული და სამრეწველო შეფასებითი სამუშაოების 

ჩატარება 

რეგიონში არსებული ტორფის საბადოების შესახებ მცირე მოცულობის გეოლოგიური, ლაბორატორიული და სამრეწველო შეფასებითი 

სამუშაოების ჩატარების მიზნით მონიტორინგის პერიოდში გატარებული ღონისძიებების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 
რეგიონში არსებული ტორფის 

საბადოების შესახებ მცირე 

მოცულობის გეოლოგიური, 

ლაბორატორიული და სამრეწველო 

შეფასებითი სამუშაოების ჩატარების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

რეგიონში არსებული ტორფის  საბადოების 

შესახებ მცირე მოცულობის გეოლოგიური, 

ლაბორატორიული და სამრეწველო 

შეფასებითი სამუშაოების ჩატარების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ჩატარდა დაგეგმვის 

ღონისძიებები/საპროექტო სამუშაოები 

მიმდინარეობს რეგიონში არსებული 

ტორფის  საბადოების შესახებ მცირე 

მოცულობის გეოლოგიური, 

ლაბორატორიული და სამრეწველო 

შეფასებითი სამუშაოები  

რეგიონში არსებული ტორფის 

საბადოების შესახებ მცირე 

მოცულობის გეოლოგიური, 

ლაბორატორიული და სამრეწველო 

შეფასებითი სამუშაოები 

ჩატარებულია 

 

 

2.6. რეგიონის თიხა-თაბაშირის საბადოების მარაგების და შესაბამისი ნედლეულის გათვალისწინებით, გაჯის საწარმოების სიმძლავრეების ზრდის 

ხელშეწყობა 

რეგიონში არსებული თიხა-თაბაშირის საბადოების მარაგების და შესაბამისი ნედლეულის გათვალისწინებით, გაჯის საწარმოების 

სიმძლავრეების ზრდის ხელშეწყობის მიზნით მონიტორინგის პერიოდში გატარებული ღონისძიებების შეფასება ხდება ერთი 

კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 
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0 1 2 3 
რეგიონში გაჯის საწარმოების 

სიმძლავრეების ზრდის ხელშეწყობის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

 რეგიონში გაჯის საწარმოების 

სიმძლავრეების ზრდის ხელშეწყობის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

დაიგეგმა ღონისძიებები 

 მონიტორინგის პერიოდში გატარდა 

ღონისძიებები რეგიონში გაჯის 

საწარმოების სიმძლავრეების ზრდის 

ხელშეწყობის მიზნით  

  რეგიონის თიხა-თაბაშირის 

საბადოების მარაგების და 

შესაბამისი ნედლეულის 

გათვალისწინებით, გაჯის 

საწარმოების სიმძლავრეები 

სრულად არის ამოქმედებული  

 

2.7. რეგიონში არსებული სტრატეგიული მნიშვნელობის რესურსის - სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი ქვების, მისი უიშვიათესი სახეობების 

(ბოლნისის ტუფი და სადახლოს მარმალიროსებრი კირქვა) გათვალისწინებით, სპეციალური საინვესტიციო პაკეტების მომზადება და მათი 

მიზნობრივი კომუნიკაცია 

 

რეგიონში არსებული სტრატეგიული მნიშვნელობის რესურსის - სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი ქვების, მისი უიშვიათესი სახეობების 

(ბოლნისის ტუფი და სადახლოს მარმალიროსებრი კირქვა) გათვალისწინებით, სპეციალური საინვესტიციო პაკეტების მომზადება და მათი 

მიზნობრივი კომუნიკაციის მიზნით მონიტორინგის პერიოდში გატარებული ღონისძიებების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 
რეგიონში არსებული სამშენებლო და 

მოსაპირკეთებელი ქვების მარაგების 

ათვისების მიზნით სპეციალური 

საინვესტიციო პაკეტები არ 

მომზადებულა  

რეგიონში არსებული სამშენებლო და 

მოსაპირკეთებელი ქვების ბოლნისის 

ტუფი და სადახლოს მარმალიროსებრი 

კირქვა) მარაგების ათვისების მიზნით 

მომზადდა 1  ან მეტი სპეციალური 

საინვესტიციო პაკეტი  

რეგიონში არსებული სამშენებლო და 

მოსაპირკეთებელი ქვების (ბოლნისის 

ტუფი და სადახლოს მარმალიროსებრი 

კირქვა) მარაგების ათვისების მიზნით 

მომზადდა სპეციალური საინვესტიციო 

პაკეტები, იდენტიფიცირებულია 

სავარაუდო ინვესტორები და მათთან 

მიმდინარეობს მიზნობრივი 

კომუნიკაცია 

მოზიდულია ინვესტიციები და 

მიმდინარეობს  რეგიონში 

არსებული სამშენებლო და 

მოსაპირკეთებელი ქვების 

(ბოლნისის ტუფი და სადახლოს 

მარმალიროსებრი კირქვა) 

მარაგების ათვისების მიზნით  

 

2.8. სამშენებლო კერამიკის (დარბაზისა და პიტარეთის კაოლინის საბადოები), მინის ტარის (ადულარიანი მეტასომატიტები) და საფაიფურე 

(ბექტაკარის კვარციტები) ნედლეულის ათვისების ხელშეწყობა და რეგიონში კერამიკული და მინის ტარის წარმოების განვითარება 

 

რეგიონში არსებული სამშენებლო კერამიკის (დარბაზისა და პიტარეთის კაოლინის საბადოები), მინის ტარის (ადულარიანი 

მეტასომატიტები) და საფაიფურე (ბექტაკარის კვარციტები) ნედლეულის ათვისების ხელშეწყობისა და რეგიონში კერამიკული და მინის 
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ტარის წარმოების განვითარების  მიზნით მონიტორინგის პერიოდში გატარებული ღონისძიებების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 
რეგიონში არსებული სამშენებლო 

კერამიკის, მინის ტარის  და 

საფაიფურე  ნედლეულის 

ათვისების ხელშეწყობისა და 

რეგიონში კერამიკული და მინის 

ტარის წარმოების განვითარების 

მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ 

გატარებულა 

რეგიონში არსებული სამშენებლო 

კერამიკის, მინის ტარის  და 

საფაიფურე  ნედლეულის 

ათვისების ხელშეწყობისა და 

რეგიონში კერამიკული და მინის 

ტარის წარმოების განვითარების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

მომზადდა 1  და მეტი სპეციალური 

საინვესტიციო პაკეტი  

რეგიონში არსებული სამშენებლო კერამიკის 

(დარბაზისა და ფიტარეთის კაოლინის 

საბადოები), მინის ტარის (ადულარიანი 

მეტასომატიტები) და საფაიფურე (ბექტაკარის 

კვარციტები) ნედლეულის ათვისების, 

კერამიკული და მინის ტარის წარმოების 

განვითარების მიზნით მომზადდა სპეციალური 

საინვესტიციო პაკეტები, იდენტიფიცირებულია 

სავარაუდო ინვესტორები და მათთან 

მიმდინარეობს მიზნობრივი კომუნიკაცია 

მოზიდულია ინვესტიციები და 

მიმდინარეობს რეგიონში არსებული 

სამშენებლო კერამიკის (დარბაზისა და 

პიტარეთის კაოლინის საბადოები), 

მინის ტარის (ადულარიანი 

მეტასომატიტები) და საფაიფურე 

(ბექტაკარის კვარციტები) ნედლეულის 

ათვისება, კერამიკული და მინის 

ტარის წარმოების განვითარება  

 

2.9. ბუნებრივი რესურსების გონივრული გამოყენებისა და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის მიზნით, უახლესი ტექნოლოგიების, მართვის 

თანამედროვე პრაქტიკის დანერგვა და ხელშეწყობა 

მონიტორინგის პერიოდში ბუნებრივი რესურსების გონივრული გამოყენებისა და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის მიზნით, უახლესი 

ტექნოლოგიების, მართვის თანამედროვე პრაქტიკის დანერგვისა და ხელშეწყობისათვის გატარებული ღონისძიებების შეფასება ხდება 

ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 
ბუნებრივი რესურსების 

გონივრული გამოყენებისა და 

ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის 

მიზნით, უახლესი ტექნოლოგიების, 

მართვის თანამედროვე პრაქტიკის 

დანერგვისა და ხელშეწყობის 

მიზნით ღონისძიებები არ 

გატარებულა 

ბუნებრივი რესურსების 

გონივრული გამოყენებისა და 

ბუნებრივი მემკვიდრეობის 

დაცვის მიზნით, უახლესი 

ტექნოლოგიების, მართვის 

თანამედროვე პრაქტიკის 

დანერგვისა და ხელშეწყობის 

მიზნით გატარდა ცალკეული 

ღონისძიებები 

ბუნებრივი რესურსების გონივრული 

გამოყენებისა და ბუნებრივი 

მემკვიდრეობის დაცვის მიზნით, 

უახლესი ტექნოლოგიების, მართვის 

თანამედროვე პრაქტიკის დანერგვისა 

და ხელშეწყობის მიზნით გატარდა 

ღონისძიებები სამთავრობო პოლიტიკის 

(პოლიტიკის დოკუმენტი, სტრატეგია) 

ან/და საკანონმდებლო დონეზე 

ბუნებრივი რესურსების გონივრული 

გამოყენებისა და ბუნებრივი მემკვიდრეობის 

დაცვის მიზნით, უახლესი ტექნოლოგიების, 

მართვის თანამედროვე პრაქტიკის 

დანერგვისა და ხელშეწყობის მიზნით 

მიმდინარეობს სამთავრობო პოლიტიკის 

(პოლიტიკის დოკუმენტი, სტრატეგია) ან/და 

საკანონმდებლო დონეზე შემუშავებუი 

დოკუმენტების  იმპლემენტაცია 

 

2.10. ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყეებში სატყეო ინფრასტრუქტურის შექმნა, აგრეთვე მერქნული რესურსის მისაღებად, გამოვლენილ 

პრიორიტეტულ უბნებზე მკაცრად შერჩეული, სწრაფმზარდი სახეობებით პლანტაციების გაშენების ღონისძიებათა გეგმის შემუშავება და ტყის 

რესურსების სრული ინვენტარიზაციის უზრუნველყოფა 
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ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყეებში სატყეო ინფრასტრუქტურის შექმნის, მერქნული რესურსის მისაღებად, გამოვლენილ 

პრიორიტეტულ უბნებზე მკაცრად შერჩეული, სწრაფმზარდი სახეობებით პლანტაციების გაშენების ღონისძიებათა გეგმის შემუშავებისა და 

ტყის რესურსების სრული ინვენტარიზაციის უზრუნველყოფისათვის  მონიტორინგის პერიოდში გატარებული ღონისძიებები ფასდება 

ცალ-ცალკე, სამი კრიტერიუმით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან თითოეულ საკითხზე 

მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

ადგილობრივი მნიშვნელობის 

ტყეებში სატყეო ინფრასტრუქტურის 

შექმნისათვის ღონისძიებები არ 

გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყეებში 

სათანადო სატყეო ინფრასტრუქტურის 

შექმნის სამუშაოები  

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობს ადგილობრივი 

მნიშვნელობის ტყეებში სათანადო 

სატყეო ინფრასტრუქტურის შექმნის 

სამუშაოები 

ადგილობრივი მნიშვნელობის 

ტყეებში შექმნილია სათანადო 

სატყეო ინფრასტრუქტურია 

 

0 1 2 3 
მერქნული რესურსის მისაღებად  

პრიორიტეტულ უბნები არ 

გამოვლენილა და მათზე მკაცრად 

შერჩეული, სწრაფმზარდი 

სახეობებით პლანტაციების გაშენების 

ღონისძიებათა გეგმა არ 

შემუშავებულა 

მონიტორინგის პერიოდში მიმდინარეობს 

მერქნული რესურსის მისაღებად  

პრიორიტეტულ უბნების გამოვლენა 

მათზე მკაცრად შერჩეული, სწრაფმზარდი 

სახეობებით პლანტაციების გაშენებისთვის  

 პრიორიტეტულ უბნებზე 

გამოვლენილია პრიორიტეტული უბნები 

და მიმდინარეობს მკაცრად შერჩეული, 

სწრაფმზარდი სახეობებით 

პლანტაციების გაშენების გეგმის 

შემუშავება   

შემუშავებულია მერქნული 

რესურსის მისაღებად, 

გამოვლენილ პრიორიტეტულ 

უბნებზე მკაცრად შერჩეული, 

სწრაფმზარდი სახეობებით 

პლანტაციების გაშენების 

ღონისძიებათა გეგმა  

 

0 1 2 3 
რეგიონში ტყის რესურსების სრული 

ინვენტარიზაცია მონიტორინგის 

პერიოდში არ ჩატარებულა და 

დაგეგმილი არ არის 

მონიტორინგის პერიოდში ჩატარდა 

რეგიონში ტყის რესურსების სრული 

ინვენტარიზაციის  დაგეგმვის 

ღონისძიებები 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობს რეგიონში ტყის 

რესურსების სრული ინვენტარიზაციის  

სამშაოები 

ჩატარებულია  რეგიონში ტყის 

რესურსების სრული 

ინვენტარიზაცია 
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მიზანი 3: სამრეწველო და ენერგო სექტორების პოტენციალის განვითარება 

შეფასება ხდება მიზნის მიღწევის (შედეგების)  6 რაოდენობრივი და ამოცანის შესრულების 37 ხარისხობრივი კრიტერიუმის მიხედვით 

მიღებული ქულების ჯამით. მაქსიმალური ქულა 129 (100%). 

მიზნის მიღწევის კრიტერიუმები: 

მონაცემების აღება ხდება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით. 

კრიტერიუმი 2013 (მლნ.ლარი) 2017 (მლნ.ლარი) ზრდა/კლება, % 

დამამუშავებელ მრეწველობაში განხორციელებული ინვესტიციების დინამიკა 

(ფიქსირებულ აქტივებში) 
74,7   

დამამუშავებელ მრეწველობაში დამატებული ღირებულების მოცულობის დინამიკა  315,3   

დამამუშავებელ მრეწველობაში ბრუნვის მოცულობის დინამიკა 1209,5   

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოებასა და განაწილებაში  განხორციელებული 

ინვესტიციების დინამიკა (ფიქსირებულ აქტივებში) 38,1   

დამატებული ღირებულების მოცულობის დინამიკა ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის 

წარმოებასა და განაწილებაში   
71,5   

ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოებასა და განაწილებაში  ბრუნვის 

მოცულობის დინამიკა 
293,7   

 

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

ამოცანა 3.1.  მრეწველობის განვითარების სისტემური ხელშეწყობა 

3.1.1. მხარის სამრეწველო პოტენციალის აღწერის მონაცემთა ბაზის შექმნა და მისი პერიოდული განახლება 

 

მხარის სამრეწველო პოტენციალის აღწერის მონაცემთა ბაზის შექმნისა და მისი პერიოდული განახლების შეფასება ხდება ერთი 

კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  
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0 1 2 3 
მონიტორინგის პერიოდში მხარის 

სამრეწველო პოტენციალის აღწერა არ 

ჩატარებულა და მონაცემთა ბაზა არ 

შექმნილა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

მხარის სამრეწველო პოტენციალის აღწერა 

და მონაცემთა ბაზის შექმნა 

მიმდინარეობს მხარის სამრეწველო 

პოტენციალის აღწერა (ბაზისათვის 

მონაცემთა შეგროვება) 

შექმნილია და პერიოდულად 

ახლდება მხარის სამრეწველო 

პოტენციალის მონაცემთა ბაზა  

 

3.1.2. მხარეში წარმოებული პროდუქციის (სახეების მიხედვით) შესახებ სანდო სტატისტიკის წარმოება 

 

მხარეში წარმოებული პროდუქციის (სახეების მიხედვით) შესახებ სანდო სტატისტიკის წარმოების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში სანდო 

სტატისტიკის წარმოება მხარეში 

წარმოებული პროდუქციის (სახეების 

მიხედვით) არ ხდებოდა 

დაგეგმილია ღონისძიებები მხარეში 

წარმოებული პროდუქციის (სახეების 

მიხედვით) სანდო სტატისტიკის 

საწარმოებლად  

მიმდინარეობს ღონისძიებები მხარეში 

წარმოებული პროდუქციის (სახეების 

მიხედვით) სანდო სტატისტიკის 

საწარმოებლად  

ხდება სანდო სტატისტიკის წარმოება 

მხარეში წარმოებული პროდუქციის 

(სახეების მიხედვით)  

 

3.1.3. მხარის საბაზისო და ტექნიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 

 

არ ფასდება ზოგადი ფორმულირების, ასევე, მე-5 და მე-10 მიზნებთან შინაარსობრივი მსგავსების გამო. 

 

3.1.4. მძიმე და მომპოვებელი მრეწველობის დარგების, შესაბამისი სამრეწველო სიმძლავრეებისა და პოტენციალის სრული გამოყენების 

განსაკუთრებული ხელშეწყობა 

 

მძიმე და მომპოვებელი მრეწველობის დარგების, შესაბამისი სამრეწველო სიმძლავრეებისა და პოტენციალის სრული გამოყენების 

განსაკუთრებული ხელშეწყობისთვის მონიტორინგის პერიოდში გატარებული ღონისძიებების მოცულობის შეფასება ხდება ერთი 

კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 
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0 1 2 3 
მონიტორინგის პერიოდში მძიმე და 

მომპოვებელი მრეწველობის დარგების, 

შესაბამისი სამრეწველო სიმძლავრეებისა 

და პოტენციალის სრული გამოყენების 

განსაკუთრებული ხელშეწყობისათვის 

ღონისძიებები არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში შემუშავდა 

პროექტები/ საინვესტიციო პაკეტები/ 

ღონისძიებები მძიმე და მომპოვებელი 

მრეწველობის დარგების, შესაბამისი 

სამრეწველო სიმძლავრეებისა და 

პოტენციალის სრული გამოყენების 

მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში 

განხორციელდა ინვესტიციები მძიმე 

და მომპოვებელი მრეწველობის 

დარგების, შესაბამისი სამრეწველო 

სიმძლავრეებისა და პოტენციალის 

სრული გამოყენების მიზნით 

მძიმე და მომპოვებელი 

მრეწველობის დარგების 

სამრეწველო სიმძლავრეები და 

პოტენციალი სრულად არის 

ამოქმედებული/გამოყენებული 

 

3.1.5. რეგიონში მიწისა და საწარმოების პრივატიზაციის შემდგომი ხელშეწყობა 

რეგიონში მიწისა და საწარმოების პრივატიზაციის ხელშეწყობისათვის მონიტორინგის პერიოდში ჩატარებული სამუშაოების შეფასება ხდება 

ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან (სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოდან) მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

 

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

მიწისა და საწარმოების პრივატიზაცია არ 

მომხდარა  

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ღონისძიებები რეგიონში მიწისა და 

საწარმოების პრივატიზაციის 

ხელშეწყობისათვის 

 მიმდინარეობს რეგიონში მიწისა და 

საწარმოების პრივატიზაციის პროცესი 

რეგიონში მიწისა და საწარმოების 

პრივატიზაცია დასრულებულია 

 

3.1.6. რეგიონში სამრეწველო ან სხვა ტიპის კლასტერების განვითარების შესაძლებლობათა შესწავლა და გამოვლენა, შესაბამისი პროექტების 

მომზადება და მიზნობრივი კომუნიკაცია 

 

რეგიონში სამრეწველო ან სხვა ტიპის კლასტერების განვითარების შესაძლებლობათა შესწავლისა და გამოვლენის, შესაბამისი პროექტების 

მომზადებისა და მიზნობრივი კომუნიკაციის მიზნით მონიტორინგის პერიოდში ჩატარებული სამუშაოების შეფასება ხდება ერთი 

კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

 

0 1 2 3 
მონიტორინგის პერიოდში არ ხდებოდა 

რეგიონში სამრეწველო ან სხვა ტიპის 

კლასტერების განვითარების 

შესაძლებლობათა შესწავლა და გამოვლენა, 

შესაბამისი პროექტების მომზადება და 

მიზნობრივი კომუნიკაცია 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონში 

სამრეწველო ან სხვა ტიპის 

კლასტერების განვითარების 

შესაძლებლობათა შესწავლა  

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

სამრეწველო ან სხვა ტიპის კლასტერების 

განვითარების შესაძლებლობათა 

შესწავლისა და გამოვლენის 

საფუძველზე შემუშავდა პროგამული 

დოკუმენტები/ დაიგეგმა ღონისძიებები 

 შესწავლილია რეგიონში 

სამრეწველო ან სხვა ტიპის 

კლასტერების განვითარების 

შესაძლებლობი, ხდება შესაბამისი 

პროექტების მომზადება და 

მიზნობრივი კომუნიკაცია 
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3.1.7. ეკონომიკური თანამშრომლობის ქსელის განვითარება; ადგილობრივი სამრეწველო სუბიექტების დახმარება უცხოელ ინვესტორებთან 

კავშირების დამყარებაში 

ეკონომიკური თანამშრომლობის ქსელის განვითარების, უცხოელ ინვესტორებთან კავშირების დამყარებაში ადგილობრივი სამრეწველო 

სუბიექტების დახმარების მიზნით მონიტორინგის პერიოდში ჩატარებული სამუშაოების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

 

0 1 2 3 

ეკონომიკური თანამშრომლობის ქსელის 

განვითარებისათვის, აგრეთვე 

ადგილობრივი სამრეწველო სუბიექტების 

უცხოელ ინვესტორებთან კავშირების 

დამყარებაში  დახმარებისათვის 

ღონისძიებები არ განხორციელებულა  

ეკონომიკური თანამშრომლობის ქსელის 

განვითარებისათვის, აგრეთვე 

ადგილობრივი სამრეწველო 

სუბიექტების უცხოელ ინვესტორებთან 

კავშირების დამყარებაში  

დახმარებისათვის დაიგეგმა 

ღონისძიებები  

ვითარდება ეკონომიკური 

თანამშრომლობის ქსელი, 

სახელმწიფო ეხმარება ადგილობრივი 

სამრეწველო სუბიექტებს უცხოელ 

ინვესტორებთან კავშირების 

დამყარებაში   

განვითარებულია ეკონომიკური 

თანამშრომლობის ქსელი; 

ადგილობრივი სამრეწველო 

სუბიექტებს დამყარებული აქვთ 

კავშირები უცხოელ 

ინვესტორებთან  

 

3.1.8. ტრანსსასაზღვრო და რეგიონთაშორისი ეკონომიკური თანამშრომლობის პროექტების ინიცირება 

ტრანსსასაზღვრო და რეგიონთაშორისი ეკონომიკური თანამშრომლობის პროექტების ინიცირების მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ჩატარებული სამუშაოების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

 

0 1 2 3 
მონიტორინგის პერიოდში 

ტრანსსასაზღვრო და რეგიონთაშორისი 

ეკონომიკური თანამშრომლობის 

პროექტების არ არის ინიცირებული ან 

დაგეგმილი 

მონიტორინგის პერიოდში დაგეგმილია 

ტრანსსასაზღვრო და რეგიონთაშორისი 

ეკონომიკური თანამშრომლობის 

პროექტები  

მონიტორინგის პერიოდში 

ტრანსსასაზღვრო და 

რეგიონთაშორისი ეკონომიკური 

თანამშრომლობის პროექტები 

განხორციელდა  ერთ-ერთ 

მოსაზღვრე ქვეყანასთან 

მონიტორინგის პერიოდში 

ტრანსსასაზღვრო და 

რეგიონთაშორისი ეკონომიკური 

თანამშრომლობის პროექტები 

განხორციელდა ორივე მოსაზღვრე 

ქვეყანასთან   

 

3.1.9. დამეგობრებულ ქალაქებთან ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმართულებათა განსაზღვრა და განვითარება 

 

დამეგობრებულ ქალაქებთან ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმართულებათა განსაზღვრისა და განვითარების მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ჩატარებული სამუშაოების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 
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0 1 2 3 
მონიტორინგის პერიოდში დამეგობრებულ 

ქალაქებთან ეკონომიკური 

თანამშრომლობის მიმართულებათა 

განსაზღვრისა და განვითარების მიზნით 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

დამეგობრებულ ქალაქებთან 

განსაზღვრულია ეკონომიკური 

თანამშრომლობის მიმართულებები 

მონიტორინგის პერიოდში 

დამეგობრებულ ქალაქებთან 

დაიგეგმა ეკონომიკური 

თანამშრომლობის პროექტები 

მონიტორინგის პერიოდში 

დამეგობრებულ ქალაქებთან 

კავშირში განხორციელებულია 

ეკონომიკური თანამშრომლობის 

პროექტები 

 

3.1.10. კერძო-საჯარო პარტნიორობის სქემების ინიცირება და გამოყენება მიზნობრივი პროექტების განხორციელებისთვის 

კერძო-საჯარო პარტნიორობის სქემების ინიცირებისა და მიზნობრივი პროექტების განხორციელებისთვის მათი გამოყენების შეფასება ხდება 

ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

 

0 1 2 3 
მონიტორინგის პერიოდში   კერძო-საჯარო 

პარტნიორობის სქემების ინიცირება და 

მიზნობრივი პროექტების 

განხორციელებისთვის გამოყენება არ 

მომხდარა 

მონიტორინგის პერიოდში  შექმნილია 

საინვესტიციო პაკეტები კერძო-საჯარო 

პარტნიორობის სქემებით 

მონიტორინგის პერიოდში   კერძო-

საჯარო პარტნიორობის სქემებით 

დაგეგმილია მიზნობრივი პროექტები  

  კერძო-საჯარო პარტნიორობის 

სქემებით განხორციელებულია 

მიზნობრივი პროექტები  

 

3.1.11. პარტნიორობის დამყარება სავაჭრო პალატებთან და ბიზნეს ჯგუფებთან 

სავაჭრო პალატებთან და ბიზნეს ჯგუფებთან ადგილობრივი ბიზნესის პარტნიორობის დამყარების ხელშეწყობისათვის  მონიტორინგის 

პერიოდში ჩატარებული სამუშაოების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატიდან მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე. 

 

0 1 2 3 
რეგიონის ბიზნესს არ აქვს დამყარებული 

პარტნიორული ურთიერთობა სავაჭრო 

პალატებთან და ბიზნეს ჯგფებთან 

რეგიონიდან ცალკეული ბიზნესმენები 

თანამშრომლობენ სავაჭრო პალატებთან 

და ბიზნეს ჯგფებთან 

რეგიონიდან ცალკეული 

ბიზნესმენები თანამშრომლობენ 

სავაჭრო პალატებთან და ბიზნეს 

ჯგფებთან 

რეგიონის ბიზნესმენებთან დ 

სავაჭრო პალატებისა და ბიზნეს 

ჯგფების თანამშრომლობით 

ხორციელდება პროექტები 

 

3.1.12. ბიზნეს გამოფენების, ფორუმების და მრგვალი მაგიდების ორგანიზების ხელშეწყობა 

ბიზნეს გამოფენების, ფორუმების და მრგვალი მაგიდების ორგანიზების ხელშეწყობის მიზნით მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

ჩატარებული სამუშაოების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან 

მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 



ქვემო ქართლის რეგიონის 2014-2021 წლების განვითარების სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის მეთოდოლოგია 

 

 

18 
 
 

 რეგიონის ბიზნესისთვის ბიზნეს 

გამოფენების, ფორუმების და მრგვალი 

მაგიდების ორგანიზების ხელშეწყობა არ 

მომხდარა 

 რეგიონის ბიზნესი საკუთარი 

ინიციატივით და ძალებით არის 

წარმოდგენილი ბიზნეს გამოფენებზე, 

ფორუმებზე, მრგვალი მაგიდებსა და 

მსგავს ღონისძიებებზე 

 რეგიონის ბიზნესისახელმწიფოს 

მხარდაჭერით არის წარმოდგენილი 

ბიზნეს გამოფენებზე, ფორუმებზე, 

მრგვალი მაგიდებსა და მსგავს 

ღონისძიებებზე 

 რეგიონში ეწყობა  ბიზნეს 

გამოფენები, ფორუმები,  მრგვალი 

მაგიდები და მსგავსი 

ღონისძიებები 

 

3.1.13. სამხარეო და ადგილობრივ დონეზე შრომის ბაზრის სრულფასოვანი შესწავლა და სათანადო საინფორმაციო ბაზის ფორმირება 

სამხარეო და ადგილობრივ დონეზე შრომის ბაზრის სრულფასოვანი შესწავლისა და სათანადო საინფორმაციო ბაზის ფორმირების 

მდომარეობის შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

 

0 1 2 3 
მონიტორინგის პერიოდში სამხარეო და 

ადგილობრივ დონეზე შრომის ბაზის 

სრულფასოვნად შესწავლისა და  სათანადო 

საინფორმაციო ბაზის შესაქმნელად 

ღონისძიებები არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

სამხარეო და ადგილობრივ დონეზე 

შრომის ბაზის სრულფასოვნად შესწავლა 

და  სათანადო საინფორმაციო ბაზის 

შექმნა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობს სამხარეო და 

ადგილობრივ დონეზე შრომის ბაზის 

სრულფასოვნად შესწავლა და  

სათანადო საინფორმაციო ბაზის შექმნა 

სამხარეო და ადგილობრივ დონეზე 

შრომის ბაზარი სრულფასოვნად 

არის შესწავლილი და შექმნილია 

სათანადო საინფორმაციო ბაზა 

 

3.1.14. ადგილობრივად წარმოებული სამშენებლო მასალების ინფრასტრუქტურულ პროექტებში გამოყენების წახალისება 

მონიტორინგის პერიოდში ადგილობრივად წარმოებული სამშენებლო მასალების ინფრასტრუქტურულ პროექტებში გამოყენების  შეფასება 

ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე. 

 

0 1 2 3 
  მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

განხორციელებულინფრასტრუქტურულ 

პროექტებში   ადგილობრივად 

წარმოებული სამშენებლო მასალები არ 

გამოიყენებოდა  

მონიტორინგის პერიოდში 

რეგიონში განხორციელებულ 

ინფრასტრუქტურულ პროექტებში  

ადგილობრივად წარმოებული 

სამშენებლო მასალები,   

იმპორტირებულთან შედარებით, 

ნაკლებად არის გამოყენებული  

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ 

პროექტებში  ადგილობრივად 

წარმოებული სამშენებლო მასალების 

გამოყენება აჭარბებს იმპორტირებული 

მასალების გამოყენებას   

   მონიტორინგის პერიოდში 

რეგიონში განხორციელებულ 

ინფრასტრუქტურულ პროექტებში 

გამოიყენებოდა მხოლოდ 

ადგილობრივად წარმოებული 

სამშენებლო მასალები   
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3.1.15. რეგიონში საკონსერვო მრეწველობის შემდგომი განვითარების და გასაღების ბაზრების გაფართოებაში ხელშეწყობა 

 

რეგიონში საკონსერვო მრეწველობის შემდგომი განვითარების და გასაღების ბაზრების გაფართოებაში ხელშეწყობის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში რეგიონში ჩატარებული სამუშაოების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

 

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

საკონსერვო მრეწველობის შემდგომი 

განვითარების და გასაღების ბაზრების 

გაფართოებაში ხელშეწყობისათვის 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

საკონსერვო მრეწველობის შემდგომი 

განვითარებისათვის მოზიდულია 

ინვესტიციები  და დაგეგმილია 

პროექტები 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

საკონსერვო მრეწველობის 

საწარმოებში ინვესტიციები არის 

ჩადებული, მიმდინარეობს ბიზნეს-

პროექტების განხორციელება 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

საკონსერვო მრეწველობის საწარმოებში 

ინვესტიციები არის ჩადებული, 

მიმდინარეობს ბიზნეს-პროექტების 

განხორციელება, სახელმწიფო 

სტრუქტურები ეხმარებიან 

ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტში 

3.1.16. რეგიონის ბრენდინგისთვის გათვალისწინებული საქმიანობის კონტექსტში, ქვემო ქართლში დამზადებული საუკეთესო კვების 

პროდუქტების რეკლამირების ხელშეწყობა 

 

რეგიონის ბრენდინგისთვის გათვალისწინებული საქმიანობის კონტექსტში, ქვემო ქართლში დამზადებული საუკეთესო კვების 

პროდუქტების რეკლამირების ხელშეწყობის მიზნით მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში ჩატარებული სამუშაოების შეფასება ხდება 

ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

 

0 1 2 3 
 მონიტორინგის პერიოდში ქვემო 

ქართლში დამზადებული საუკეთესო 

კვების პროდუქტების რეკლამირების 

ხელშეწყობისათვის ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

 მონიტორინგის პერიოდში ხდებოდა 

ქვემო ქართლში დამზადებული 

საუკეთესო კვების პროდუქტების 

სპონტანური რეკლამირება (თავად 

მეწარმეების მიერ)  

 მონიტორინგის პერიოდში ჩატარდა 

ადგილობრივი ბიზნესის ძალებით 

ჩატარდა სარეკლამო კამპანია ქვემო 

ქართლში დამზადებული საუკეთესო 

კვების პროდუქტების 

რეკლამირებისათვის  

 მონიტორინგის პერიოდში სახელმწიფოს 

ხელშეწყობით და ადგილობრივმა 

ბიზნესის მიერ ჩატარდა ფართო 

სარეკლამო კამპანია ქვემო ქართლში 

დამზადებული საუკეთესო კვების 

პროდუქტების რეკლამირებისათვის  
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ამოცანა 3.2.  ენერგოსექტორის მრავალმხრივი და მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა 

 

3.2.1.  მცირე ჰესების განვითარების მხარდაჭერა 

მცირე ჰესების განვითარების მხარდაჭერის მიზნით მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში გატარებული ღონისძიებების შეფასება ხდება 

ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

მონოტორინგის პერიოდში მცირე ჰესების 

განვითარების მხარდაჭერის მიზნით 

ღონისძიებები არ განხორციელებულა 

მონოტორინგის პერიოდში შესწავლილია 

მცირე ჰესების განვითარების 

პოტენციალი 

მონოტორინგის პერიოდში 

დაპროექტებულია/ მოზიდულია 

ინვესტიციები რეგიონში მცირე 

ჰესების განვითარებისათვის 

მონოტორინგის პერიოდში 

რეგიონში აშენდა მცირე ჰესები 

 

3.2.2. ალტერნატიული ენერგიის წყაროების გამოყენებისთვის, პერსპექტიულად მიჩნეულ მდ. მტკვრის ხეობის მცხეთა-რუსთავის მონაკვეთზე 

ქარის ენერგიის ათვისების შესაძლებლობის შესწავლა 

ალტერნატიული ენერგიის წყაროების გამოყენებისთვის მდ. მტკვრის ხეობის მცხეთა-რუსთავის მონაკვეთზე ქარის ენერგიის ათვისების 

შესაძლებლობის შესწავლის მიზნით მონიტორინგის პერიოდში გატარებული ღონისძიებების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

მონოტორინგის პერიოდში მდ. მტკვრის 

ხეობის მცხეთა-რუსთავის მონაკვეთზე 

ქარის ენერგიის ათვისების 

შესაძლებლობის შესწავლა არ მომხდარა 

მონოტორინგის პერიოდში დაიგეგმა მდ. 

მტკვრის ხეობის მცხეთა-რუსთავის 

მონაკვეთზე ქარის ენერგიის ათვისების 

შესაძლებლობის შესწავლა  

მონოტორინგის პერიოდში მოხდა 

მდ. მტკვრის ხეობის მცხეთა-

რუსთავის მონაკვეთზე ქარის 

ენერგიის ათვისების შესაძლებლობის 

შესწავლა  

მონოტორინგის პერიოდში მდ. 

მტკვრის ხეობის მცხეთა-რუსთავის 

მონაკვეთზე ქარის ენერგიის 

ათვისების შესაძლებლობის 

შესწავლის საფუძველზე 

მომზადდა საინვესტიციო 

პაკეტები/ პროექტები  

 

3.2.3. ქ. რუსთავის ტერიტორიაზე ქარის ტურბინების მოწყობის ხელშეწყობა 

 

ქ. რუსთავის ტერიტორიაზე ქარის ტურბინების მოწყობის ხელშეწყობის მიზნით მონიტორინგის პერიოდში გატარებული ღონისძიებების 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე. 
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0 1 2 3 

მონოტორინგის პერიოდში ქ. რუსთავის 

ტერიტორიაზე ქარის ტურბინების 

მოწყობის ხელშეწყობისათვის 

ღონისძიებები არ განხორციელებულა 

შესწავლილია ქ. რუსთავის 

ტერიტორიაზე ქარის ტურბინების 

მოწყობის შესაძლებლობები 

მონოტორინგის პერიოდში 

მომზადდა ქ. რუსთავის 

ტერიტორიაზე ქარის ტურბინების 

საინვესტიციო პაკეტები/ პროექტები  

მონოტორინგის პერიოდში  

მიდინარეობდა ქ. რუსთავის 

ტერიტორიაზე ქარის ტურბინების 

მშენებლობა 

 

3.2.4. ენერგეტიკული მიზნებისთვის ბიოგაზის გამოყენების მხარდაჭერა 

ენერგეტიკული მიზნებისთვის ბიოგაზის გამოყენების მხარდაჭერის მიზნით მონიტორინგის პერიოდში გატარებული ღონისძიებების 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე. 

0 1 2 3 

მონოტორინგის პერიოდში ენერგეტიკული 

მიზნებისთვის ბიოგაზის გამოყენების 

მხარდასაჭერად ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

მონოტორინგის პერიოდში დაგეგმილია 

ენერგეტიკული მიზნებისთვის ბიოგაზის 

გამოყენების მხარდაჭერის ღონისძიებები 

მონოტორინგის პერიოდში 

მომზადდა ენერგეტიკული 

მიზნებისთვის ბიოგაზის 

გამოყენების პროექტები  

მონოტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა ენერგეტიკული 

მიზნებისთვის ბიოგაზის 

გამოყენების პროექტების 

განხორციელება 

 

3.2.5. ქ. რუსთავში, მარნეულის, გარდაბნის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში, მზის ენერგიის გამოყენების მიზნით, სხვადასხვა ტიპის 

ჰელიოდანადგარების (ბრტყელი კოლექტორების, მძლავრი მზის ღუმელების, კოშკის ტიპის მზის სადგურების, გენერატორების) 

ექსპლოატაციის შესაძლებლობათა შესწავლა და შესაბამისი პროექტების მომზადების ხელშეწყობა 

ქ. რუსთავში, მარნეულის, გარდაბნის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში, მზის ენერგიის გამოყენების მიზნით, სხვადასხვა ტიპის 

ჰელიოდანადგარების ექსპლოატაციის შესაძლებლობათა შესწავლა და შესაბამისი პროექტების მომზადების ხელშეწყობის შეფასება ხდება 

ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 
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0 1 2 3 

მონოტორინგის პერიოდში ქ. რუსთავში, 

მარნეულის, გარდაბნის და ბოლნისის 

მუნიციპალიტეტებში, მზის ენერგიის 

გამოყენების მიზნით, სხვადასხვა ტიპის 

ჰელიოდანადგარების ექსპლუატაციის 

შესაძლებლობათა შესწავლა და შესაბამისი 

პროექტების მომზადების ხელშეწყობა არ 

მომხდარა 

მონოტორინგის პერიოდში დაიგეგმა ქ. 

რუსთავში, მარნეულის, გარდაბნის და 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში, მზის 

ენერგიის გამოყენების მიზნით, 

სხვადასხვა ტიპის ჰელიოდანადგარების 

ექსპლუატაციის შესაძლებლობათა 

შესწავლა და შესაბამისი პროექტების 

მომზადების ხელშეწყობის ღონისძიებები 

მონოტორინგის პერიოდში მოხდა ქ. 

რუსთავში, მარნეულის, გარდაბნის 

და ბოლნისის მუნიციპალიტეტებში, 

მზის ენერგიის გამოყენების მიზნით, 

სხვადასხვა ტიპის 

ჰელიოდანადგარების 

ექსპლუატაციის შესაძლებლობათა 

შესწავლა და მომზადდა შესაბამისი 

პროექტები 

მონოტორინგის პერიოდში ქ. 

რუსთავში, მარნეულის, გარდაბნის 

და ბოლნისის 

მუნიციპალიტეტებში, მზის 

ენერგიის გამოყენების მიზნით, 

მიმდინარეობდა სხვადასხვა ტიპის 

ჰელიოდანადგარების მონტაჟი 

 

3.2.6. რეგიონში არსებული ჰიდროენერგიის, სათბობისა და განახლებადი ენერგიის წყაროების - მზის, ქარის და გეოთერმული წყლების 

პოტენციური მარაგების ეფექტიანი გამოყენებისთვის, შესაბამის კვლევებზე დაფუძნებული საინვესტიციო წინადადებების მომზადება და 

მათი მიზნობრივი კომუნიკაცია 

რეგიონში არსებული ჰიდროენერგიის, სათბობისა და განახლებადი ენერგიის წყაროების - მზის, ქარის და გეოთერმული წყლების 

პოტენციური მარაგების ეფექტიანი გამოყენებისთვის, შესაბამის კვლევებზე დაფუძნებული საინვესტიციო წინადადებების მომზადებისა 

და მათი მიზნობრივი კომუნიკაციის შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

რეგიონში არსებული ჰიდროენერგიის, 

სათბობისა და განახლებადი ენერგიის 

წყაროების - მზის, ქარის და გეოთერმული 

წყლების პოტენციური მარაგების 

ეფექტიანი გამოყენებისთვის, შესაბამის 

კვლევებზე დაფუძნებული საინვესტიციო 

წინადადებების მომზადება და მათი 

მიზნობრივი კომუნიკაცია 

რეგიონში არსებული ჰიდროენერგიის, 

სათბობისა და განახლებადი ენერგიის 

წყაროების - მზის, ქარის და 

გეოთერმული წყლების პოტენციური 

მარაგების ეფექტიანი გამოყენებისთვის, 

ჩატარდა შესაბამისი კვლევები მმავალში 

მათ საფუძვეზე საინვესტიციო 

წინადადებების მომზადების მიზნით 

რეგიონში არსებული 

ჰიდროენერგიის, სათბობისა და 

განახლებადი ენერგიის წყაროების - 

მზის, ქარის და გეოთერმული 

წყლების პოტენციური მარაგების 

ეფექტიანი გამოყენებისთვის, 

მომზადდა საინვესტიციო 

წინადადებები/პროექტები 

რეგიონში არსებული 

ჰიდროენერგიის, სათბობისა და 

განახლებადი ენერგიის წყაროების 

- მზის, ქარის და გეოთერმული 

წყლების პოტენციური მარაგების 

ეფექტიანი გამოყენებისთვის, 

მომზადდა საინვესტიციო 

წინადადებები და ხდებოდა 

მიზნობრივი კომუნიკაცია 

 

3.2.7. განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებისთვის რეგიონული და მუნიციპალური გეგმების შემუშავება 

განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებისთვის რეგიონული და მუნიციპალური გეგმების შემუშავების შეფასება ხდება ერთი 

კრიტერიუმით, სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის ადმინისტრაციისა და მუნიციპალიტეტების მიერ თვითშეფასების მიხედვით, 

კითხვარზე გაცემული პასუხების საშუალო არითმეტიკულით. 
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0 1 2 3 

მონოტორინგის პერიოდში განახლებადი 

ენერგიის წყაროების გამოყენებისთვის 

რეგიონული და მუნიციპალური გეგმების 

შემუშავება 

მონოტორინგის პერიოდში შეგროვდა 

მასალები განახლებადი ენერგიის 

წყაროების გამოყენებისთვის 

რეგიონული და მუნიციპალური 

გეგმების შესამუშავებლად 

მონოტორინგის პერიოდში 

განახლებადი ენერგიის წყაროების 

გამოყენებისთვის დაიწყო 

რეგიონული და მუნიციპალური 

გეგმების შემუშავება 

განახლებადი ენერგიის წყაროების 

გამოყენებისთვის შემუშავდა და 

დამტკიცდა რეგიონული და 

მუნიციპალური გეგმები 

 

3.2.8. რეგიონში მჰეს-ის, ჰელიო და ქარის დანადგარების კომბინირებული სისტემების დანერგვის შესაძლებლობის აქტუალიზაცია და 

მრავალმხრივი ხელშეწყობა 

რეგიონში მჰეს-ის, ჰელიო და ქარის დანადგარების კომბინირებული სისტემების დანერგვის შესაძლებლობის აქტუალიზაცია და 

მრავალმხრივი ხელშეწყობის შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

მონოტორინგის პერიოდში რეგიონში მჰეს-

ის, ჰელიო და ქარის დანადგარების 

კომბინირებული სისტემების დანერგვის 

შესაძლებლობის აქტუალიზაციისა და 

მრავალმხრივი ხელშეწყობისათვის 

ღონისძიებები არ განხორციელებულა 

მონოტორინგის პერიოდში რეგიონში 

მჰეს-ის, ჰელიო და ქარის დანადგარების 

კომბინირებული სისტემების დანერგვის 

შესაძლებლობის აქტუალიზაციის 

მიზნით დაიგეგმა ღონისძიებები  

მონოტორინგის პერიოდში რეგიონში 

მჰეს-ის, ჰელიო და ქარის 

დანადგარების კომბინირებული 

სისტემების დანერგვის 

შესაძლებლობის აქტუალიზაციის 

მიზნით განხორციელდა ცაკეული 

ღონისძიებები 

მონოტორინგის პერიოდში 

რეგიონში ინერგებოდა მჰეს-ის, 

ჰელიო და ქარის დანადგარების 

კომბინირებული სისტემები  
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ამოცანა 3.3. ახალი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების დანერგვის ხელშეწყობა 

 

3.3.1. მრეწველობის ყველა დარგში მოწინავე ტექნოლოგიების ტრანსფერის, მათი დანერგვის ხელშეწყობა 

მრეწველობის ყველა დარგში მოწინავე ტექნოლოგიების ტრანსფერის, მათი დანერგვის ხელშეწყობის შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, 

ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების 

საფუძველზე შეფასებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით.  

0 1 2 3 

მრეწველობის ყველა დარგში მოწინავე 

ტექნოლოგიების ტრანსფერისა და მათი 

დანერგვის ხელშეწყობისთვის 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ განხორციელებულა 

მრეწველობის ყველა დარგში მოწინავე 

ტექნოლოგიების ტრანსფერისა და მათი 

დანერგვის ხელშეწყობისთვის 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ღონისძიებები 

მრეწველობის ყველა დარგში 

მოწინავე ტექნოლოგიების 

ტრანსფერისა და მათი დანერგვის 

ხელშეწყობისთვის მონიტორინგის 

პერიოდში ჩატარდა ცალკეული 

ღონისძიებები 

რეგიონში  მრეწველობის ყველა 

დარგში დანერგილია მოწინავე 

ტექნოლოგიები 

 

3.3.2. რეგიონში მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების ტექნოლოგიური შესაძლებლობებისა და ძირითადი საჭიროებების პერიოდული შეფასებების 

უზრუნველყოფა 

რეგიონში მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების ტექნოლოგიური შესაძლებლობებისა და ძირითადი საჭიროებების პერიოდული შეფასებების 

უზრუნველყოფის შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და ინოვაციებისა და 

ტექნოლოგიების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე შეფასებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით.  

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების 

ტექნოლოგიური შესაძლებლობებისა და 

ძირითადი საჭიროებების პერიოდული 

შეფასებები არ მომხდარა 

მონიტორინგის პერიოდში მომზადდა 

მეთოდოლოგიური ბაზა რეგიონში 

მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების 

ტექნოლოგიური შესაძლებლობებისა და 

ძირითადი საჭიროებების 

შეფასებისათვის 

მონიტორინგის პერიოდში დაიწყო 

მოქმედი სამეწარმეო სუბიექტების 

ტექნოლოგიური შესაძლებლობებისა 

და ძირითადი საჭიროებების  

პერიოდული შეფასებების პროცესი 

პერიოდულად ტარდება 

(მონიტორინგის პერიოდში 2-ჯერ 

მაინც ჩატარდა) მოქმედი 

სამეწარმეო სუბიექტების 

ტექნოლოგიური 

შესაძლებლობებისა და ძირითადი 

საჭიროებების  შეფასებები 
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3.3.3. რეგიონში ლიზინგის სისტემისა და შესაბამისი პრაქტიკის აქტიური დანერგვის წახალისება 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე შეფასებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

ლიზინგის სისტემისა და შესაბამისი 

პრაქტიკის აქტიური დანერგვის 

წახალისება არ მოხდარა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ღონისძიებები რეგიონში ლიზინგის 

სისტემისა და შესაბამისი პრაქტიკის  

დანერგვის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონში 

ლიზინგის სისტემისა და შესაბამისი 

პრაქტიკის  დანერგვა 

რეგიონში ლიზინგის სისტემისა და 

შესაბამისი პრაქტიკის ფართოდ 

არის დანერგვილი 

3.3.4. მოწინავე ცოდნისა და ტექნოლოგიების ტრანსფერზე ორიენტირებული ინვესტიციების პრიორიტეტული მოზიდვა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე შეფასებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში მოწინავე 

ცოდნისა და ტექნოლოგიების ტრანსფერზე 

ორიენტირებული ინვესტიციების 

მოზიდვა რეგიონში არ მომხდარა 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

მოწინავე ცოდნისა და ტექნოლოგიების 

ტრანსფერზე ორიენტირებული 

ინვესტიციების მოსაზიდად 

განხორციელდა ცალკეული 

ღონისძიებები 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონში მოწინავე 

ცოდნისა და ტექნოლოგიების 

ტრანსფერზე ორიენტირებული 

ინვესტიციების მოზიდვა 

მონიტორინგის პერიოდში 

რეგიონში განხორციელებულია 

მოწინავე ცოდნისა და 

ტექნოლოგიების ტრანსფერზე 

ორიენტირებული ინვესტიციები, 

რომლებიც საკმარისია 

ადგილობრივი რესურსების 

სრულად ასათვისებლად 

 

3.3.5. ადგილობრივ სამეწარმეო სუბიექტებსა და მეცნიერებატევად უცხოურ ინვესტიციებს შორის კავშირების დამყარებაში დახმარება 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე შეფასებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 

ადგილობრივ სამეწარმეო სუბიექტებსა და 

მეცნიერებატევად უცხოურ ინვესტიციებს 

შორის კავშირების დასამყარებლად  

ცალკეული ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

ადგილობრივ სამეწარმეო სუბიექტებსა 

და მეცნიერებატევად უცხოურ 

ინვესტიციებს შორის კავშირების 

დასამყარებლად დაიგეგმა ცალკეული 

ღონისძიებები 

ადგილობრივ სამეწარმეო 

სუბიექტებსა და მეცნიერებატევად 

უცხოურ ინვესტიციებს შორის 

დამყარდა კავშირები 

ადგილობრივ სამეწარმეო 

სუბიექტების ბიზნესებში 

მოზიდული და გამოყენებულია 

მეცნიერებატევადი უცხოური 

ინვესტიციები 
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3.3.6. რეგიონის ნიშნით, კვლევა-განვითარების კერძო თუ საჯარო სუბიექტების, მეცნიერული და ტექნოლოგიური მიღწევების, პატენტების, 

პროტოტიპების, ნოუ-ჰაუს, ლიცენზიების შესახებ მონაცემთა ბაზის შექმნის სათანადო ხელშეწყობა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე შეფასებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 

რეგიონის ნიშნით, კვლევა-განვითარების 

კერძო თუ საჯარო სუბიექტების, 

მეცნიერული და ტექნოლოგიური 

მიღწევების, პატენტების, პროტოტიპების, 

ნოუ-ჰაუს, ლიცენზიების შესახებ 

მონაცემთა ბაზის შექმნისათვის 

ღონისძიებები არ განხორციელებულა 

რეგიონის ნიშნით, კვლევა-განვითარების 

კერძო თუ საჯარო სუბიექტების, 

მეცნიერული და ტექნოლოგიური 

მიღწევების, პატენტების, 

პროტოტიპების, ნოუ-ჰაუს, 

ლიცენზიების შესახებ მონაცემთა ბაზის 

შექმნისათვის მონიტორინგის პერიოდში 

მოხდა მონაცემების შეგროვება 

მიმდინარეობს სამუშაოები რეგიონის 

ნიშნით, კვლევა-განვითარების კერძო 

თუ საჯარო სუბიექტების, 

მეცნიერული და ტექნოლოგიური 

მიღწევების, პატენტების, 

პროტოტიპების, ნოუ-ჰაუს, 

ლიცენზიების შესახებ მონაცემთა 

ბაზის შექმნისათვის 

შეიქმნა რეგიონის ნიშნით, კვლევა-

განვითარების კერძო თუ საჯარო 

სუბიექტების, მეცნიერული და 

ტექნოლოგიური მიღწევების, 

პატენტების, პროტოტიპების, ნოუ-

ჰაუს, ლიცენზიების შესახებ 

მონაცემთა ბაზა 

 

3.3.7. ადგილობრივ ინოვატორთა და საუკეთესო გამომგონებელთა მოძიება, აღრიცხვა და გამოვლენა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე შეფასებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 

ადგილობრივ ინოვატორთა და საუკეთესო 

გამომგონებელთა მოძიების, აღრიცხვისა 

და გამოვლენის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა ადგილობრივ 

ინოვატორთა და საუკეთესო 

გამომგონებელთა მოძიება და აღრიცხვა 

შექმნილია ადგილობრივ 

ინოვატორთა და საუკეთესო 

გამომგონებელთა 

საინფორმაციო ბაზა 

შექმნილია ადგილობრივ ინოვატორთა 

და საუკეთესო გამომგონებელთა 

საინფორმაციო ბაზა და სააგენტოები 

კონკრეტული ღონისძიებებით ხელს 

უწყობენ მათ თანამშრომლობას 

ბიზნესთან 

 

3.3.8. აქტუალური კვლევების წარმოების, კვლევის შედეგების პრაქტიკული გამოყენება-გავრცელებისა და წარმოებაში დანერგვის მიზნით, - 

საჯარო, ბიზნეს და კვლევა-განვითარების ინსტიტუტებს შორის ქსელური კავშირების დამყარების მხარდაჭერა 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე შეფასებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით. 
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0 1 2 3 

აქტუალური კვლევების წარმოების, 

კვლევის შედეგების პრაქტიკული 

გამოყენება-გავრცელებისა და წარმოებაში 

დანერგვის მიზნით, - საჯარო, ბიზნეს და 

კვლევა-განვითარების ინსტიტუტებს 

შორის ქსელური კავშირების დამყარების 

მხარდაჭერა 

მონიტორინგის პერიოდში  საჯარო, 

ბიზნეს და კვლევა-განვითარების 

ინსტიტუტებს შორის ქსელური 

კავშირების დამყარების მიზნით 

განხორციელებულია ცალკეული 

ღონისძიებები 

მონიტორინგის პერიოდში საჯარო, 

ბიზნეს და კვლევა-განვითარების 

ინსტიტუტებს შორის დამყარებულია 

კავშირები და ტარდება ერთობლივი 

კვლევები 

საჯარო, ბიზნეს და კვლევა-

განვითარების ინსტიტუტებს 

შორის დამყარებულია ქსელური 

კავშირები, ტარდება აქტუალური 

კვლევები, კვლევის შედეგები 

ვრცელდება, პრაქტიკულად 

გამოიყენება და ინეგრება 

წარმოებაში 

 

3.3.9. ერთობლივი კვლევებისა და საიმპლემენტაციო პროექტების წახალისება სხვადასხვა სამეწარმეო სუბიექტების ჯგუფების მიერ 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე შეფასებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 

სხვადასხვა სამეწარმეო სუბიექტების 

ჯგუფების მიერ ერთობლივი კვლევებისა 

და საიმპლემენტაციო პროექტების 

წახალისების მიზნით მონტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

ერთობლივი კვლევებისა და 

საიმპლემენტაციო პროექტების 

სხვადასხვა სამეწარმეო სუბიექტების 

ჯგუფების მიერ დაფინანსების 

წახალისების მიზნით მონტორინგის 

პერიოდში დაიგეგმა ღონისძიებები 

ერთობლივი კვლევებისა და 

საიმპლემენტაციო პროექტების 

სხვადასხვა სამეწარმეო სუბიექტების 

ჯგუფების მიერ დაფინანსების 

წახალისების მიზნით მონტორინგის 

პერიოდში ჩატარდა ცალკეული 

ღონისძიებები 

ერთობლივი კვლევებსა და 

საიმპლემენტაციო პროექტებს 

აფინანსებენ სხვადასხვა 

სამეწარმეო სუბიექტების ჯგუფები 

3.3.10. მიზნობრივი ტრეინინგებისა და კონსულტაციების ორგანიზება ახალი ტექნოლოგიების და მათი დანერგვის შესაძლებლობათა შესახებ 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე შეფასებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 

ახალი ტექნოლოგიების და მათი 

დანერგვის შესაძლებლობათა შესახებ 

რეგიონში მიზნობრივი ტრეინინგები და 

კონსულტაციები მონიტორინგის 

პერიოდში არ ჩატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში შესწავლილ 

იქნა ახალი ტექნოლოგიების და მათი 

დანერგვის შესაძლებლობათა შესახებ 

საჭიროებები და დაიგეგმა მიზნობრივი 

ტრეინინგები და კონსულტაციები 

ახალი ტექნოლოგიების და მათი 

დანერგვის შესაძლებლობათა შესახებ  

მონიტორინგის პერიოდში 

ტარდებოდა მიზნობრივი 

ტრეინინგები და კონსულტაციები 

ახალი ტექნოლოგიების და მათი 

დანერგვის შესაძლებლობათა 

შესახებ  მონიტორინგის პერიოდში 

ჩატარებული მიზნობრივი 

ტრეინინგები და კონსულტაციები  

სრულად აკმაყოფილებს რეგიონში 

არსებულ საჭიროებებს 
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3.3.11. კვლევითი ლაბორატორიების თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვის ხელშეწყობა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე შეფასებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 

კვლევითი ლაბორატორიების 

თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზით აღჭურვის ხელშეწყობის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში შესწავლილ 

იქნა კვლევითი ლაბორატორიების 

თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური 

ბაზით აღჭურვის საჭიროებები და 

დაიგეგმა სათანადო ღონისძიებები 

მონიტორინგის პერიოდში კვლევითი 

ლაბორატორიები აღიჭურვა 

თანამედროვე მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზით 

ფუნქციონირებს თანამედროვე 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით 

აღჭურვილი კვლევითი 

ლაბორატორიები, რომლებიც 

სრულად აკმაყოფილებს რეგიონის 

საჭიროებებს 

 

3.3.12. პირდაპირი რეგიონთაშორისი თანამშრომლობის ინიცირება ინოვაციური მეწარმეობის სფეროში 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე შეფასებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 

ინოვაციური მეწარმეობის სფეროში 

პირდაპირი რეგიონთაშორისი 

თანამშრომლობის ინიცირების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ განხორციელებულა 

ინოვაციური მეწარმეობის სფეროში 

პირდაპირი რეგიონთაშორისი 

თანამშრომლობის ინიცირების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში დამყარდა 

კონტაქტები 

ინოვაციური მეწარმეობის სფეროში 

პირდაპირი რეგიონთაშორისი 

თანამშრომლობის ინიცირების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

დაიგეგმა პროექტები 

ინოვაციური მეწარმეობის სფეროში 

პირდაპირი რეგიონთაშორისი 

თანამშრომლობის ინიცირების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

განხორციელდა პროექტები 

 

3.3.13. ინოვაციური სტარტაპების გრძელვადიანი პროგრამული მხარდაჭერისთვის შესაბამისი წინადადებებისა და ინიციატივების მომზადება 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების 

სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე, ქულების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 

ინოვაციური სტარტაპების გრძელვადიანი 

პროგრამული მხარდაჭერისთვის 

წინადადებები და ინიციატივები 

მონიტორინგის პერიოდში არ 

მომზადებულა 

ინოვაციური სტარტაპების 

გრძელვადიანი პროგრამული 

მხარდაჭერისთვის წინადადებებისა და 

ინიციატივების მოსამზადებლად 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ღონისძიებები 

ინოვაციური სტარტაპების 

გრძელვადიანი პროგრამული 

მხარდაჭერისთვის  მონიტორინგის 

პერიოდში მომზადდა წინადადებები 

და ინიციატივები 

რეგიონში ხორციელდება 

ინოვაციური სტარტაპების 

გრძელვადიანი პროგრამა 
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3.3.14. ზემოხსენებული საქმიანობების სისტემური დაგეგმვის, განხორციელებისა და ეფექტური კოორდინაციის მხარდაჭერის მიზნით, რეგიონში 

სპეციალიზირებული ქმედითი მექანიზმის შექმნა, ასევე,  საქმიანობების სისტემური დაგეგმვა-განხორციელებისათვის სათანადო 

სახსრების (საბიუჯეტო, კერძო, დონორული) მოზიდვა. 

3.3 ამოცანის საქმიანობების სისტემური დაგეგმვის, განხორციელებისა და ეფექტური კოორდინაციის მხარდაჭერის მიზნით, რეგიონში 

სპეციალიზირებული ქმედითი მექანიზმის შექმნის. ასევე,  საქმიანობების სისტემური დაგეგმვა-განხორციელებისათვის სათანადო სახსრების 

(საბიუჯეტო, კერძო, დონორული) მოზიდვის შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის 

ადმინისტრაციისა მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

ზემოხსენებული საქმიანობების სისტემური 

დაგეგმვის, განხორციელებისა და ეფექტური 

კოორდინაციის მხარდაჭერის მიზნით, რეგიონში 

სპეციალიზირებული ქმედითი მექანიზმის 

შექმნისათვის, ასევე,  საქმიანობების სისტემური 

დაგეგმვა-განხორციელებისათვის  სათანადო 

სახსრების (საბიუჯეტო, კერძო, დონორული) 

მოზიდვისათვის ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

ზემოხსენებული საქმიანობების 

სისტემური დაგეგმვის, 

განხორციელებისა და ეფექტური 

კოორდინაციის მხარდაჭერის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

დაიგეგმა რეგიონში  

სპეციალიზირებული ქმედითი 

მექანიზმის შექმნა 

ზემოხსენებული საქმიანობების 

სისტემური დაგეგმვის, 

განხორციელებისა და 

ეფექტური კოორდინაციის 

მხარდაჭერის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში  

რეგიონში  შეიქმნა 

სპეციალიზირებული ქმედითი 

მექანიზმი 

ზემოხსენებული საქმიანობების 

სისტემური დაგეგმვის, 

განხორციელებისა და ეფექტური 

კოორდინაციის მხარდაჭერის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში  რეგიონში  

შეიქმნა სპეციალიზირებული ქმედითი 

მექანიზმი და საქმიანობების სისტემური 

დაგეგმვა-განხორციელებისათვის  

მოზიდულია სათანადო (საბიუჯეტო, 

კერძო, დონორული) სახსრები 
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მიზანი 4:   საბაზო ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის განვითარება 

შეფასება ხდება მიზნის მიღწევის (შედეგების)  3 რაოდენობრივი, ასევე, ამოცანის შესრულების 2 რაოდენობრივი და 8 ხარისხობრივი  

კრიტერიუმის მიხედვით მიღებული ქულების ჯამით. მაქსიმალური ქულა 39 (100%). 

მიზნის მიღწევის კრიტერიუმები: 

მონაცემების აღება ხდება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით. 

კრიტერიუმი 2013 (მლნ.ლარი) 2017 (მლნ.ლარი) ზრდა/კლება, % 

მშენებლობაში განხორციელებული ინვესტიციების დინამიკა (ფიქსირებულ აქტივებში) 1,9   

მშენებლობაში დამატებული ღირებულების მოცულობის დინამიკა  44,6   

მშენებლობაში ბრუნვის მოცულობის დინამიკა 112,2   

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

4.1.  ქვემო ქართლის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების გეგმის შემუშავება; მხარეში შემავალი მუნიციპალიტეტების ქალაქდაგეგმარებისა 

და სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის სისტემურად ჩამოყალიბებული დოკუმენტების მომზადება. ამ მიზნით, ადგილობრივი 

თვითმმართველობების სათანადო ჩართულობისა და დონორი ორგანიზაციების მიზნობრივი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.  

 

შეფასება ხდება 2 კრიტერიუმით: ქვემო ქართლის სივრცით-ტერიტორიული განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესის შეფასება ხდება 

სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ხოლო  მხარეში შემავალი 

მუნიციპალიტეტების ქალაქდაგეგმარებისა და სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის სისტემურად ჩამოყალიბებული დოკუმენტების 

მომზადების პროცესის შეფასება - მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით. 

 

0 1 2 3 
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ქვემო ქართლის სივრცით-ტერიტორიული 

განვითარების გეგმის შემუშავების 

ღონისძიებები დაწყებული არ არის 

დაწყებულია ღონისძიებები ქვემო 

ქართლის სივრცით-ტერიტორიული 

განვითარების გეგმის შესამუშავებლად 

მომზადებულია ქვემო ქართლის 

სივრცით-ტერიტორიული 

განვითარების გეგმის პროექტი 

დამტკიცებულია ქვემო ქართლის 

სივრცით-ტერიტორიული 

განვითარების გეგმა 

 

0 1 2 3 
მუნიციპალიტეტების ქალაქდაგეგმარებისა 

და სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის 

დოკუმენტები (დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების წესები, 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, 

განაშენიანების რეგულირების გეგმა)  

მომზადებული არ არის 

დამტკიცებულია დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების წესები, 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა 

და, განაშენიანების რეგულირების გეგმა 

დამტკიცებული არ არის 

დამტკიცებულია დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების 

წესები, მიღებულია ერთ-ერთი 

შემდეგი 2 დოკუმენტიდან: 

მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმა და განაშენიანების 

რეგულირების გეგმა  

დამტკიცებულია დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების 

წესები, მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმა და 

განაშენიანების რეგულირების 

გეგმა  

4.2. თბილისი-რუსთავის ავტობანის მშენებლობის დასრულება 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

 თბილისი-რუსთავის ავტობანის პროექტის 

დაწყების ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

მომზადებულია თბილისი-რუსთავის 

ავტობანის საპროექტო დოკუმენტაცია 

მიმდინარეობს თბილისი-რუსთავის 

ავტობანის მშენებლობა 

თბილისი-რუსთავის ავტობანი 

გადაცემულია ექსპლოატაციაში 

4.3. მხარის   საგზაო   ინფრასტრუქტურის   (ადგილობრივი   და   სახელმწიფო   მნიშვნელობის გზები) არარეაბილიტირებული ნაწილის, მისი 

პრიორიტეტული გზების რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტებში შიდა გზების შემდგომი შეკეთება და იმ ადგილობრივი გზების ასფალტირება, 

რომლებიც უკავშირდება სახელმწიფო მნიშვნელობის გზებს; საძოვრებსა და სახნავ-სათეს მიწებამდე მისასვლელი სასოფლო გზების 

რეაბილიტაცია. (ამ კუთხით, მნიშვნელოვანია ცენტრალური ხელისუფლებისა და მუნიციპალიტეტების სათანადო კოორდინაცია, რათა მათ 

განახორციელონ თავიანთ კომპეტენციას მიკუთვნებული გზების რეაბილიტაცია). 

მხარის   საგზაო   ინფრასტრუქტურის  რეაბილიტაციის შეფასება სახელმწიფო   მნიშვნელობის გზების ნაწილში ერთი კრიტერიუმით, 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ხოლო ადგილობრივი   მნიშვნელობის გზების 

რეაბილიტაციისა - მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული ქულების საშუალო 

არითმეტიკულის გამოთვლით. 
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0 1 2 3 
რეგიონის   საგზაო   ინფრასტრუქტურის   

(საერთაშორისო და სახელმწიფო   

მნიშვნელობის გზების 

არარეაბილიტირებული ნაწილის) 

რეაბილიტაცია მონიტორინგის პერიოდში 

არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში ჩატარდა 

რეგიონის   საგზაო   ინფრასტრუქტურის   

(საერთაშორისო და    სახელმწიფო   

მნიშვნელობის გზები) 2014 წლის 

დასაწყისისათვის 

არარეაბილიტირებული ნაწილის 50%-ზე 

ნაკლების  რეაბილიტაცია 

მონიტორინგის პერიოდში ჩატარდა 

რეგიონის   საგზაო   

ინფრასტრუქტურის   

(საერთაშორისო და    სახელმწიფო   

მნიშვნელობის გზები) 2014 წლის 

დასაწყისისათვის 

არარეაბილიტირებული ნაწილის 

50%-ზე მეტის  რეაბილიტაცია 

მონიტორინგის პერიოდში 

ჩატარდა რეგიონის   საგზაო   

ინფრასტრუქტურის   

(საერთაშორისო და    სახელმწიფო   

მნიშვნელობის გზები) 

არარეაბილიტირებული ნაწილის 

და პრიორიტეტული გზების 

სრული რეაბილიტაცია 

 

0 1 2 3 
საგზაო   ინფრასტრუქტურის   (ადგილობრივი   

მნიშვნელობის გზები) არარეაბილიტირებული 

ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ 

ჩატარებულა, შიდა გზების შეკეთება და იმ 

ადგილობრივი გზების ასფალტობეტონის 

საფარით დაფარვა, რომლებიც უკავშირდება 

სახელმწიფო მნიშვნელობის გზებს 

მონიტორინგის პერიოდში არ მომხდარა 

  ასფალტობეტონის საფარით 

დაფარულია იმ ადგილობრივი 

გზების ჯამური სიგრძის 50%-ზე 

ნაკლები, რომლებიც უკავშირდება 

სახელმწიფო მნიშვნელობის გზებს 

 ასფალტობეტონის საფარით 

დაფარულია იმ ადგილობრივი 

გზების ჯამური სიგრძის ნახევარზე 

მეტი,  რომლებიც უკავშირდება 

სახელმწიფო მნიშვნელობის გზებს 

 ასფალტობეტონის საფარით 

სრულად არის დაფარული ის 

ადგილობრივი გზები,  რომლებიც 

უკავშირდება სახელმწიფო 

მნიშვნელობის გზებს 

 

4.4. რეაბილიტირებული ადგილობრივი საავტომობილო გზების სამუშაო მდგომარეობაში შენარჩუნება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით 

მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით. 

 

0 1 2 3 
მონიტორინგის პერიოდში არ 

ტარდებოდა  ადგილობრივი გზების 

მიმდინარე შეკეთებისა და მათი 

სამუშაო მდგომარეობაში შენარჩუნების  

სამუშაოები (ნალექებისგან გაწმენდა 

ზამთრის პერიოდში, დაზიანებების 

აღმოფხვრა, არხების გაწმენდა და 

მისთ.) 

მონიტორინგის პერიოდში მათი 

სამუშაო მდგომარეობაში 

შენარჩუნების  მიზნით ტარდებოდა 

მხოლოდ ნალექებისგან გაწმენდა 

ზამთრის პერიოდში 

მონიტორინგის პერიოდში 

ადგილობრივი გზების ნაწილზე 

ტარდებოდა მიმდინარე შეკეთებისა და 

მათი სამუშაო მდგომარეობაში 

შენარჩუნების  სამუშაოები 

(ნალექებისგან გაწმენდა ზამთრის 

პერიოდში, დაზიანებების აღმოფხვრა, 

არხების გაწმენდა და მისთ.) 

მონიტორინგის პერიოდში 

სრულყოფილად ტარდებოდა  

ადგილობრივი გზების მიმდინარე 

შეკეთებისა და მათი სამუშაო 

მდგომარეობაში შენარჩუნების  

სამუშაოები (ნალექებისგან გაწმენდა 

ზამთრის პერიოდში, დაზიანებების 

აღმოფხვრა, არხების გაწმენდა და მისთ.) 
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4.5. მხარის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; გზებზე ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის ნიშნების დამონტაჟება; 

მუნიციპალური ტრანსპორტის ოფიციალურ გაჩერებებზე ტრანსპორტის მოძრაობის დაფების მოწყობა 

 

შეფასება ხდება 2 კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით. 

0 1 2 3 

ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის 

ნიშნები მონტაჟის სამუშაოები არ 

განხორციელებულა  

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა ქუჩების სახელდებისა 

და ნუმერაციის ნიშნების დამონტაჟების 

სამუშაოები   

მონიტორინგის პერიოდში 

დამონტაჟებულია ქუჩების 

სახელდებისა და ნუმერაციის 

ნიშნები დასახლებების ქუჩების 

უმრავლესობაში 

დამონტაჟებულია ქუჩების 

სახელდებისა და ნუმერაციის 

ნიშნები ყველა ქუჩაზე 

 

0 1 2 3 

მუნიციპალური ტრანსპორტის 

გაჩერებებზე ტრანსპორტის მოძრაობის 

დაფები არ დამონტაჟებულა. 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა სამუშაოები 

მუნიციპალური ტრანსპორტის 

გაჩერებებზე  ტრანსპორტის მოძრაობის 

დაფების მოსაწყობად (<50%). 

მონიტორინგის პერიოდში 

მუნიციპალური ტრანსპორტის 

გაჩერებების უდიდეს ნაწილზე 

(50%<) მოწყობილია ტრანსპორტის 

მოძრაობის დაფები. 

მუნიციპალური ტრანსპორტის 

ყველა გაჩერებაზე მოწყობილია 

ტრანსპორტის მოძრაობის დაფები. 

4.6. ცენტრალური და სასოფლო დასახლებების ქუჩების განათება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით 

მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით. 

0 1 2 3 

დასახლებების ქუჩების განათების 

სამუშაოები არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა სამუშაოები საქალაქო 

და სასოფლო დასახლებების ქუჩების 

გარე განათების მოსაწყობად (<50%). 

გარე განათება გაკეთებულია 

საქალაქო და სასოფლო 

დასახლებების ქუჩების უმეტეს 

ნაწილზე (50%<) 

გარე განათება გაკეთებულია 

საქალაქო და სასოფლო 

დასახლებების ყველა ქუჩაზე 
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4.7. ურბანული ინფრასტუქტურის განვითარება; მუნიციპალური ცენტრების ინფრასტრუქტურული იერსახის გაუმჯობესება და არქიტექტურულ-

სამშენებლო სფეროს რეგულირების ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით 

მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით. 

0 1 2 3 

მუნიციპალური ცენტრის 

ინფრასტრუქტურული იერსახის 

გასაუმჯობესლად პროექტები არ 

განხორციელებულა  

განხორციელდა მიმდინარე შეკეთების 

სამუშაოები მუნიციპალური ცენტრის 

ინფრასტრუქტურული იერსახის 

გასაუმჯობესლად  

განხორციელდა კაპიტალური 

პროექტები მუნიციპალური ცენტრის 

ინფრასტრუქტურული იერსახის 

გასაუმჯობესლად  

მსხვილი პროექტების 

განხორციელების შედეგად 

მუნიციპალური ცენტრების 

ინფრასტრუქტურული იერსახის 

მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა  
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მიზანი 5:  სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა 

შეფასება ხდება მიზნის მიღწევის (შედეგების)  3 რაოდენობრივი და ამოცანის შესრულების 8 ხარისხობრივი კრიტერიუმის მიხედვით 

მიღებული ქულების ჯამით. მაქსიმალური ქულა 33 (100%). 

მიზნის მიღწევის კრიტერიუმები: 

მონაცემების აღება ხდება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით. 

კრიტერიუმი 2013 (მლნ.ლარი) 2017 (მლნ.ლარი) ზრდა/კლება, % 

სოფლის მეურნეობაში, ნადირობასა და სატყეო მეურნეობაში განხორციელებული 

ინვესტიციების დინამიკა (ფიქსირებულ აქტივებში) 
54,0   

სოფლის მეურნეობაში, ნადირობასა და სატყეო მეურნეობაში დამატებული ღირებულების 

მოცულობის დინამიკა   
23,1   

სოფლის მეურნეობაში, ნადირობასა და სატყეო მეურნეობაში  ბრუნვის მოცულობის 

დინამიკა 
69,1   

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

5.1. საჯარო-კერძო პარტნიორობის სქემების ამოქმედების ხელშეწყობა, რომელიც უზრუნველყოფს რეგიონში სოფლის მეურნეობისა და 

აგროწარმოების პრიორიტეტული სფეროების მარცვლეულის, ხილის, ბაღჩეულის და მრავალწლიანი ბალახების წარმოების, საექსპორტო და 

იმპორტშემცვლელი პროდუქციის წარმოების განვითარებას, მიმღები პუნქტებისა და გადანაწილების ცენტრის ორგანიზებას და 

ტექნოლოგიური ხაზების დანერგვას 

 

რეგიონში სოფლის მეურნეობისა და აგროწარმოების პრიორიტეტული სფეროების, მარცვლეულის, ხილის, ბაღჩეულის და მრავალწლიანი 

ბალახების წარმოების, საექსპორტო და იმპორტშემცვლელი პროდუქციის წარმოების განვითარების, მიმღები პუნქტებისა და 

გადანაწილების ცენტრის ორგანიზებისა და ტექნოლოგიური ხაზების დანერგვის მიზნით  საჯარო-კერძო პარტნიორობის სქემების 

ამოქმედების ხელშეწყობის შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე.  
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0 1 2 3 

რეგიონში სოფლის მეურნეობისა და 

აგროწარმოების სფეროში საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის სქემების ამოქმედების 

ხელშეწყობისთვის მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

რეგიონში სოფლის მეურნეობისა და 

აგროწარმოების სფეროში  საჯარო-კერძო 

პარტნიორობის სქემების დასანერგად 

შექმნილია სათანადო  ნორმატიული 

ბაზა და შემუშავებულია ცალკეული 

საპროექტო წინადადებები/ პროექტები/ 

საინვესტიციო პაკეტები 

რეგიონში სოფლის მეურნეობისა და 

აგროწარმოების სფეროში ინერგება 

საჯარო-კერძო პარტნიორობის 

სქემები (განხორციელებულია 

საჯარო-კერძო პარტნიორობის 

ცალკეული პროექტები) 

რეგიონში სოფლის მეურნეობისა 

და აგროწარმოების სფეროში 

ფართოდ გამოიყენება საჯარო-

კერძო პარტნიორობის სქემები  

5.2. ექსტენციისა და მომსახურების ცენტრების შექმნა-განვითარების, საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთების ორგანიზების, თანამედროვე 

ტექნოლოგიების დანერგვისა და მოსახლეობის ინფორმირებულობის ამაღლების გზით, მემცენარეობისა და მეცხოველეობის განვითარებისა 

და პროდუქტიულობის ზრდის ხელშეწყობა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 

რეგიონში ექსტენციისა და მომსახურების 

ცენტრების შექმნა-განვითარების, საცდელ-

სადემონსტრაციო ნაკვეთების 

ორგანიზების, თანამედროვე 

ტექნოლოგიების დანერგვისა და 

მოსახლეობის ინფორმირებულობის 

ამაღლების მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა  

რეგიონში ექსტენციისა და მომსახურების 

ცენტრების შექმნა-განვითარების, 

საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთების 

ორგანიზების, თანამედროვე 

ტექნოლოგიების დანერგვისა და 

მოსახლეობის ინფორმირებულობის 

ამაღლების მიზნით შემუშავებულია 

სტრატეგია/ ღონისძიებათა გეგმა 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

მიმდინარეობს ექსტენციისა და 

მომსახურების ცენტრების შექმნა, 

საცდელ-სადემონსტრაციო 

ნაკვეთების ორგანიზება, 

თანამედროვე ტექნოლოგიების 

დანერგვისა და მოსახლეობის 

ინფორმირებულობის ამაღლების 

მიზნით ტარდება საინფორმაციო 

ღონისძიებები 

რეგიონში საკმარისი რაოდენობით 

შექმნილია ექსტენციისა და 

მომსახურების ცენტრები, საცდელ-

სადემონსტრაციო ნაკვეთები,  

თანამედროვე ტექნოლოგიების 

დანერგვისა და მოსახლეობის 

ინფორმირებულობის ამაღლების 

მიზნით ტარდება საინფორმაციო 

კამპანიები  

5.3. ადგილობრივი საჭიროებების სრულად დასაკმაყოფილებლად, მექანიზაციის ცენტრის დამატებითი ტექნიკით, მ.შ. მცირეგაბარიტიანი 

ტექნიკით უზრუნველყოფა 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  
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0 1 2 3 
ადგილობრივი საჭიროებების სრულად 

დასაკმაყოფილებლად, მექანიზაციის 

ცენტრების დამატებითი ტექნიკით, მ.შ. 

მცირეგაბარიტიანი ტექნიკით 

უზრუნველყოფის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა  

მონიტორინგის პერიოდში შესწავლილ 

იქნა ადგილობრივი საჭიროებები და 

დაიგეგმა მექანიზაციის ცენტრების 

აღჭურვა დამატებითი ტექნიკით  (მ.შ. 

მცირეგაბარიტიანი ტექნიკით) 

მონიტორინგის პერიოდში 

მექანიზაციის ცენტრები არიჭურვა 

დამატებითი ტექნიკით  (მ.შ. 

მცირეგაბარიტიანი ტექნიკით), 

რითაც მოხდა ადგილობრივი 

საჭიროებების ნაწილობრივი 

დაკმაყოფილება 

მექანიზაციის ცენტრების ტექნიკით  

(მ.შ. მცირეგაბარიტიანი ტექნიკით) 

აღჭურვა სრულად აკმაყოფილებს 

ადგილობრივ საჭიროებებს  

5.4. აუთვისებელი სავარგულების ათვისება და ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება და სავარგულებთან მისასვლელი შიდა გზებისა და სარწყავი 

სისტემების რეაბილიტაცია, აღურიცხავი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეგისტრაციის უზრუნველყოფა 

 

შეფასება ხდება სამი კრიტერიუმით, მ.შ. აუთვისებელი სავარგულების ათვისების, ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების და სარწყავი 

სისტემების რეაბილიტაციის - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ხოლო  

სავარგულებთან მისასვლელი შიდა გზების რეაბილიტაციის  - მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის 

ამ პარამეტრით მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით. აღურიცხავი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

რეგისტრაციის უზრუნველყოფა ფასდება 5.5. ამოცანის შესრულების შეფასებისას. 

0 1 2 3 

საძოვრებსა და სახნავ-სათეს მიწებამდე 

მისასვლელი შიდა გზების რეაბილიტაცია 

მონიტორინგის პერიოდში არ მომხდარა 

მონიტორინგის პერიოდში ტარდებოდა 

საძოვრებსა და სახნავ-სათეს მიწებამდე 

მისასვლელი ადგილობრივი სასოფლო 

გზების მიმდინარე შეკეთების 

სამუშაოები, რეაბილიტირებულია ამ 

გზების ჯამური სიგრძის  ნახევარზე 

ნაკლები  

მონიტორინგის პერიოდში 

ტარდებოდა საძოვრებსა და სახნავ-

სათეს მიწებამდე მისასვლელი  

ადგილობრივი სასოფლო გზების 

მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები, 

რეაბილიტირებულია ამ გზების 

ჯამური სიგრძის  ნახევარზე მეტი 

მონიტორინგის პერიოდში 

სრულად არის რეაბილიტირებული 

საძოვრებსა და სახნავ-სათეს 

მიწებამდე მისასვლელი  

ადგილობრივი სასოფლო გზები 

 

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

ახალი სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების ათვისებისა და ნიადაგის 

ნაყოფიერების ამაღლების მიმართულებით 

ღონისძიებები არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ახალი სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების ათვისება და 

ხორციელდებოდა ნიადაგის 

ნაყოფიერების ამაღლების 

მიმართულებით ღონისძიებები  

მონიტორინგის პერიოდში ხდებოდა 

ახალი სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების ათვისება და 

ხორციელდებოდა ნიადაგის 

ნაყოფიერების ამაღლების 

ღონისძიებები  

სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულების ათვისებულია 

სრულად და პერმანენტულად 

ხორციელდება ნიადაგის 

ნაყოფიერების ამაღლების 

ღონისძიებები  
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0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციის 

მიმართულებით ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

ხორციელდებოდა რეგიონში არსებული 

სარწყავი სისტემების რეაბილიტაციის 

პროექტები 

მონიტორინგის პერიოდში 

ხორციელდებოდა რეგიონში 

არსებული სარწყავი სისტემების 

რეაბილიტაციის პროექტები და 

მიმდინარეობდა ახალი საწყავი 

სისტემების მშენებლობა 

სარწყავი სისტემები 

ფუნქციონირებს გამართულად და 

სრულად აკმაყოფილებს სასოფლო-

სამეურნეო წარმოების 

ადგილობრივ საჭიროებებს  

 

5.5. სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეგისტრაციის უზრუნველყოფა 

 

სამეურნეო დანიშნულების მიწის რეგისტრაციის პროცესის მიმდინარეობის შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან და  საჯარო რეესტრის ეროვნულის ააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე.  

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

აღურიცხავი სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის რეგისტრაციის 

მიმართულებით ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

რეგიონში აღურიცხავი სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

რეგისტრაციის ღონისძიებები 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

ტარდებოდა აღურიცხავი სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

რეგისტრაცია 

რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწები სრულად 

არის რეგისტრირებული 

5.6. სურსათის უვნებლობის ქმედითი სისტემის დანერგვა 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 

სურსათის უვნებლობის ქმედითი 

სისტემის დანერგვის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ განხორციელებულა  

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

სურსათის უვნებლობის ქმედითი 

სისტემის დანერგვა   

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში  

დაინერგა ეროვნული 

კანონმდებლობის შესაბამისი 

სურსათის უვნებლობის სისტემა 

დანერგილია ევროკავშირის 

სტანდარტების შესაბამისი 

სურსათის უვნებლობის სისტემა 
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მიზანი 6:   რეგიონში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა 

შეფასება ხდება მიზნის მიღწევის (შედეგების)  1 რაოდენობრივი და ამოცანის შესრულების 10 ხარისხობრივი კრიტერიუმის მიხედვით 

მიღებული ქულების ჯამით. მაქსიმალური ქულა 33 (100%). 

მიზნის მიღწევის კრიტერიუმები: 

მონაცემების აღება ხდება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით. 

კრიტერიუმი 
2013 (ათასი აშშ 

დოლარი) 

2017 (ათასი აშშ 

დოლარი) 
ზრდა/კლება, % 

რეგიონში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის ცვლილება  16 309,2 66 727,7 +409% 

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

6.1 მხარის მატერიალური აქტივებისა და რესურსული პოტენციალის შესახებ ინფორმაციის როგორც შემდგომი სისტემატიზაცია, ასევე მისი 

სათანადო გავრცელება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და სსიპ აწარმოე საქართველოდან 

მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე.  

0 1 2 3 

რეგიონის მატერიალური აქტივებისა და 

რესურსული პოტენციალის შესახებ 

ინფორმაციის სისტემატიზაციისა და, მისი 

სათანადო გავრცელების მიმართულებით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში მოხდა 

რეგიონის მატერიალური აქტივებისა და 

რესურსული პოტენციალის შესახებ 

ინფორმაციის სისტემატიზაცია, მისი 

სათანადო გავრცელების მიმართულებით  

ღონისძიებები არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში მოხდა 

რეგიონის მატერიალური აქტივებისა 

და რესურსული პოტენციალის 

შესახებ ინფორმაციის 

სისტემატიზაცია, მისი გავრცელების 

მიზნით მასალები განთავსდა 

ინტერნეტში   

რეგიონის მატერიალური 

აქტივებისა და რესურსული 

პოტენციალის შესახებ ინფორმაცია 

სისტემატიზირებულია და 

ვრცელდება ინტერნეტით, 

საელჩოებისა და 

წარმომადგენლობების მეშვეობით   
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6.2 რეგიონსა და მუნიციპალიტეტებში სპეციალური საინვესტიციო პასპორტებისა და პროექტების მომზადება უცხოელი ინვესტორების 

დაინტერესების მიზნით 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და სსიპ აწარმოე საქართველოდან 

მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე.  

0 1 2 3 

უცხოელი ინვესტორების დაინტერესების 

მიზნით რეგიონსა და 

მუნიციპალიტეტებში სპეციალური 

საინვესტიციო პასპორტებისა და 

პროექტების მომზადება მონიტორინგის 

პერიოდში არ მომხდარა 

ქვემო ქართლში ინვესტირებით 

უცხოელი ინვესტორების დაინტერესების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

მომზადდა სპეციალური საინვესტიციო 

პასპორტები ცენტრალურ/რეგიონულ 

დონეზე 

ქვემო ქართლში ინვესტირებით 

უცხოელი ინვესტორების 

დაინტერესების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში 

მომზადდა სპეციალური 

საინვესტიციო პასპორტები როგორც 

ცენტრალურ/რეგიონულ დონეზე, 

ასევე მუნიციპალიტეტებში 

 უცხოელი ინვესტორების 

დაინტერესების მიზნით 

ცენტრალურ/რეგიონულ დონეზე 

და მუნიციპალიტეტებში 

მომზადებული სპეციალური 

საინვესტიციო პასპორტების 

მეშვეობით მოხდა ინვესტიციების 

მოზიდვა რეგიონის ეკონომიკაში  

6.3 პოტენციურ უცხოურ ინვესტორებთან ურთიერთობის მიზნით, კვალიფიციური ადამიანური რესურსების მოზიდვა და გადამზადება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და სსიპ აწარმოე საქართველოდან 

მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე.  

0 1 2 3 

უცხოურ ინვესტორებთან ურთიერთობის 

მიზნით კვალიფიციური ადამიანური 

რესურსების მოზიდვა და გადამზადება 

მონიტორინგის პერიოდში არ მომხდარა 

უცხოურ ინვესტორებთან ურთიერთობის 

მიზნით კვალიფიციური ადამიანური 

რესურსების მოზიდვისა და 

გადამზადებისათვის მონიტორინგის 

პერიოდში დაიგეგმა ღონისძიებები 

უცხოურ ინვესტორებთან 

ურთიერთობის მიზნით 

კვალიფიციური ადამიანური 

რესურსების მოზიდვისა და 

გადამზადებისათვის მონიტორინგის 

პერიოდში ჩატარდა ცალკეული 

ტრენინგები 

უცხოურ ინვესტორებთან 

ურთიერთობის მიზნით 

მოზიდული და გადამზადებული 

კვალიფიციური ადამიანური 

რესურსები აკმაყოფილებს 

რეგიონში არსებულ საჭიროებებს 

6.4 უცხოელ და ადგილობრივ სამეწარმეო სუბიექტებს შორის პირდაპირი და უკუკავშირების დამყარების ხელშეწყობა; მათ შორის, საინფორმაციო 

ბანკის მომზადება ადგილობრივი სამეწარმეო სუბიექტების, მათი საქმიანობის პროფილისა და შესაძლებლობების შესახებ. 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და სსიპ აწარმოე საქართველოდან 

მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე.  
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0 1 2 3 

რეგიონის სამეწარმეო სუბიექტების, მათი 

საქმიანობის პროფილისა და 

შესაძლებლობების შესახებ საინფორმაციო 

ბანკის მონიტორინგის პერიოდში არ 

შექმნილა  

მონიტორინგის პერიოდში ჩატარდა 

მოსამზადებელი/დაგეგმვის სამუშაოები 

რეგიონის სამეწარმეო სუბიექტების, მათი 

საქმიანობის პროფილისა და 

შესაძლებლობების შესახებ 

საინფორმაციო ბანკის შექმნის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში შეგროვდა 

მონაცემები რეგიონის სამეწარმეო 

სუბიექტების, მათი საქმიანობის 

პროფილისა და შესაძლებლობების 

შესახებ საინფორმაციო ბანკისათვის 

რეგიონის სამეწარმეო 

სუბიექტების, მათი საქმიანობის 

პროფილისა და შესაძლებლობების 

შესახებ საინფორმაციო ბანკი 

ხელმისაწვდომია უცხოელი 

ინვესტპრებისათვის 

6.5 მოქმედი და პოტენციური უცხოელი ინვესტორების კონსულტირება რეგიონის ეკონომიკური პოტენციალის, ინვესტიციების განხორციელების 

ოპტიმალური იურიდიული ფორმების, ერთობლივი საწარმოების შექმნის შესაძლებლობის, უძრავი ქონების და სხვა საკითხებზე 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და სსიპ აწარმოე საქართველოდან 

მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე.  

0 1 2 3 
მონიტორინგის პერიოდში არ 

მომხდარა მოქმედი და პოტენციური 

უცხოელი ინვესტორების 

კონსულტირება რეგიონის 

ეკონომიკური პოტენციალის, 

ინვესტიციების განხორციელების 

ოპტიმალური იურიდიული ფორმების, 

ერთობლივი საწარმოების შექმნის 

შესაძლებლობის, უძრავი ქონებისა და 

სხვა საკითხებზე 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ღონისძიებები  რეგიონის ეკონომიკური 

პოტენციალის, ინვესტიციების 

განხორციელების ოპტიმალური 

იურიდიული ფორმების, ერთობლივი 

საწარმოების შექმნის შესაძლებლობის, 

უძრავი ქონებისა და სხვა საკითხებზე 

მოქმედი და პოტენციური უცხოელი 

ინვესტორების კონსულტირების 

მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში მოქმედ და 

პოტენციურ უცხოელ ინვესტორებს 

უტარდებოდათ ცალკეული 

კონსულტაციები რეგიონის 

ეკონომიკური პოტენციალის, 

ინვესტიციების განხორციელების 

ოპტიმალური იურიდიული ფორმების, 

ერთობლივი საწარმოების შექმნის 

შესაძლებლობის, უძრავი ქონებისა და 

სხვა საკითხებზე  

  შექმნილია და მუდმივად 

ფინქციონირებს  რეგიონის 

ეკონომიკური პოტენციალის, 

ინვესტიციების განხორციელების 

ოპტიმალური იურიდიული ფორმების, 

ერთობლივი საწარმოების შექმნის 

შესაძლებლობის, უძრავი ქონებისა და 

სხვა საკითხებზე მოქმედი და 

პოტენციური უცხოელ ინვესტორების 

კონსულტირების სისტემა 

6.6 ადგილობრივი ნედლეულისა და პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრების (უპირველესად ევროკავშირის ბაზარი) მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაში მოყვანა, - შეფუთვის, მარკირების და სხვა კუთხით. 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და სსიპ აწარმოე საქართველოდან 

მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე.  

 

0 1 2 3 
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ადგილობრივი ნედლეულისა და 

პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრების 

მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის 

(შეფუთვის, მარკირების და სხვა კუთხით) 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

რეგიონში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

ადგილობრივი ნედლეულისა და 

პროდუქციის საერთაშორისო ბაზრების 

მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის 

(შეფუთვის, მარკირების და სხვა 

კუთხით) მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში რეგიონში დაიგეგმა 

ღონისძიებები  

მონიტორინგის პერიოდში 

ადგილობრივი ნედლეულისა და 

პროდუქციის საერთაშორისო 

ბაზრების მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაში მოყვანის (შეფუთვის, 

მარკირების და სხვა კუთხით) 

მიზნით რეგიონში ხორციელდებოდა 

მიზანმიმართული აქტივობები 

ადგილობრივი ნედლეული და 

პროდუქცია შესაბამისობაშია 

საერთაშორისო ბაზრების 

მოთხოვნებთან  (შეფუთვის, 

მარკირების და სხვა კუთხით)  

6.7 სპეციალური ბიზნესფორუმების, პრეზენტაციების, მარკეტინგული ანალიზის, მიზნობრივი ტრენინგების ჩატარება-ორგანიზება, რეგიონის 

წარდგენა საერთაშორისო გამოფენაზე 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და სსიპ აწარმოე საქართველოდან 

მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე.  

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში არ ხდებოდა 

სპეციალური ბიზნეს-ფორუმების, 

პრეზენტაციების, მარკეტინგული 

ანალიზის, მიზნობრივი ტრენინგების 

ჩატარება, რეგიონი არ წარდგენილა 

საერთაშორისო გამოფენაზე 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

ჩატარდა ერთული ღონისძიებები 

ჩამოთვლილთაგან: სპეციალური ბიზნეს-

ფორუმები, პრეზენტაციები, 

მარკეტინგული ანალიზი, მიზნობრივი 

ტრენინგები, რეგიონის წარდგენა 

საერთაშორისო გამოფენაზე) 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

ხშირად, მაგრამ არარეგულარულად 

ტარდებოდა  ღონისძიებები 

ჩამოთვლილთაგან: სპეციალური 

ბიზნეს-ფორუმები, პრეზენტაციები, 

მარკეტინგული ანალიზი, 

მიზნობრივი ტრენინგები, რეგიონის 

წარდგენა საერთაშორისო 

გამოფენაზე) 

რეგულარულად ტარდება 

სპეციალური ბიზნესფორუმები, 

პრეზენტაციები, მარკეტინგული 

ანალიზი, მიზნობრივი 

ტრენინგები, ხდება რეგიონის 

წარდგენა საერთაშორისო 

გამოფენებზე 

6.8 რეგიონის ჭრილში უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებული სტატისტიკის წარმოება და დამუშავება 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქატატიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 

რეგიონის ჭრილში უცხოურ 

ინვესტიციებთან დაკავშირებული 

სტატისტიკის წარმოება და დამუშავება 

მონიტორინგის პერიოდში არ ხდებოდა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ღონისძიებები რეგიონის ჭრილში 

უცხოურ ინვესტიციებთან 

დაკავშირებული სტატისტიკის 

წარმოებისა და დამუშავებისათვის 

არაპერიოდულად ხდება უცხოურ 

ინვესტიციებთან დაკავშირებული 

სტატისტიკის წარმოება და 

დამუშავება რეგიონის ჭრილში 

ხდება რეგიონშ უცხოურ 

ინვესტიციებთან დაკავშირებული 

სტატისტიკის წარმოება და 

დამუშავება, მონაცემები 

ხელმისაწვდომია ინტერნეტში 
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6.9 რეგიონის ბრენდინგისთვის აუცილებელი საქმიანობის განხორციელება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტოდან და სსიპ აწარმოე საქართველოდან 

მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე.  

0 1 2 3 

რეგიონის ბრენდინგისთვის აუცილებელი 

საქმიანობები მონიტორინგის პერიოდში არ 

დაგეგმილა და განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

რეგიონის ბრენდინგისთვის 

აუცილებელი საქმიანობები  

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონის 

ბრენდინგისთვის აუცილებელი 

საქმიანობები  

ჩატარებულია რეგიონის 

ბრენდინგისთვის აუცილებელი 

საქმიანობები  

 

6.10  ზემოაღნიშნული ამოცანებისა და საქმიანობების ეფექტიანი განხორციელებისთვის, რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვაზე პასუხისმგებელი 

ქმედითი ინსტიტუციის შექმნა-გაძლიერება; ამ მიზნით, შესაბამისი საჯარო, კერძო და დონორული რესურსების ჩართვა; აღნიშნული 

ინსტიტუციის, რეგიონული და ადგილობრივი ხელისუფლებების საქმიანობის მჭიდრო კოორდინაციის უზრუნველყოფა ეროვნულ 

საინვესტიციო სააგენტოსთან და სხვა შესაბამის ცენტრალურ უწყებებთან. 

შეფასება ხდება 1 კრიტერიუმით, სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

ზემოაღნიშნული ამოცანებისა და 

საქმიანობების ეფექტიანი 

განხორციელებისთვის რეგიონში 

ინვესტიციების მოზიდვაზე 

პასუხისმგებელი ინსტიტუციის 

შექმნის დაგეგმვა არ მომხდარა 

ზემოაღნიშნული ამოცანებისა და 

საქმიანობების ეფექტიანი 

განხორციელებისთვის, მონიტორინგის 

პერიოდში დაიგეგმა რეგიონში 

ინვესტიციების მოზიდვაზე 

პასუხისმგებელი ინსტიტუციის შექმნა  

მონიტორინგის 

პერიოდშიზემოაღნიშნული 

ამოცანებისა და საქმიანობების 

ეფექტიანი განხორციელებისთვის,  

რეგიონში შეიქმნა/გაძლიერდა 

ინვესტიციების მოზიდვაზე 

პასუხისმგებელი ინსტიტუცია; 

მიმდინარეობდა შესაბამისი საჯარო, 

კერძო და დონორული რესურსების 

მოძიება 

ზემოაღნიშნული ამოცანებისა და 

საქმიანობების ეფექტიანი 

განხორციელებისთვის, რეგიონში შექმნილია 

ინვესტიციების მოზიდვაზე პასუხისმგებელი 

ინსტიტუცია; ამ მიზნით მოზიდულია 

შესაბამისი საჯარო, კერძო და დონორული 

რესურსები; უზრუნველყოფილია 

აღნიშნული ინსტიტუციის, რეგიონული და 

ადგილობრივი ხელისუფლებების 

საქმიანობის მჭიდრო კოორდინაცია 

შესაბამის ცენტრალურ უწყებებთან. 
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მიზანი 7:   მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერა 

შეფასება ხდება მიზნის მიღწევის (შედეგების)  1 რაოდენობრივი და ამოცანის შესრულების 27 კრიტერიუმის მიხედვით მიღებული ქულების 

ჯამით. მაქსიმალური ქულა 54 (100%). 

მიზნის მიღწევის კრიტერიუმები: 

მონაცემების აღება ხდება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით. 

კრიტერიუმი 2013 (მლნ.ლარი) 2017 (მლნ.ლარი) ზრდა/კლება, % 

მონიტორინგის პერიოდში მცირე და საშუალო საწარმოებში ინვესტიციების მოცულობის 

დინამიკა (ფიქსირებულ აქტივებში) 
37.1   

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

ამოცანა 7.1. მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდამჭერა 

 

7.1.1. ქვემო ქართლის ბიზნეს ცენტრის და მის ბაზაზე, თანამედროვე ტიპის ბიზნეს ინკუბატორის დაფუძნება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან და ქვემო ქართლის რეგიონული 

განვითარების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე.  

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში ქვემო ქართლის 

ბიზნეს-ცენტრის შესაქმნელად და მის 

ბაზაზე თანამედროვე ტიპის ბიზნეს 

ინკუბატორის ასამოქმედებლად 

ღონისძიებები არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ქვემო ქართლის ბიზნეს-ცენტრის შექმნა 

და მის ბაზაზე თანამედროვე ტიპის 

ბიზნეს ინკუბატორის ფუნქციონირება 

შექმნილია ქვემო ქართლის ბიზნეს-

ცენტრი და მის ბაზაზე დაგეგმილია 

თანამედროვე ტიპის ბიზნეს 

ინკუბატორის ფუნქციონირება 

შექმნილია ქვემო ქართლის ბიზნეს 

ცენტრის და მის ბაზაზე მოქმედებს 

თანამედროვე ტიპის ბიზნეს 

ინკუბატორი 

 

7.1.2. მხარის მუნიციპალიტეტებში პროფესიული გადამზადების ცენტრების მოწყობა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე.  
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0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში მხარის 

მუნიციპალიტეტებში პროფესიული 

გადამზადების ცენტრების მოწყობის 

მიზნით ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

მხარის მუნიციპალიტეტებში 

პროფესიული გადამზადების ცენტრების  

მოწყობა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა მხარის 

მუნიციპალიტეტებში პროფესიული 

გადამზადების ცენტრების გახსნა 

მხარის მუნიციპალიტეტებში 

ფუნქციონირებს პროფესიული 

გადამზადების ცენტრები  

 

7.1.3. რეგიონის რეალურ საჭიროებათა განსაზღვრა პროფესიული განათლების მიმართულებით; გადამზადების ცენტრების საჭირო 

პროფილისა და რაოდენობის პროგნოზირება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე.  

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში არ 

განხორციელებულა რეგიონის 

საჭიროებების შესწავლა პროფესიული 

განათლების მიმართულებით 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

რეგიონის საჭიროებების შესწავლა 

პროფესიული განათლების 

მიმართულებით 

მონიტორინგის პერიოდში 

შესწავლილ იქნა რეგიონის 

საჭიროებები პროფესიული 

განათლების მიმართულებით; მოხდა 

გადამზადების ცენტრების საჭირო 

პროფილისა და რაოდენობის 

პროგნოზირება 

პროფესიული განათლების 

მიმართულებით რეგიონის 

საჭიროებების შესწავლისა და 

გადამზადების ცენტრების საჭირო 

პროფილისა და რაოდენობის 

პროგნოზირების შედეგები აისახა 

სამინისტროს გეგმების შესაბამის 

დოკუმენტებში (პოლიტიკის 

დოკუმენტი, სტრატეგია, ბიუჯეტი 

და მისთ.) 

 

7.1.4. მხარის მუნიციპალიტეტებში შრომის, მცირე და საოჯახო ბიზნესის ტექნოლოგიების გამოფენა-ბაზრობის (ექსპოცენტრი) შექმნა-

ორგანიზება; გამოფენა-ბაზრობის ტიპიური ორგანიზაციული სტრუქტურისა და ფუნციონირების მექანიზმების განსაზღვრა 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან და  მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

 

 

0 1 2 3 
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რეგიონის მუნიციპალიტეტებში გამოფენა-

ბაზრობის (ექსპოცენტრის) შექმნა-

ორგანიზების მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

რეგიონის მუნიციპალიტეტებში 

გამოფენა-ბაზრობის (ექსპოცენტრის) 

შექმნა-ორგანიზების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში შემუშავდა 

ტიპიური ორგანიზაციული 

სტრუქტურისა და განისაზღვრა 

ფუნციონირების მექანიზმები 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონის 

ერთ ან რამდენიმე 

მუნიციპალიტეტში შეიქმნა 

საპილოტე გამოფენა-ბაზრობა 

(ექსპოცენტრი)  

 რეგიონის მუნიციპალიტეტებში 

ფუნქციონირებს გამოფენა-

ბაზრობები (ექსპოცენტრები)  

 

7.1.5. აღნიშნული მიზნებისთვის, შესაბამისი პროექტების შემუშავება, განხილვა და დამტკიცება, - საჯარო, კერძო თუ დონორული 

სახსრების მოზიდვის უზრუნველყოფა. 

 

არ ფასდება ზოგადი ფორმულირების და 7.1. ამოცანის შესრულების შეფასების სხვა კრიტერიუმებში  ამ ამოცანის შინაარსის 

შემცველობის გამო. 
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ამოცანა 7.2. მცირე და საშუალო ბიზნესების მრავალმხრივი საინფორმაციო და კონსალტინგური მომსახურების უზრუნველყოფა 

7.2.1. რეგიონის ბიზნეს კლიმატის, მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროებების და განვითარების პერსპექტივების პერიოდული 

კვლევების მომზადება და გავრცელება 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან და  ქვემო ქართლის რეგიონული 

განვითარების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე.  

0 1 2 3 

რეგიონის ბიზნეს კლიმატის, მცირე და 

საშუალო ბიზნესის საჭიროებების და 

განვითარების პერსპექტივების კვლევა 

მონიტორინგის პერიოდში არ ჩატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონის ბიზნეს 

კლიმატის, მცირე და საშუალო ბიზნესის 

საჭიროებების და განვითარების 

პერსპექტივების  კვლევა, შედეგები არ 

გამოცემულა და გავრცელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

არაპერიოდულად ტარდებოდა 

რეგიონის ბიზნეს კლიმატის, მცირე 

და საშუალო ბიზნესის საჭიროებების 

და განვითარების პერსპექტივების 

კვლევები (1 ან მეტი) 

პერიოდულად (ყოველწლიურად/ 

ყოველ 2 წელიწადში) ხდება 

რეგიონის ბიზნეს კლიმატის, მცირე 

და საშუალო ბიზნესის 

საჭიროებების და განვითარების 

პერსპექტივების კვლევების 

მომზადება და გავრცელება 

 

7.2.2. მონაცემთა ბაზის შექმნა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებული სრული ინფორმაციის შემცველი 

დოკუმენტების უწყვეტად შეგროვებით, დამუშავებითა და განახლებით 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან და  ქვემო ქართლის რეგიონული 

განვითარების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე.  

0 1 2 3 

მცირე და საშუალო ბიზნესის 

განვითარებასთან დაკავშირებული სრული 

ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტების 

უწყვეტად შეგროვების, დამუშავებისა და 

განახლებისათვის  მონაცემთა ბაზა 

მონიტორინგის პერიოდში არ შექმნილა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

მცირე და საშუალო ბიზნესის 

განვითარებასთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტების 

უწყვეტად შეგროვების, დამუშავებისა და 

განახლებისათვის  მონაცემთა ბაზის 

შექმნის სამუშაოები 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა სამუშაოები მცირე 

და საშუალო ბიზნესის 

განვითარებასთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის შემცველი 

დოკუმენტების უწყვეტად 

შეგროვების, დამუშავებისა და 

განახლებისათვის  მონაცემთა ბაზის 

შესაქმნელად 

შექმნილია მცირე და საშუალო 

ბიზნესის განვითარებასთან 

დაკავშირებული სრული 

ინფორმაციის შემცველი მონაცემთა 

ბაზა, ხდება დოკუმენტების 

უწყვეტად შეგროვება,, დამუშავება 

და განახლება 
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7.2.3. სამხარეო და მუნიციპალური ადმინისტრაციების ვებ-გვერდებზე მცირე და საშუალო მეწარმეობასთან დაკავშირებული 

საკანონმდებლო, საგადასახადო და სხვა სიახლეების (მათ შორის სპეციალური მუნიციპალური, რეგიონული და სახელმწიფო 

პროგრამების შესახებ), ასევე სხვა აქტუალური ინფორმაციისა და პუბლიკაციების განთავსება 

შეფასება ხდება ორი კრიტერიუმით, ცალკე - სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდისა ცალკე - ვებ-

გვერდების მიხედვით, მუნიციპალიტეტებისათვის ამ პარამეტრით მიკუთვნებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 

სამხარეო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე 

მცირე და საშუალო მეწარმეობასთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო, 

საგადასახადო და სხვა სიახლეების, 

ინფორმაციები და პუბლიკაციების 

მონიტორინგის პერიოდში არ 

განთავსებულა 

მონიტორინგის პერიოდში სამხარეო 

ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე 

არარეგულარულად თავსდებოდა მცირე 

და საშუალო მეწარმეობასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციები და 

პუბლიკაციები 

სამხარეო ადმინისტრაციის ვებ-

გვერდზე განთავსებულია მცირე და 

საშუალო მეწარმეობასთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო, 

საგადასახადო და სხვა სიახლეები, 

ინფორმაციები და პუბლიკაციები 

სამხარეო ადმინისტრაციის ვებ-

გვერდზე არის ცალკე გვერდი 

მცირე და საშუალო 

მეწარმეებისათვის, სადაც 

განთავსეულია და პერიოდულად 

ახლდება  საკანონმდებლო, 

საგადასახადო და სხვა სიახლეები, 

ინფორმაციები და პუბლიკაციები 

 

0 1 2 3 

მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდებზე 

მცირე და საშუალო მეწარმეობასთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო, 

საგადასახადო და სხვა სიახლეების, 

ინფორმაციები და პუბლიკაციების 

მონიტორინგის პერიოდში არ 

განთავსებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდებზე 

არარეგულარულად თავსდებოდა მცირე 

და საშუალო მეწარმეობასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციები და 

პუბლიკაციები 

მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდებზე 

განთავსებულია მცირე და საშუალო 

მეწარმეობასთან დაკავშირებული 

საკანონმდებლო, საგადასახადო და 

სხვა სიახლეები, ინფორმაციები და 

პუბლიკაციები 

მუნიციპალიტეტების ვებ-

გვერდებზე არის ცალკე გვერდები 

მცირე და საშუალო 

მეწარმეებისათვის, სადაც 

განთავსეულია და პერიოდულად 

ახლდება  საკანონმდებლო, 

საგადასახადო და სხვა სიახლეები, 

ინფორმაციები და პუბლიკაციები 

7.2.4. მცირე და საშუალო ბიზნეს სუბიექტების, შესაბამისი სტარტაპების ცოდნის ამაღლება მიზნობრივი ტრეინინგების, სემინარების, 

ბიზნეს ფორუმების ორგანიზებისა და საკონსულტაციო-საექსპერტო მომსახურების გზით (თემატიკა: ბიზნეს-გეგმებისა და 

პროექტების განვითარება, მარკეტინგული სტრატეგიები, საექსპორტო ბაზრები, ახალი ტექნოლოგიები, საგადასახადო და 

სალიცენზიო კანონმდებლობა, უცხო ენები, კომპიუტერული უნარ-ჩვევები, და სხვ.) 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.    
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0 1 2 3 

მიზნობრივი ტრეინინგების, სემინარების, 

ბიზნეს ფორუმების ორგანიზებისა და 

საკონსულტაციო-საექსპერტო 

მომსახურების გზით  მცირე და საშუალო 

ბიზნეს სუბიექტების შესაბამისი 

სტარტაპების ცოდნის ამაღლება 

მონიტორინგის პერიოდში არ მომხდარა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა  

ღონისძიებები მიზნობრივი 

ტრეინინგების, სემინარების, ბიზნეს 

ფორუმების ორგანიზებისა და 

საკონსულტაციო-საექსპერტო 

მომსახურების გზით   მცირე და 

საშუალო ბიზნეს სუბიექტების 

შესაბამისი სტარტაპების ცოდნის 

ამაღლების მიზნით  

მონიტორინგის პერიოდში 

ტარდებოდა ცალკეული 

ღონისძიებები მიზნობრივი 

ტრეინინგების, სემინარების, ბიზნეს 

ფორუმების ორგანიზებისა და 

საკონსულტაციო-საექსპერტო 

მომსახურების გზით   მცირე და 

საშუალო ბიზნეს სუბიექტების 

შესაბამისი სტარტაპების ცოდნის 

ამაღლების მიზნით  

მიზნობრივი ტრეინინგების, 

სემინარების, ბიზნეს ფორუმების 

ორგანიზებისა და 

საკონსულტაციო-საექსპერტო 

მომსახურების გზით   მცირე და 

საშუალო ბიზნეს სუბიექტების 

შესაბამისი სტარტაპების ცოდნის 

ამაღლების ღონისძიებებს აქვს 

სისტემატური ხასიათი 

 

7.2.5. სპეციალური ბიზნეს ფორუმების ორგანიზება და მხარდაჭერა ადგილობრივი მცირე და საშუალო ბიზნესებისა და რეგიონში 

წარმოდგენილი საბანკო სექტორის წარმომადგენლების მონაწილეობით, სექტორის დაფინანსებასთან დაკავშირებული არსებული 

სიახლეების და გამოწვევების (მათ შორის, სესხების ხელმისაწვდომობა და პროცედურები, საპროცენტო განაკვეთები, 

მომსახურების სტანდარტები, და სხვ.) განხილვის მიზნით 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.    

0 1 2 3 

 მონიტორინგის პერიოდში არ ჩატარებულა 

ბიზნეს ფორუმები ადგილობრივი მცირე 

და საშუალო ბიზნესებისა და რეგიონში 

წარმოდგენილი საბანკო სექტორის 

წარმომადგენლების მონაწილეობით 

 მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა  

ბიზნეს ფორუმები ადგილობრივი მცირე 

და საშუალო ბიზნესებისა და რეგიონში 

წარმოდგენილი საბანკო სექტორის 

წარმომადგენლების მონაწილეობით 

 მონიტორინგის პერიოდში 

არასისტემატურად  ტარდებოდა  

ბიზნეს ფორუმები/ შეხვედრები 

ადგილობრივი მცირე და საშუალო 

ბიზნესებისა და რეგიონში 

წარმოდგენილი საბანკო სექტორის 

წარმომადგენლების მონაწილეობით 

 მონიტორინგის პერიოდში 

სისტემატურად ტარდებოდა  

ბიზნეს ფორუმები/ შეხვედრები 

ადგილობრივი მცირე და საშუალო 

ბიზნესებისა და რეგიონში 

წარმოდგენილი საბანკო სექტორის 

წარმომადგენლების 

მონაწილეობით 

 

 

 

7.2.6. ინფორმაციის გავრცელება რეგიონში შემოსული ახალი ან პოტენციური უცხოური ინვესტიციების შესახებ 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან, სახელმწიფო რწმუნებული-

გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან და მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე. 
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0 1 2 3 

 მონიტორინგის პერიოდში არ ხდებოდა 

ინფორმაციის გავრცელება რეგიონში 

შემოსული ახალი ან პოტენციური 

უცხოური ინვესტიციების შესახებ 

 მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

შემოსული ახალი ან პოტენციური 

უცხოური ინვესტიციების შესახებ 

ხდებოდა ინფორმაციის გავრცელება 

ცენტრალური საინფორმაციო 

საშუალებებით 

 მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

შემოსული ახალი ან პოტენციური 

უცხოური ინვესტიციების შესახებ 

ხდებოდა ინფორმაციის გავრცელება 

ცენტრალური და რეგიონული 

საინფორმაციო საშუალებებით, 

სამხარეო ადმინისტრაციის ვებ-

გვერდით 

 მონიტორინგის პერიოდში 

რეგიონში შემოსული ახალი ან 

პოტენციური უცხოური 

ინვესტიციების შესახებ ხდებოდა 

ინფორმაციის გავრცელება 

ცენტრალური, რეგიონული და 

ადგილობრივი საინფორმაციო 

საშუალებებით, სამხარეო 

ადმინისტრაციისა და 

მუნიციპალიტეტების ვებ-

გვერდით 

 

7.2.7. ინფორმაციის გავრცელება მიმდინარე და ახალი სახელმწიფო/მუნიციპალური პროგრამებისა თუ 

ეკონომიკური/ინფრასტრუქტურული ინიციატივების შესახებ 

შეფასება ხდება ორი კრიტერიუმით, ცალკე - სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის ადმინისტრაციის ვებ-გვერდისა და ცალკე - ვებ-

გვერდების მიხედვით, მუნიციპალიტეტებისათვის ამ პარამეტრით მიკუთვნებული ქულების საშუალო არითმეტიკულით. 

0 1 2 3 
სამხარეო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდით 

ინფორმაციის გავრცელება მიმდინარე და 

ახალი სახელმწიფო/მუნიციპალური 

პროგრამებისა თუ 

ეკონომიკური/ინფრასტრუქტურული 

ინიციატივების შესახებ მონიტორინგის 

პერიოდში არ განთავსებულა 

მონიტორინგის პერიოდში სამხარეო 

ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე 

არარეგულარულად თავსდებოდა 

ინფორმაციები მიმდინარე და ახალი 

სახელმწიფო/მუნიციპალური პროგრამებისა 

თუ ეკონომიკური/ინფრასტრუქტურული 

ინიციატივების შესახებ 

სამხარეო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე 

განთავსებულია ინფორმაციები მიმდინარე და 

ახალი სახელმწიფო/მუნიციპალური 

პროგრამებისა თუ 

ეკონომიკური/ინფრასტრუქტურული 

ინიციატივების შესახებ 

სამხარეო ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე არის ცალკე გვერდი მიმდინარე 

და ახალი სახელმწიფო/მუნიციპალური პროგრამებისა თუ 

ეკონომიკური/ინფრასტრუქტურული ინიციატივების შესახებ 

 

0 1 2 3 
მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდებით 

ინფორმაციის გავრცელება მიმდინარე 

და ახალი სახელმწიფო/მუნიციპალური 

პროგრამებისა თუ 

ეკონომიკური/ინფრასტრუქტურული 

ინიციატივების შესახებ მონიტორინგის 

პერიოდში არ მომხდარა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდებზე  

არარეგულარულად თავსდებოდა 

ინფორმაციები მიმდინარე და ახალი 

სახელმწიფო/მუნიციპალური პროგრამებისა 

თუ ეკონომიკური/ინფრასტრუქტურული 

ინიციატივების შესახებ 

მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდებზე 

განთავსებულია ინფორმაციები მიმდინარე და 

ახალი სახელმწიფო/მუნიციპალური 

პროგრამებისა თუ 

ეკონომიკური/ინფრასტრუქტურული 

ინიციატივების შესახებ 

მუნიციპალიტეტების ვებ-გვერდებზე არის 

ცალკე გვერდები მიმდინარე და ახალი 

სახელმწიფო/მუნიციპალური პროგრამებისა 

თუ ეკონომიკური/ინფრასტრუქტურული 

ინიციატივების შესახებ 
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ამოცანა 7.3. მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დაფუძნების მხარდაჭერა 

7.3.1. მეწარმეობის, მომსახურების, ვაჭრობის, ხელოსნობის და სხვა ტიპის მცირე ბიზნესების განვითარების აქტიური სტიმულირება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.    

0 1 2 3 

რეგიონში მეწარმეობის, მომსახურების, 

ვაჭრობის, ხელოსნობის და სხვა ტიპის 

მცირე ბიზნესების განვითარების აქტიური 

სტიმულირების მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ღონისძიებები (შემუშავდა 

სტრატეგიები/პროგრამები) რეგიონში 

მეწარმეობის, მომსახურების, ვაჭრობის, 

ხელოსნობის და სხვა ტიპის მცირე 

ბიზნესების განვითარების აქტიური 

სტიმულირების მიზნით  

მონიტორინგის პერიოდში 

განხორციელდა ცალკეული 

ღონისძიებები (შემუშავდა 

სტრატეგიები) რეგიონში მეწარმეობის, 

მომსახურების, ვაჭრობის, ხელოსნობის 

და სხვა ტიპის მცირე ბიზნესების 

განვითარების აქტიური 

სტიმულირების მიზნით 

სახელმწიფო რეგიონშ ატარებს 

ეფექტურ პოლიტიკას რეგიონში 

მეწარმეობის, მომსახურების, 

ვაჭრობის, ხელოსნობის და სხვა 

ტიპის მცირე ბიზნესების 

განვითარების აქტიური 

სტიმულირების მიზნით 

 

7.3.2. მიწის მესაკუთრეობასთან დაკავშირებული პრობლემატიკის მოგვარება (რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ფერმერულ თუ სხვა სახის 

ბიზნესებში ბრუნვის გაზრდას, გამსხვილებას, რეინვესტირებასა და გარე ინვესტიციებს) 

ფასდება 5.5. ამოცანის შესრულების შეფასებისას 

7.3.3. საინვესტიციო პაკეტის მომზადება სავაჭრო ცენტრების გახსნაზე ათასწლეულის გამოწვევის პროგრამის ფარგლებში, მაგისტრალური 

გზების გასწვრივ მშენებლობის სტადიაზე თანამედროვე ორგანიზებული სავაჭრო ქსელების განვითარების წახალისება რეგიონის 

მუნიციპალურ ცენტრებში 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ფონდი ათასწლეულის გამოწვევა - საქართველოდან და  მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში  ათასწლეულის 

გამოწვევის პროგრამის ფარგლებში 

სავაჭრო ცენტრების გახსნაზე  

საინვესტიციო პაკეტის მომზადება არ 

მომხდარა 

მონიტორინგის პერიოდში  

ათასწლეულის გამოწვევის პროგრამის 

ფარგლებში დაიგეგმა სავაჭრო 

ცენტრების გახსნისათვის  საინვესტიციო 

პაკეტის მომზადება 

მონიტორინგის პერიოდში  

ათასწლეულის გამოწვევის 

პროგრამის ფარგლებში დაიწყო 

სავაჭრო ცენტრების გახსნისათვის  

საინვესტიციო პაკეტის მომზადება 

მონიტორინგის პერიოდში  

ათასწლეულის გამოწვევის 

პროგრამის ფარგლებში მომზადდა 

საინვესტიციო პაკეტი  სავაჭრო 

ცენტრების გახსნისათვის   
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7.3.4. თანამედროვე ორგანიზებული სავაჭრო ქსელების განვითარების წახალისება რეგიონის მუნიციპალურ ცენტრებში 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან და  მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 

მუნიციპალურ ცენტრებში  სავაჭრო 

ქსელების განვითარების წახალისების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ განხორციელებულა 

მუნიციპალურ ცენტრებში  სავაჭრო 

ქსელების განვითარების წახალისების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

დაიგეგმა ღონისძიებები  

მუნიციპალურ ცენტრებში  სავაჭრო 

ქსელების განვითარების 

წახალისების მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში გატარდა ღონისძიებები  

მუნიციპალურ ცენტრებში  

ფუნქციონირებს თანამედროვე 

ორგანიზებული სავაჭრო ქსელები  

 

7.3.5. ლოჯისტიკური ცენტრების შექმნის ხელშეწყობა, რაც დაეხმარება მცირე და საშუალო მეწარმეებს საკუთარი პროდუქციის წარმოებასა და 

რეალიზაციაში 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

ლოჯისტიკური ცენტრების შექმნის 

ხელშეწყობის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

ლოჯისტიკური ცენტრების შექმნის 

ხელშეწყობის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში დაიგეგმა ღონისძიებები  

ლოჯისტიკური ცენტრების შექმნის 

ხელშეწყობის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში გატარდა 

ღონისძიებები  

რეგიონში  ფუნქციონირებს 

ლოჯისტიკური ცენტრები, 

რომლებიც ეხმარება მცირე და 

საშუალო მეწარმეებს პროდუქციის 

წარმოებასა და რეალიზაციაში 

 

7.3.6. პარტნიორობის განვითარება ადგილობრივ მეწარმეებს შორის სოფლის მეურნეობაში, ტურიზმში და ხელოსნობაში/გამოყენებით 

ხელოვნებაში 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროდან და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე. 
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0 1 2 3 
 სოფლის მეურნეობაში, ტურიზმში და 

ხელოსნობაში/გამოყენებით ხელოვნებაში 

ადგილობრივ მეწარმეებს შორის 

პარტნიორობის განვითარების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ განხორციელებულა 

პარტნიორობის განვითარება 

ადგილობრივ მეწარმეებს შორის სოფლის 

მეურნეობაში, ტურიზმში და 

ხელოსნობაში/გამოყენებით ხელოვნებაში 

პარტნიორობის განვითარება 

ადგილობრივ მეწარმეებს შორის 

სოფლის მეურნეობაში, ტურიზმში 

და ხელოსნობაში/გამოყენებით 

ხელოვნებაში 

პარტნიორობის განვითარება 

ადგილობრივ მეწარმეებს შორის 

სოფლის მეურნეობაში, ტურიზმში 

და ხელოსნობაში/გამოყენებით 

ხელოვნებაში 

 

7.3.7. თაფლის, ბოსტნეულის, შალის გადამუმუშავებელი საწარმოების გახსნის მხარდაჭერა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან და სსიპ აწარმოე საქართველოში-დან 

მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე. 

0 1 2 3 

 თაფლის, ბოსტნეულის, შალის 

გადამამუმუშავებელი საწარმოების გახსნის 

მხარდაჭერის ღონისძიებები 

მონიტორინგის პერიოდში არ 

განხორციელებულა 

 მონიტორინგის პერიოდში  დაიგეგმა 

თაფლის, ბოსტნეულის, შალის 

გადამამუმუშავებელი საწარმოების 

გახსნის მხარდაჭერის ღონისძიებები  

 მონიტორინგის პერიოდში  

რეგიონში დაიწყო/მიმდინარეობდა 

თაფლის, ბოსტნეულის, შალის 

გადამამუმუშავებელი საწარმოების 

გახსნის მხარდაჭერის ღონისძიებები  

სახელმწიფოს მხარდაჭერით 

რეგიონში გაიხსნა და 

ფუნქციონირებს თაფლის, 

ბოსტნეულის, შალის 

გადამამუმუშავებელი საწარმოები  

 

7.3.8. სამშენებლო და სარემონტო საწარმოების განვითარების მხარდაჭერა 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, სსიპ აწარმოე საქართველოში-დან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 
სამშენებლო და სარემონტო საწარმოების 

განვითარების  მხარდაჭერის 

ღონისძიებები მონიტორინგის პერიოდში 

არ განხორციელებულა 

 მონიტორინგის პერიოდში  დაიგეგმა 

სამშენებლო და სარემონტო საწარმოების 

განვითარების მხარდაჭერის 

ღონისძიებები 

 მონიტორინგის პერიოდში  

დაიწყო/მიმდინარეობდა სამშენებლო 

და სარემონტო საწარმოების 

განვითარების მხარდაჭერის 

ღონისძიებები 

სამშენებლო და სარემონტო 

საწარმოების განვითარების 

მნიშვნელოვნად არის 

მხარდაჭერილი სახელმწიფოს 

მხრიდან 
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7.3.9. ადგილობრივი ბიზნესების მხარდაჭერა უცხოელ ინვესტორებთან დაკავშირებასა და ახალი ბაზრების მოძიებაში; ადგილობრივი და 

საექსპორტო ბაზრების გამოკვლევაში ხელშეწყობა; ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენების მოწყობა სხვადასხვა ქვეყნებში 

 

შეფასება ხდება ორი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან და  ქვემო ქართლის რეგიონული 

განვითარების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე. 

0 1 2 3 
სხვადასხვა ქვეყნებში ადგილობრივი 

პროდუქციის გამოფენების მოსაწყობად  

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ განხორციელებულა 

 მონიტორინგის პერიოდში  დაიგეგმა 

რეგიონში წარმოებული პროდუქციის 

წარმოდგენა  სხვადასხვა ქვეყნებში 

მოწყობილ გამოფენებზე 

რეგიონში წარმოებული პროდუქციის 

ეპიზოდურად არის წარმოდგენილი  

სხვადასხვა ქვეყნებში მოწყობილ 

გამოფენებზე 

რეგიონში წარმოებული 

პროდუქციის გამოფენები 

სისტემატურად ეწყობა სხვადასხვა 

ქვეყნებში 

 

0 1 2 3 
მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

წარმოებული პროდუქციისთვის   

ადგილობრივი და საექსპორტო ბაზრების 

გამოკვლევა არ მომხდარა,  ადგილობრივი 

ბიზნესების უცხოელ ინვესტორებთან 

დაკავშირების ხელშეწყობისთვის 

ღონისძიებები არ ჩატარებულა  

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

წარმოებული პროდუქციისთვის   

ჩატარდა ადგილობრივი და საექსპორტო 

ბაზრების კვლევა  

მონიტორინგის პერიოდში 

გამოკვლეული და მოძიებულია 

ადგილობრივი და საექსპორტო 

ბაზრები; ადგილობრივი ბიზნესები 

დაკავშირებულია უცხოელ 

ინვესტორებთან. 

მონიტორინგის პერიოდში 

გამოკვლეული და მოძიებულია 

ადგილობრივი და საექსპორტო 

ბაზრები; ადგილობრივი ბიზნესები 

დაკავშირებულია უცხოელ 

ინვესტორებთან. 

 

7.3.10. მცირე და საშუალო ბიზნესებსა და მსხვილ სამეწარმეო სუბიექტებს შორის პარტნიორობის ხელშეწყობა ინოვაციური პროექტების 

განსახორციელებლად 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან და  ინოვაციების და ტექნოლოგიების 

სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე. 

0 1 2 3 
ინოვაციური პროექტების 

განსახორციელებლად მცირე და საშუალო 

ბიზნესებსა და მსხვილ სამეწარმეო 

სუბიექტებს შორის პარტნიორობის 

ხელშეწყობის ღონისძიებები 

მონიტორინგის პერიოდში არ 

განხორციელებულა  

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

მცირე და საშუალო ბიზნესებსა და 

მსხვილ სამეწარმეო სუბიექტებს შორის 

პარტნიორობის ხელშეწყობის 

ღონისძიებები  ინოვაციური პროექტების  

განსახორციელებლად  

მონიტორინგის პერიოდში 

განხორციელდა აქტივობები მცირე 

და საშუალო ბიზნესებსა და მსხვილ 

სამეწარმეო სუბიექტებს შორის 

პარტნიორობის ხელშეწყობის 

მიზნით, ინოვაციური პროექტების  

განსახორციელებლად    

 მცირე და საშუალო ბიზნესებსა და 

მსხვილ სამეწარმეო სუბიექტებს 

შორის დამყარებულია 

პარტნიორული ურთიერთობები, 

ერთობლივი ინოვაციური 

პროექტების  განხორციელების 

მიზნით 
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7.3.11. პრიორიტეტულ სექტორებში, მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის სუბსიდირებული სესხების გაცემის წახალისება-მხარდაჭერის 

შესაძლებლობათა შესწავლა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

 პრიორიტეტულ სექტორებში, მცირე და 

საშუალო ბიზნესებისთვის 

სუბსიდირებული სესხების გაცემის 

წახალისება-მხარდაჭერის 

შესაძლებლობები მონიტორინგის 

პერიოდში არ შესწავლილა 

 მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

პრიორიტეტულ სექტორებში, მცირე და 

საშუალო ბიზნესებისთვის 

სუბსიდირებული სესხების გაცემის 

წახალისება-მხარდაჭერის 

შესაძლებლობების  შესწავლა 

 მონიტორინგის პერიოდში დაიწყო 

პრიორიტეტულ სექტორებში, მცირე 

და საშუალო ბიზნესებისთვის 

სუბსიდირებული სესხების გაცემის 

წახალისება-მხარდაჭერის 

შესაძლებლობების  შესწავლა 

 მონიტორინგის პერიოდში 

ჩატარდა პრიორიტეტულ 

სექტორებში, მცირე და საშუალო 

ბიზნესებისთვის სუბსიდირებული 

სესხების გაცემის წახალისება-

მხარდაჭერის შესაძლებლობების  

შესწავლა და გამოქვეყნდა 

შედეგები 

 

7.3.12. რეგიონში მიკრო-საკრედიტო ორგანიზაციების ქსელის გაფართოების წახალისება და ხელშეწყობა 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

 

0 1 2 3 
რეგიონში მიკრო-საკრედიტო 

ორგანიზაციების ქსელის გაფართოების 

წახალისებისა და ხელშეწყობის 

ღონისძიებები მონიტორინგის პერიოდში 

არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში შესწავლილ 

იქნა რეგიონში მიკრო-საკრედიტო 

ორგანიზაციების ქსელის გაფართოების 

შესაძლებლობები და დაიგეგმა 

წახალისებისა და ხელშეწყობის 

ღონისძიებები  

მონიტორინგის პერიოდში გატარდა 

ღონისძიებები რეგიონში მიკრო-

საკრედიტო ორგანიზაციების ქსელის 

გაფართოების  წახალისებისა და 

ხელშეწყობის მიზნით 

მიკრო-საკრედიტო 

ორგანიზაციების ქსელი რეგიონში  

ფართოდ არის წარმოდგენილი და 

ეფექტურად ფუნქციონირებს  
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7.3.13. რეგიონში სადაზღვევო მომსახურების განვითარება-სრულყოფის ხელშეწყობა 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 
რეგიონში სადაზღვევო მომსახურების 

განვითარება-სრულყოფის ღონისძიებები 

მონიტორინგის პერიოდში არ 

განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში შესწავლილ 

იქნა რეგიონში სადაზღვევო 

მომსახურების განვითარება-სრულყოფის 

შესაძლებლობები და დაიგეგმა  

ხელშეწყობის ღონისძიებები  

მონიტორინგის პერიოდში გატარდა 

ღონისძიებები რეგიონში 

სადაზღვევო მომსახურების 

განვითარება-სრულყოფის 

ხელშეწყობის მიზნით 

სადაზღვევო მომსახურების ფართო 

სპექტრი რეგიონის 

მუნიციპალიტეტებში  ფართოდ 

არის წარმოდგენილი და 

ეფექტურად ფუნქციონირებს  

 

7.3.14. მუნიციპალური და თემის სოციალ-კულტურული მომსახურების  განვითარების ხელშეწყობა 

 

არ ფასდება ამოცანის ძალზე ზოგადი ფორმულირების გამო. 

7.3.15. სახელობო და პროფესიული განათლების მხარდაჭერა პროფესიული გადამზადების ცენტრებსა და დამსაქმებლებს შორის დიალოგის 

წახალისებით, საჭიროებებზე მორგებული კურიკულუმის განვითარებითა და სათანადო სასწავლო პირობების შექმნით. 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე. 

0 1 2 3 
პროფესიული გადამზადების ცენტრებსა 

და დამსაქმებლებს შორის დიალოგის 

წახალისებით,  საჭიროებებზე მორგებული 

კურიკულუმის განვითარებითა და 

სათანადო სასწავლო პირობების შექმნით 

სახელობო და პროფესიული განათლების 

მხარდაჭერის ღონისძიებები 

მონიტორინგის პერიოდში არ 

განხორციელებულა 

სახელობო და პროფესიული განათლების 

მხარდაჭერა პროფესიული 

გადამზადების ცენტრებსა და 

დამსაქმებლებს შორის დიალოგის 

წახალისებით, საჭიროებებზე 

მორგებული კურიკულუმის 

განვითარებითა და სათანადო სასწავლო 

პირობების შექმნით. 

სახელობო და პროფესიული 

განათლების მხარდაჭერა 

პროფესიული გადამზადების 

ცენტრებსა და დამსაქმებლებს შორის 

დიალოგის წახალისებით, 

საჭიროებებზე მორგებული 

კურიკულუმის განვითარებითა და 

სათანადო სასწავლო პირობების 

შექმნით. 

სახელობო და პროფესიული 

განათლების მხარდაჭერა 

პროფესიული გადამზადების 

ცენტრებსა და დამსაქმებლებს 

შორის დიალოგის წახალისებით, 

საჭიროებებზე მორგებული 

კურიკულუმის განვითარებითა და 

სათანადო სასწავლო პირობების 

შექმნით. 
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მიზანი 8:   ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორის განვითარება 

შეფასება ხდება მიზნის მიღწევის (შედეგების)  3 რაოდენობრივი და ამოცანის შესრულების 5 ხარისხობრივი  კრიტერიუმის მიხედვით 

მიღებული ქულების ჯამით. მაქსიმალური ქულა 24 (100%). 

მიზნის მიღწევის კრიტერიუმები: 

მონაცემების აღება ხდება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით. 

კრიტერიუმი 2013 (მლნ.ლარი) 2017 (მლნ.ლარი) ზრდა/კლება, % 
ვაჭრობასა და მომსახურების სფეროში  (ვაჭრობა; ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო 

ნაწარმისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი + სასტუმროები და რესტორნები) 

განხორციელებული ინვესტიციების დინამიკა (ფიქსირებულ აქტივებში) 

22,7   

დამატებული ღირებულების მოცულობის დინამიკა ვაჭრობასა და მომსახურების 

სფეროში 
57,2   

ვაჭრობასა და მომსახურების სფეროში  ბრუნვის მოცულობის დინამიკა 708,5   

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

8.1. საერთაშორისო სავაჭრო-პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბების მხარდაჭერა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 
რეგიონის ბიზნესის საერთაშორისო 

სავაჭრო-პარტნიორული ურთიერთობების 

ჩამოყალიბების მხარდაჭერის 

მიმართულებით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში  შეწავლილ 

იქნა რეგიონის ბიზნესის საერთაშორისო 

სავაჭრო-პარტნიორული 

ურთიერთობების შესაძლებლობები და 

დაიგეგმა ღონისძიებები მათი 

ჩამოყალიბების მხარდაჭერის 

მიმართულებით  

მონიტორინგის პერიოდში  

შეწავლილ იქნა რეგიონის ბიზნესის 

საერთაშორისო სავაჭრო-

პარტნიორული ურთიერთობების 

შესაძლებლობები და დაიგეგმა 

ღონისძიებები მათი ჩამოყალიბების 

მხარდაჭერის მიმართულებით  

რეგიონის ბიზნესის საერთაშორისო 

სავაჭრო-პარტნიორული 

ურთიერთობები კარგად არის 

განვითარებული 

 

8.2. საზღვრისპირა სავაჭრო ურთიერთობების წახალისება 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 
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0 1 2 3 

რეგიონის საზღვრისპირა სავაჭრო 

ურთიერთობების წახალისების 

მიმართულებით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში  შეწავლილ 

იქნა რეგიონის საზღვრისპირა სავაჭრო 

ურთიერთობების შესაძლებლობები და 

დაიგეგმა ღონისძიებები მათი 

წახალისების მიმართულებით  

მონიტორინგის პერიოდში  გატარდა 

ღონისძიებები რეგიონის 

საზღვრისპირა სავაჭრო 

ურთიერთობების წახალისების 

მიმართულებით  

საზღვრისპირა სავაჭრო 

ურთიერთობები კარგად არის 

განვითარებული 

 

8.3. ელექტრონული ვაჭრობის მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობა 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

რეგიონში ელექტრონული ვაჭრობის 

მექანიზმების დანერგვის ხელშეწყობის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში  შეწავლილ 

იქნა რეგიონში ელექტრონული ვაჭრობის 

მექანიზმების დანერგვის 

შესაძლებლობები და დაიგეგმა 

ღონისძიებები მათი ხელშეწყობის 

მიზნით  

მონიტორინგის პერიოდში  გატარდა 

ღონისძიებები რეგიონში 

ელექტრონული ვაჭრობის 

მექანიზმების 

დანერგვისხელშეწყობის მიზნით  

ელექტრონული ვაჭრობის 

მექანიზმები რეგიონში კარგად 

არის განვითარებული 

 

8.4. ლოჯისტიკური-სასაწყობე-სამაცივრე მეურნეობების განვითარებისა და გაფართოების წახალისება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

რეგიონში ლოჯისტიკური-სასაწყობე-

სამაცივრე მეურნეობების განვითარებისა 

და გაფართოების წახალისების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში  შეწავლილ 

იქნა რეგიონში  ლოჯისტიკური-

სასაწყობე-სამაცივრე მეურნეობების 

განვითარებისა და გაფართოების 

შეასძლებლობები და დაიგეგმა 

ღონისძიებები მათი წახალისების 

მიზნით  

მონიტორინგის პერიოდში  გატარდა 

ღონისძიებები  რეგიონში  

ლოჯისტიკური-სასაწყობე-სამაცივრე 

მეურნეობების განვითარებისა და 

გაფართოების წახალისების მიზნით 

ლოჯისტიკური-სასაწყობე-

სამაცივრე მეურნეობების რეგიონში 

კარგად არის განვითარებული 
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8.5. მომსახურების სფეროში დასაქმებული პერსონალის (განსაკუთრებით სასტუმროებსა და რესტორნებში) კვალიფიკაციის ამაღლების 

მხარდამჭერ ღონისძიებათა ორგანიზება და წახალისება, - როგორც ტექნიკური კუთხით, ასევე ინგლისური ენის საკომუნიკაციო დონეზე 

შესწავლის მიმართულებით, რათა გაუმჯობესდეს რეგიონში ჩამოსულ სტუმართა, ვიზიტორთა და ტურისტთა მომსახურების ხარისხი; 

აღნიშნული მიზნით, სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლებების, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო 

ორგანიზაციების შესაბამის ინიციატივათა კოორდინაცია. 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

რეგიონში მომსახურების სფეროში 

დასაქმებული პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლების მხარდამჭერი ღონისძიებების 

ორგანიზება და წახალისება მონიტორინგის 

პერიოდში  არ არ მომხდარა 

მონიტორინგის პერიოდში  შეწავლილ 

იქნა რეგიონში მომსახურების სფეროში 

დასაქმებული პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების საჭიროებები  

და დაიგეგმა  შესაბამისი ღონისძიებები 

მონიტორინგის პერიოდში  ჩატარდა 

რეგიონში მომსახურების სფეროში 

დასაქმებული პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების   

მხარდამჭერი ღონისძიებები 

 დანერგილია რეგიონში 

მომსახურების სფეროში 

დასაქმებული პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების   

სისტემა 
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მიზანი 9:   ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარება 

შეფასება ხდება მიზნის მიღწევის (შედეგების)  3 რაოდენობრივი და ამოცანის შესრულების 29 ხარისხობრივი  კრიტერიუმის მიხედვით 

მიღებული ქულების ჯამით. მაქსიმალური ქულა 96 (100%). 

მიზნის მიღწევის კრიტერიუმები: 

მონაცემების აღება ხდება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და  საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 

ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით. 

კრიტერიუმი 2015 (მლნ.ლარი) 2017 (მლნ.ლარი) ზრდა/კლება, % 
შიდა ტურიზმი: 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორების მიერ განხორციელებული 

ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობის დინამიკა 
68,9 68,8  

უცხოელი ტურისტები; 15 წლის და უფროსი ასაკის უცხოელი ვიზიტორების მიერ 

განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიური რაოდენობის დინამიკა 
80,4 100,3  

 

კრიტერიუმი 2013 2017  ზრდა/კლება, % 
ტურუსტების განთავსების ობიექტებშის საწოლი ადგილების რაოდენობის დინამიკა  

500 554  

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

ამოცანა 9.1. ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება 

9.1.1. კულტურულ-ისტორიული ძეგლების კონსერვაცია, მათი დაცვა და მოვლა (საქართველოს კულტურის სამინისტროსთან 

თანამშრომლობით) 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე. 
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0 1 2 3 

რეგიონის კულტურულ-ისტორიული 

ძეგლების კონსერვაციის, მათი დაცვისა და 

მოვლის მიმართულებით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში ჩატარდა 

რეგიონის ცალკეული კულტურულ-

ისტორიული ძეგლების კონსერვაციის, 

რესტავრირებისა და სათანადოდ მოვლის 

ღონისძიებები  

კონსერვირებული, 

რესტავრირებული, სათანადოდ 

დაცული და მოვლილია რეგიონის 

ყველა მნიშვნელოვანი კულტურულ-

ისტორიული ძეგლი 

კონსერვირებული, 

რესტავრირებული, სათანადოდ 

დაცული და მოვლილია რეგიონის 

ყველა კულტურულ-ისტორიული 

ძეგლი 

 

9.1.2. სათანადო ხარისხისა და რაოდენობის, სასტუმროების, რესტორნების, კაფეების, სწრაფი კვების ობიექტების, კემპინგის პუნქტების, 

განათების სისტემების, საზოგადოებრივი საპირფარეშოების, მანქანების პარკირებისა და სუვენირების მაღაზიების მოწყობის წახალისება-

ხელშეწყობა ტურისტული ღირსშესანიშნაობების გარშემო 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 
რეგიონის ტურისტული 

ღირსშესანიშნაობების გარშემო სათანადო 

ხარისხისა და რაოდენობის, 

სასტუმროების, რესტორნების, კაფეების, 

სწრაფი კვების ობიექტების, კემპინგის 

პუნქტების, განათების სისტემების, 

საზოგადოებრივი საპირფარეშოების, 

მანქანების პარკირებისა და სუვენირების 

მაღაზიების მოწყობის წახალისება-

ხელშეწყობის მიზნით ღონისძიებები არ 

გატარებულა 

 სათანადო ხარისხისა და რაოდენობის 

სასტუმროები, რესტორნების, კაფეები, 

სწრაფი კვების ობიექტები, კემპინგის 

პუნქტები, განათების სისტემები, 

საზოგადოებრივი საპირფარეშოები, 

მანქანების პარკირებისა და სუვენირების 

მაღაზიები მოწყობილია რეგიონის 

ცალკეული ტურისტული 

ღირსშესანიშნაობების გარშემო 

 სათანადო ხარისხისა და 

რაოდენობის სასტუმროები, 

რესტორნების, კაფეები, სწრაფი 

კვების ობიექტები, კემპინგის 

პუნქტები, განათების სისტემები, 

საზოგადოებრივი საპირფარეშოები, 

მანქანების პარკირებისა და 

სუვენირების მაღაზიები 

მოწყობილია რეგიონის ყველა 

მნიშვნელოვანი ტურისტული 

ღირსშესანიშნაობების გარშემო 

 სათანადო ხარისხისა და 

რაოდენობის სასტუმროები, 

რესტორნების, კაფეები, სწრაფი 

კვების ობიექტები, კემპინგის 

პუნქტები, განათების სისტემები, 

საზოგადოებრივი საპირფარეშოები, 

მანქანების პარკირებისა და 

სუვენირების მაღაზიები 

მოწყობილია რეგიონის ყველა 

ტურისტული 

ღირსშესანიშნაობების გარშემო 

 

9.1.3. ნამდვილი სოფლის სახლების საოჯახო სასტუმროებად გადაქცევის ხელშეწყობა მცირე და მოშორებულ მთიან რეგიონებში, 

ეკოლოგიურად სუფთა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მიწოდებასთან ერთად 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, სსიპ აწარმოე საქართველოში-დან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

 

 



ქვემო ქართლის რეგიონის 2014-2021 წლების განვითარების სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგის მეთოდოლოგია 

 

 

62 
 
 

0 1 2 3 

რეგიონის მაღალმთიან დასახლებებში 

სოფლის სახლების საოჯახო 

სასტუმროებად გადაქცევის ხელშეწყობის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ განხორციელებულა 

რეგიონის მაღალმთიან დასახლებებში 

სოფლის სახლების საოჯახო 

სასტუმროებად გადაქცევის ხელშეწყობის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

დაიგეგმა ცალკეული პროექტების 

განხორციელება 

რეგიონის მაღალმთიან 

დასახლებებში სოფლის სახლების 

საოჯახო სასტუმროებად გადაქცევის 

ხელშეწყობის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ხელი 

შეეწყო ცალკეული პროექტების 

განხორციელებას 

რეგიონის მაღალმთიან 

დასახლებებში ინტენსიურად 

ვითარდება სოფლის სახლების 

საოჯახო სასტუმროებად 

გადაქცევის პროცესი 

9.1.4. მონადირეებისა და მეთევზეებისთვის ქოხების, რეკრეაციული პავილიონებისა და თავლების აშენების ხელშეწყობა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, სსიპ აწარმოე საქართველოში-დან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

მონადირეებისა და მეთევზეებისთვის 

ქოხების, რეკრეაციული პავილიონებისა და 

თავლების აშენების ხელშეწყობა 

რეგიონის მაღალმთიან დასახლებებში 

სოფლის სახლების საოჯახო 

სასტუმროებად გადაქცევის ხელშეწყობის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

დაიგეგმა ცალკეული პროექტების 

განხორციელება 

რეგიონის მაღალმთიან 

დასახლებებში სოფლის სახლების 

საოჯახო სასტუმროებად გადაქცევის 

ხელშეწყობის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ხელი 

შეეწყო ცალკეული პროექტების 

განხორციელებას 

რეგიონის ტურისტულ ადგილებში 

საკმარისი რაოდენობით არის 

აშენებული  ქოხები მონადირეებისა 

და მეთევზეებისთვის, 

რეკრეაციული პავილიონები და 

თავლები 

 

9.1.5. ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი ადგილობრივი გზებისა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით 

მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 

ტურისტული მნიშვნელობის ისტორიულ-

კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი 

ადგილობრივი გზებისა და 

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა 

დაკეთილმოწყობის სამუშაოები 

მონიტორინგის პერიოდში არ ჩატარებულა 

ტურისტული მნიშვნელობის 

ისტორიულ-კულტურულ ძეგლების 

მცირე ნაწილთან მისასვლელი 

ადგილობრივი გზები და 

ინფრასტრუქტურა რეაბილიტირებული 

და კეთილმოწყობილია 

ტურისტული მნიშვნელობის 

ისტორიულ-კულტურულ ძეგლების 

უმეტეს ნაწილთან მისასვლელი 

ადგილობრივი გზები და 

ინფრასტრუქტურა 

რეაბილიტირებული და 

კეთილმოწყობილია 

ტურისტული მნიშვნელობის 

ისტორიულ-კულტურულ 

ძეგლებთან მისასვლელი 

ადგილობრივი გზები და 

ინფრასტრუქტურა 

რეაბილიტირებული და 

კეთილმოწყობილია 
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9.1.6. მხარის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; ქალაქებში, სოფლებში გზებზე და მაგისტრალ-ტრასებზე ტურისტული 

ობიექტების მიმანიშნებელი საგზაო ნიშნების, ასევე ქუჩების სახელდებებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი (მიმართულების 

მიმანიშნებელი) ფირნიშების და აბრების დამონტაჟება ქართულ და ინგლისურ ენებზე 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით 

მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 
მხარის საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების მიმართულებით 

მონიტორინგის პერიოდშ ღონისძიებები არ 

ჩატარებულა 

 ქალაქების, სოფლების, გზებისა და 

მაგისტრალ-ტრასების მცირე ნაწილზე 

დამონტაჟებულია ტურისტული 

ობიექტების მიმანიშნებელი საგზაო 

ნიშნები, ასევე ქუჩების სახელდებებისა 

და ნუმერაციის აღმნიშვნელი 

(მიმართულების მიმანიშნებელი) 

ფირნიშები და აბრები ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე 

 ქალაქების, სოფლების, გზებისა და 

მაგისტრალ-ტრასების უმეტეს 

ნაწილზე დამონტაჟებულია 

ტურისტული ობიექტების 

მიმანიშნებელი საგზაო ნიშნები, 

ასევე ქუჩების სახელდებებისა და 

ნუმერაციის აღმნიშვნელი 

(მიმართულების მიმანიშნებელი) 

ფირნიშები და აბრები ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე 

 ყველგან - ქალაქებში, სოფლებში, 

გზებზე და მაგისტრალ-ტრასებზე 

დამონტაჟებულია ტურისტული 

ობიექტების მიმანიშნებელი საგზაო 

ნიშნები, ასევე ქუჩების 

სახელდებებისა და ნუმერაციის 

აღმნიშვნელი (მიმართულების 

მიმანიშნებელი) ფირნიშები და 

აბრები ქართულ და ინგლისურ 

ენებზე 

 

9.1.7. მუნიციპალური ტრანსპორტის ოფიციალურ გაჩერებებზე ტრანსპორტის მოძრაობის გრაფიკის ორენოვანი (ქართული და ინგლისური) 

დაფების მოწყობა, რათა ტურისტებს გაუადვილდეთ გადაადგილება რეგიონის ტერიტორიაზე. 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით 

მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 
მუნიციპალური ტრანსპორტის 

ოფიციალურ გაჩერებებზე ტრანსპორტის 

მოძრაობის გრაფიკის ორენოვანი 

(ქართული და ინგლისური) დაფების 

მოწყობის მიმართულებით ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

 მუნიციპალური ტრანსპორტის 

ოფიციალურ გაჩერებების მცირე 

ნაწილზე არის  დამონტაჟებული 

ტრანსპორტის მოძრაობის გრაფიკის 

ორენოვანი (ქართული და ინგლისური) 

დაფები  

 მუნიციპალური ტრანსპორტის 

ოფიციალურ გაჩერებების უმეტეს 

ნაწილზე არის  დამონტაჟებული 

ტრანსპორტის მოძრაობის გრაფიკის 

ორენოვანი (ქართული და 

ინგლისური) დაფები  

 მუნიციპალური ტრანსპორტის 

ოფიციალურ გაჩერებებზე  ყველგან 

არის დამონტაჟებული 

ტრანსპორტის მოძრაობის 

გრაფიკის ორენოვანი (ქართული 

და ინგლისური) დაფები 
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ამოცანა 9.2. პროგრამული ინიციატივების და მათი განხორციელების მხარდაჭერა 

9.2.1. ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება (რომელიც განსაზღვრავს და დააკონკრეტებს ამ სფეროს 

განვითარების ადგილობრივ პრიორიტეტებს) 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით 

მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 
ტურიზმის განვითარების მუნიციპალური 

პროგრამების შემუშავების მიმართულებით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

მიმდინარეობს მუშაობა  ტურიზმის 

განვითარების მუნიციპალური 

პროგრამებზე (არსებობს დოკუმენტის 

პროექტის სამუშაო ვერსიის სახით) 

შემუშავებულია ტურიზმის 

განვითარების მუნიციპალური 

პროგრამები (არსებობს დოკუმენტის 

პროექტის სახით) 

 ტურიზმის განვითარების 

მუნიციპალური პროგრამები 

დამტკიცებულია / ასახულია 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში 

 

9.2.2. რეგიონის და მისი მუნიციპალიტეტების ჭრილში, ტურისტული პოტენციალის პერიოდული შესწავლა, ტურისტული ნაკადების 

სათანადო აღრიცხვისა და ინფორმაციის შეგროვების სისტემის შექმნის მხარდაჭერა 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 

რეგიონის და მისი მუნიციპალიტეტების 

ჭრილში, ტურისტული პოტენციალის 

პერიოდული შესწავლა, ტურისტული 

ნაკადების სათანადო აღრიცხვისა და 

ინფორმაციის შეგროვების სისტემის 

შექმნის მიმართულებით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

მიმდინარეობს მუშაობა რეგიონის და 

მისი მუნიციპალიტეტების ჭრილში, 

ტურისტული პოტენციალის 

პერიოდული შესწავლისა და 

ტურისტული ნაკადების სათანადო 

აღრიცხვის ინფორმაციის შეგროვების 

სისტემის შესაქმნელად 

ტურისტული პოტენციალის 

პერიოდული შესწავლა, 

ტურისტული ნაკადების სათანადო 

აღრიცხვა ხდება რეგიონის ჭრილში, 

შექმნილია ინფორმაციის შეგროვების 

შესაბამისი სისტემა 

ტურისტული პოტენციალის 

პერიოდული შესწავლა, 

ტურისტული ნაკადების სათანადო 

აღრიცხვა ხდება რეგიონის და მისი 

მუნიციპალიტეტების ჭრილში, 

შექმნილია ინფორმაციის 

შეგროვების შესაბამისი სისტემა 

მუნიციპალიტეტების დონეზე 

 

9.2.3. ტურიზმის, როგორც კომპლექსური ინდუსტრიის განვითარების შესაძლებლობების (ინფრასტრუქტურა, კადრები, წარმოება, 

მომსახურება, კლასტერიზაცია, და სხვ.) სათანადო შესწავლა და გამოკვეთა 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  
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0 1 2 3 

რეგიონში ტურიზმის, როგორც 

კომპლექსური ინდუსტრიის განვითარების 

შესაძლებლობების სათანადო შესწავლის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

მიმდინარეობს რეგიონში ტურიზმის, 

როგორც კომპლექსური ინდუსტრიის 

განვითარების შესაძლებლობების  

შესწავლა 

რეგიონში ტურიზმის, როგორც 

კომპლექსური ინდუსტრიის 

განვითარების შესაძლებლობები 

ნაწილობრივ არის შესწავლილი  

რეგიონში ტურიზმის, როგორც 

კომპლექსური ინდუსტრიის 

განვითარების შესაძლებლობები 

სრულად არის შესწავლილი  

 

9.2.4. ტურიზმის სხვადასხვა სახეების განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; ამ კუთხით, გარდაბნის აღკვეთილისა და მასთან 

მიმდებარე ტერიტორიების, ასევე, ალგეთის ეროვნული პარკის ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენების ხელშეწყობა 

 

შეფასება ხდება ორი კრიტერიუმით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
 გარდაბნის აღკვეთილისა და მასთან 

მიმდებარე ტერიტორიების ტურისტული 

პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენების 

ხელშეწყობის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

 მონიტორინგის პერიოდში ჩატარდა 

კვლევა გარდაბნის აღკვეთილისა და  

მასთან მიმდებარე ტერიტორიების 

ტურისტული პოტენციალის 

შესწავლის/შეფასების მიზნით 

 მონიტორინგის პერიოდში ჩატარდა 

ღონისძიებები გარდაბნის 

აღკვეთილისა და მასთან მიმდებარე 

ტერიტორიების ტურისტული 

პოტენციალის გამოყენების 

მიმართულებით 

  გარდაბნის აღკვეთილისა და 

მასთან მიმდებარე ტერიტორიების 

ტურისტული პოტენციალის 

სრულად არის გამოყენებული  

 

0 1 2 3 
 ალგეთის ეროვნული პარკისა და მასთან 

მიმდებარე ტერიტორიების ტურისტული 

პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენების 

ხელშეწყობის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

 მონიტორინგის პერიოდში ჩატარდა 

კვლევა ალგეთის ეროვნული პარკისა და 

მასთან მიმდებარე ტერიტორიების 

ტურისტული პოტენციალის 

შესწავლის/შეფასების მიზნით 

 მონიტორინგის პერიოდში ჩატარდა 

ღონისძიებები ალგეთის ეროვნული 

პარკისა და მასთან მიმდებარე 

ტერიტორიების ტურისტული 

პოტენციალის გამოყენების 

მიმართულებით 

ალგეთის ეროვნული პარკისა და 

მასთან მიმდებარე ტერიტორიების 

ტურისტული პოტენციალის 

სრულად არის გამოყენებული  

 

9.2.5. ტურისტული სააგენტოების, შესაბამისი კადრების და რეგიონში ტურისტული ნაკადების ორგანიზებული შემოდინების ხელშეწყობა; 

პარტნიორობის დამყარება ტურისტულ სააგენტოებთან, სავაჭრო პალატებთან და სხვა ბიზნეს ორგანიზაციებთან 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით 

მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   
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0 1 2 3 

ტურისტული ნაკადების ორგანიზებული 

შემოდინების ხელშეწყობის მიზნით 

ტურისტულ სააგენტოებთან, სავაჭრო 

პალატებთან და სხვა ბიზნეს 

ორგანიზაციებთან პარტნიორობის 

დასამყარებლად მონიტორინგის პერიოდში 

მუნიციპალიტეტს ღონისძიებები არ 

განუხორციელებია 

ტურისტული ნაკადების ორგანიზებული 

შემოდინების ხელშეწყობის მიზნით 

ჩატარდა კვლევა და განისაზღვრა 

ტურისტული სააგენტოები, სავაჭრო 

პალატები და სხვა ბიზნეს 

ორგანიზაციები, რომლებიც 

დაინტერესებული არიან 

მუნიციპალიტეტთან პარტნიორობის 

დამყარებაში 

ტურისტული ნაკადების 

ორგანიზებული შემოდინების 

ხელშეწყობის მიზნით 

დამყარებულია მუნიციპალიტეტის 

პარტნიორობა დაინტერესებული 

ტურისტული სააგენტოებისნ, 

სავაჭრო პალატებისა  და სხვა ბიზნეს 

ორგანიზაციების ნაწილთან  

ტურისტული ნაკადების 

ორგანიზებული შემოდინების 

ხელშეწყობის მიზნით 

დამყარებულია მუნიციპალიტეტის 

პარტნიორობა ყველა 

დაინტერესებულ ტურისტულ 

სააგენტოსთან, სავაჭრო 

პალატებთან და სხვა ბიზნეს 

ორგანიზაციებთან  

 

9.2.6. რეგიონში ტურისტული მარშრუტების აღდგენა და ტურისტული ქსელის გაუმჯობესება; ქვემო ქართლის ტრადიციული ტურისტული 

მარშრუტების აღდგენის გეგმის (ქვემო ქართლის ჩრდილოეთის, სამხრეთისა და აღმოსავლეთის მარშრუტები, დაწყებული თბილისში) 

და კონკრეტული ტურისტული მარშრუტების შემუშავება რეგიონში ტურიზმის მოცულობის თანაბრად განაწილებისთვის 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 
რეგიონში ტურიზმის მოცულობის 

თანაბრად განაწილებისთვის ქვემო 

ქართლის ტურისტული მარშრუტების 

გეგმისა და კონკრეტული ტურისტული 

მარშრუტების შემუშავების 

მიმართულებით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

რეგიონში ტურიზმის მოცულობის 

თანაბრად განაწილებისთვის ქვემო 

ქართლის ტურისტული მარშრუტების 

გეგმისა და კონკრეტული ტურისტული 

მარშრუტების შემუშავების 

მიმართულებით მონიტორინგის 

პერიოდში დაიგეგმა ღონისძიებები 

რეგიონში ტურიზმის მოცულობის 

თანაბრად განაწილებისთვის 

მოწონებულია/ დამტკიცებულია 

ქვემო ქართლის ტურისტული 

მარშრუტების გეგმა 

რეგიონში აღდგენილია 

ტრადიციული ტურისტული 

მარშრუტები და შემუშავებულია 

ახლები;  მნიშვნელოვნად არის 

გაუმჯობესებული ტურისტული 

ქსელი 

 

9.2.7. ტურისტული პაკეტის ელემენტების ვიზუალური დამუშავების მხარდაჭერა, რაც შეიძლება მოიცავდეს ბუნებრივ სანახაობას, 

რეკრეაციულ ცენტრებს, ეკოლოგიური მარშრუტებს, თავშესაფრებს, კულტურულ-ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს, ეთნოგრაფიულ 

კოლექციებს, სახვითი ხელოვნების ცენტრებს, ტრადიციულ ფესტივალებს, ბაზრობებს და სხვ. 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   
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0 1 2 3 

ტურისტული პაკეტის ელემენტების 

ვიზუალური დამუშავების  მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ღონისძიებები ტურისტული პაკეტის 

ელემენტების ვიზუალური დამუშავების  

მიზნით  

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა სამუშაოები 

ტურისტული პაკეტის ელემენტების 

ვიზუალური დამუშავების  მიზნით, 

შეგროვილ იქნა საჭირო 

ფოტო/ვიდეო მასალა 

მონიტორინგის პერიოდში 

ტურისტული პაკეტის 

ელემენტების დამუშავდა 

ვიზუალურად: შეიქმნა 

ბუკლეტები, გზამკვლევები, 

ვიდეორგოლები და მისთ.   

 

9.2.8. ადგილობრივი ნატურალური პროდუქტების და ადგილობრივი წარმოების პოპულარიზაცია; მათი რეკლამირება და მარკეტინგი ვებ-

გვერდებით, ბილბორდებით, სარეკლამო ფურცლებით, ბროშურებით, ტურისტული გამოფენებით და სხვ. 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 

 ადგილობრივი ნატურალური 

პროდუქტების და ადგილობრივი 

წარმოების პოპულარიზაცია; მათი 

რეკლამირება  

 ადგილობრივი ნატურალური 

პროდუქტების და ადგილობრივი 

წარმოების პოპულარიზაცია; მათი 

რეკლამირება  

 ადგილობრივი ნატურალური 

პროდუქტების და ადგილობრივი 

წარმოების პოპულარიზაცია; მათი 

რეკლამირება  

 ადგილობრივი ნატურალური 

პროდუქტების და ადგილობრივი 

წარმოების პოპულარიზაცია; მათი 

რეკლამირება  

 

9.2.9. სხვადასხვა სახის და მასშტაბის ტრადიციული სპორტული დღესასწაულების, შეჯიბრებების, ფოლკლორული ფესტივალების, 

კონკურსების, ოლიმპიადების აღდგენა-განვითარების ორგანიზება 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 
 სხვადასხვა სახის და მასშტაბის 

ტრადიციული სპორტული 

დღესასწაულების, შეჯიბრებების, 

ფოლკლორული ფესტივალების, 

კონკურსების, ოლიმპიადების აღდგენა-

განვითარების ორგანიზების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

 სხვადასხვა სახის და მასშტაბის 

ტრადიციული სპორტული 

დღესასწაულების, შეჯიბრებების, 

ფოლკლორული ფესტივალების, 

კონკურსების, ოლიმპიადების აღდგენა-

განვითარების ორგანიზება 

მუნიციპალიტეტი რეგულარულად 

ატარებს  სხვადასხვა სახის და 

მასშტაბის ტრადიციულ სპორტული 

დღესასწაულებს, შეჯიბრებეის, 

ფოლკლორულ ფესტივალებს, და ა.შ 

ტურისტების მოზიდვის მიზნით 

მუნიციპალიტეტი რეგულარულად 

ატარებს  სხვადასხვა სახის და 

მასშტაბის ტრადიციულ 

სპორტული დღესასწაულებს, 

შეჯიბრებეის, ფოლკლორულ 

ფესტივალებს, და ა.შ ტურისტების 

მოზიდვის მიზნით 
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9.2.10. ტურიზმის ეფექტური მართვისათვის, პოტენციური სახელმწიფო გრანტებისა და პროგრამების ათვისება-განხორციელებაში კერძო 

სტრუქტურების ჩართვა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, სსიპ აწარმოე საქართველოში-დან მმიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.   

0 1 2 3 
ტურიზმის ეფექტური მართვისათვის, 

პოტენციური სახელმწიფო გრანტებისა და 

პროგრამების ათვისება-განხორციელებაში 

კერძო სტრუქტურების ჩართვის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

ტურიზმის ეფექტური მართვისათვის, 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა მშაობა სახელმწიფო  

პროგრამების შექმნაზე და დაიგეგმა 

კერძო სტრუქტურებისათვის გრანტების 

გაცემა 

ტურიზმის ეფექტური 

მართვისათვის, მონიტორინგის 

პერიოდში ხორციელდებოდა 

სახელმწიფო  პროგრამები და კერძო 

სტრუქტურებისათვის გაიცემოდა 

გრანტები 

კერძო სტრუქტურები აქტიურად 

არიან ჩართული  ტურიზმის 

ეფექტური მართვისათვის 

სახელმწიფო პროგრამების 

შემუშავებაში,   

მონაწილეობენსახელმწიფო 

გრანტების კონკურსებში და მათი 

მეშვეობით ახორციელებენ 

პროექტებს 

9.2.11. ტურისტული ინფრასტრუქტურის, ისევე როგორც შესაბამისი პოლიტიკის შექმნაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის დონის 

გაზრდა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 

ადგილობრივი მოსახლეობა არ არის 

ჩართული რაიმე ფორმით ტურისტული 

ინფრასტრუქტურისა და შესაბამისი 

პოლიტიკის შექმნაში  

ადგილობრივი ხელისუფლება 

ტურიზმის პოლიტიკის შექმნისას 

ითვალისწინებს 

მოსახლეობის/ცალკეული მოქალაქეების 

აზრს ან/და გამოკითხვის შედეგებს   

ადგილობრივი მოსახლეობა 

ჩართულია ტურიზმის პოლიტიკის 

შექმნაში დასახლების საერთო 

კრებების, სამოქალაქო მრჩეველთა 

საბჭოების, საკრებულოს კომისიების 

მუშაობასა და პოლიტიკის 

დოკუმენტების შემუშავებაში 

მონაწილეობის მეშვეობით, შექავს 

საკუთარი წვლილი  ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის შექმნაში 

ადგილობრივი მოსახლეობა 

ჩართულია ტურიზმის პოლიტიკის 

შექმნაში დასახლების საერთო 

კრებების, სამოქალაქო მრჩეველთა 

საბჭოების, საკრებულოს 

კომისიების მუშაობასა და 

პოლიტიკის დოკუმენტების 

შემუშავებაში მონაწილეობის 

მეშვეობით, შექავს საკუთარი 

წვლილი  ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის შექმნაში 
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9.2.12. ახალი ტურისტული პოტენციალის მქონე ობიექტების გამოვლენა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
ახალი ტურისტული პოტენციალის მქონე 

ობიექტების გამოვლენის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ღონისძიებები ახალი ტურისტული 

პოტენციალის მქონე ობიექტების 

გამოვლენის მიზნით  

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა სამუშაოები  ახალი 

ტურისტული პოტენციალის მქონე 

ობიექტების გამოვლენის მიზნით  

მონიტორინგის პერიოდში 

რეგიონში გამოვლინდა ახალი 

ტურისტული პოტენციალის მქონე 

ობიექტები 

 

9.2.13. მზა საინვესტიციო პაკეტების შეთავაზება ინვესტორებისათვის 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
 ინვესტორებისათვის  მზა საინვესტიციო 

პაკეტების მოსამზადებლად 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

დაგეგმილია ინვესტორებისათვის ქვემო 

ქართლის ტურისტული ობიექტების მზა 

საინვესტიციო პაკეტების მომზადება  

მომზადებულია  მზა საინვესტიციო 

პაკეტები ინვესტორებისათვის ქვემო 

ქართლის ტურისტულ ობიექტებზე 

მომზადებულია  მზა საინვესტიციო 

პაკეტების მეშვეობით მოზიდულია 

ინვესტიციები ქვემო ქართლის 

ტურისტულ ობიექტებზე 
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ამოცანა 9.3. ტურისტების მომსახურების დონის ამაღლება 

9.3.1. რეგიონში  ტურიზმის  საინფორმაციო  ცენტრ(ებ)ის  შექმნა  და  კეთილმოწყობა;  მოგზაურთა სააგენტოებისა და ტურისტული ცენტრების 

დაარსების მხარდაჭერა ბოლნისის, დმანისის, გარდაბნის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 
ტურისტული სააგენტო ან ტურისტული 

ცენტრი მუნიციპალიტეტში არ 

დაარსებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

მუნიციპალიტეტში  ტურისტული 

სააგენტოს ან ტურისტული ცენტრის 

დაარსების ხელშეწყობის ღონისძიებები 

მუნიციპალიტეტში ტურისტული 

სააგენტოს ან ტურისტული ცენტრის 

დაარსების მხარდასაჭერად  ადგილო 

ბრივ ბიუჯეტში 

გათვალისწინებულია ფინანსები 

მუნიციპალიტეტში 

ფუნქციონირებს ტურისტული 

სააგენტო ან ტურისტული ცენტრი   

 

9.3.2. ტურისტული მომსახურების ობიექტებში მომსახურე პერსონალის პროფესიული განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 

პროგრამების განხორციელება; გიდების და სექტორში დასაქმებული სხვა სპეციალიზირებული პერსონალის მომზადება-გადამზადების 

ხელშეწყობა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 

ტურისტული მომსახურების ობიექტებში 

მომსახურე პერსონალის პროფესიული 

განათლებისა და კვალიფიკაციის 

ამაღლების პროგრამების განხორციელების, 

ასევე, გიდების და სექტორში დასაქმებული 

სხვა სპეციალიზირებული პერსონალის 

მომზადება-გადამზადების ხელშეწყობის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

რეგიონში ტურისტული მომსახურების 

ობიექტებში მომსახურე პერსონალის 

პროფესიული განათლებისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ტარდებოდა 

ცალკეული დაიგეგმა ტრენინგები და 

სხვა ღონისძიებები 

რეგიონში ტურისტული 

მომსახურების ობიექტებში 

მომსახურე პერსონალის 

პროფესიული განათლებისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში 

ტარდებოდა ცალკეული ტრენინგები 

რეგიონში ხორციელდება 

ტურისტული მომსახურების 

ობიექტებში მომსახურე 

პერსონალის პროფესიული 

განათლებისა და კვალიფიკაციის 

ამაღლების პროგრამები; გიდების 

და სექტორში დასაქმებული სხვა 

სპეციალიზირებული პერსონალის 

მომზადება-გადამზადების მიზნით 

ჩამოყალიბებულია პროფესიული 

განათლების სისტემა 
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9.3.3. გიდის მომსახურების გაუმჯობესების ხელშეწყობა კვალიფიციური, ენების მცოდნე ეთნოგრაფებითა და სპეციალური წარმოდგენებით 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
კვალიფიციური, ენების მცოდნე 

ეთნოგრაფებითა და სპეციალური 

წარმოდგენებით გიდის მომსახურების 

გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

რეგიონში ტურიზმის სფეროში 

კვალიფიციური, ენების მცოდნე 

ეთნოგრაფების დასაქმების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ღონისძიებები 

რეგიონში ტურიზმის სფეროში 

კვალიფიციური, ენების მცოდნე 

ეთნოგრაფების დასაქმების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში 

განხორციელდა ღონისძიებები 

რეგიონში ტურიზმის სფეროში 

დასაქმებული არიან 

კვალიფიციური, ენების მცოდნე 

ეთნოგრაფები 

9.3.4. ტურიზმის სფეროში დამწყები ბიზნესებისთვის (საოჯახო სასტუმროები, ტურ-ოპერატორები და სხვ.) ხელსაყრელი პირობებით 

ფინანსური კაპიტალის (შეღავათიანი სესხები, გრანტები) ხელმისაწვდომობის წახალისება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
ტურიზმის სფეროში დამწყები 

ბიზნესებისთვის (საოჯახო სასტუმროები, 

ტურ-ოპერატორები და სხვ.) ხელსაყრელი 

პირობებით ფინანსური კაპიტალის 

(შეღავათიანი სესხები, გრანტები) 

ხელმისაწვდომობის წახალისების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

ტურიზმის სფეროში დამწყები 

ბიზნესებისთვის (საოჯახო 

სასტუმროები, ტურ-ოპერატორები და 

სხვ.) ხელსაყრელი პირობებით 

ფინანსური კაპიტალის (შეღავათიანი 

სესხები, გრანტები) ხელმისაწვდომობის 

წახალისება 

რეგიონში ტურიზმის სფეროში 

დამწყები ბიზნესებისთვის (საოჯახო 

სასტუმროები, ტურ-ოპერატორები 

და სხვ.) გაიცემოდა სტარტ-აპ 

შეღავათიანი სესხები და გრანტები 

რეგიონში ტურიზმის სფეროში 

დამწყები ბიზნესებისთვის 

(საოჯახო სასტუმროები, ტურ-

ოპერატორები და სხვ.) გაიცემოდა 

სტარტ-აპ შეღავათიანი სესხები და 

გრანტები 

 

 

9.3.5. მომსახურების ფასისა და მიწოდებული მომსახურების ხარისხის შესაბამისობის წახალისება-ხელშეწყობა; საუკეთესო ტურისტული 

ობიექტების, მომსახურების მიმწოდებლების, მენეჯერებისა და პერსონალის გამოვლენა-დაჯილდოება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  
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0 1 2 3 

რეგიონში საუკეთესო ტურისტული 

ობიექტების, მომსახურების 

მიმწოდებლების, მენეჯერებისა და 

პერსონალის გამოვლენა-დაჯილდოების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

რეგიონში საუკეთესო ტურისტული 

ობიექტების, მომსახურების 

მიმწოდებლების, მენეჯერებისა და 

პერსონალის გამოვლენა-დაჯილდოების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

დაიგეგმა ღონისძიებები  

რეგიონში საუკეთესო ტურისტული 

ობიექტების, მომსახურების 

მიმწოდებლების, მენეჯერებისა და 

პერსონალის გამოვლენა-

დაჯილდოების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ჩატარდა 

ერთი ღონისძიება მაინც 

რეგიონში საუკეთესო ტურისტული 

ობიექტების, მომსახურების 

მიმწოდებლების, მენეჯერებისა და 

პერსონალის გამოვლენა-

დაჯილდოების მიზნით 

ჩატარებულ ღონისძიებებს 

სისტემატური ხასიატი აქვს 

 

9.3.6. რეგიონის მუნიციპალიტეტების ცენტრებში დამატებითი ბანკომატების განთავსების ხელშეწყობა ტურისტების საბანკო მომსახურების 

გაუმჯობესების მიზნით; ამ კუთხით, ბანკების დაინტერესების წახალისება, და ადგილობრივი თვითმმართველობებისა და საბანკო 

სექტორის თანამშრომლობის ინიცირება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით 

მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 

მუნიციპალიტეტების ცენტრებში 

დამატებითი ბანკომატები მონიტორინგის 

პერიოდში არ განთავსებულა 

რეგიონის მუნიციპალიტეტების 

ცენტრებში   განთავსებულია ქვეყანაში 

მოქმედი 1 ან 2 ბანკის ბანკომატები 

რეგიონის მუნიციპალიტეტების 

ცენტრებში   საკმარისი რაოდენობით 

განთავსებულია 2-ზე მეტი  ბანკის 

ბანკომატები 

ადგილობრივი თვითმმართველობა 

და საბანკო სექტორი აქტიურად 

თანამშრომლობს, რეგიონის 

მუნიციპალიტეტების ცენტრებში   

საკმარისი რაოდენობით არის 

განთავსებული ქვეყანაში მოქმედი 

ყველა ძირითადი ბანკის 

ბანკომატები 

 

 

 

9.3.7. ტურისტული რუკების, გზამკვლევების და ბროშურების მომზადება და გავრცელება 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით 

მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   
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0 1 2 3 

ტურისტული რუკების, გზამკვლევების და 

ბროშურების მომზადებისა და 

გავრცელების მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

ტურისტული რუკების, გზამკვლევების 

და ბროშურების მომზადებისა და 

გავრცელების მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში მოხდა საჭირო მასალის 

მოძიება-შეკრება 

მონიტორინგის პერიოდში დაიბეჭდა 

და გავრცელდა ერთეული 

ტურისტული რუკები/ გზამკვლევი/  

ბროშურა 

მონიტორინგის პერიოდში 

დაიბეჭდა და გავრცელდა 

საკმარისი რაოდენობით 

ტურისტული რუკები, 

გზამკვლევები და ბროშურები 

 

9.3.8. ადგილობრივი სახვითი ხელოვნების ნიმუშებისა და სუვენირების წარმოების მხარდაჭერა 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
ადგილობრივი სახვითი ხელოვნების 

ნიმუშებისა და სუვენირების წარმოების 

მხარდაჭერის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

ადგილობრივი სახვითი ხელოვნების 

ნიმუშებისა და სუვენირების წარმოების 

მხარდაჭერის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში რეგიონში გაიცა ცალკეული 

გრანტები/კრედიტები 

ადგილობრივი სახვითი ხელოვნების 

ნიმუშებისა და სუვენირების 

წარმოების მხარდაჭერის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში 

შემუშავდა სპეციალური პროგრამა ან 

სახელმწიფო პროგრამაში 

გათვალისწინებულია სპეციალური 

კომპონენტი 

რეგიონში ფართოდ არის 

განვითარებული ტურისტულ 

ბიზნესში ადგილობრივი სახვითი 

ხელოვნების ნიმუშებისა და 

სუვენირების წარმოება 
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მიზანი 10:  კომუნალური და სხვა საზოგადოებრივი მომსახურებების მოწესრიგება 

შეფასება ხდება ამოცანების შესრულების 4 რაოდენობრივი და 5 ხარისხობრივი  კრიტერიუმის მიხედვით მიღებული ქულების ჯამით. 

მაქსიმალური ქულა 27 (100%). 

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

10.1. მოსახლეობისთვის ცენტრალური სისტემებით ხარისხიანი სასმელი წყლის უწყვეტი მიწოდების, ხარისხიანი და უწყვეტი 

ენერგომომარაგების და ბუნებრივი აირის უწყვეტი მიწოდების სრული უზრუნველყოფა 

შეფასებისთვის მონაცემების აღება ხდება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით. 

0 1 2 3 
ბინაში შეყვანილი წყალსადენის სისტემით 

წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილია 

შინამეურნეობების 50%-ზე ნაკლები  

ბინაში შეყვანილი წყალსადენის 

სისტემით წყალმომარაგებით 

უზრუნველყოფილია 

შინამეურნეობების  50-დან 75%-მდე 

ბინაში შეყვანილი წყალსადენის 

სისტემით წყალმომარაგებით 

უზრუნველყოფილია 

შინამეურნეობების  75%-დან 95%-მდე  

ბინაში შეყვანილი წყალსადენის 

სისტემით წყალმომარაგებით 

უზრუნველყოფილია 

შინამეურნეობების  95-100% 

ელექტროენერგიით უზრუნველყოფილია 

შინამეურნეობების  50%-ზე ნაკლები  

ელექტროენერგიით 

უზრუნველყოფილია 

შინამეურნეობების  50-დან 75%-,მდე 

ელექტროენერგიით 

უზრუნველყოფილია 

შინამეურნეობების  75%-დან 95%-მდე  

ელექტროენერგიით 

უზრუნველყოფილია 

შინამეურნეობების  95-100% 

ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფილია 

შინამეურნეობების  50%-ზე ნაკლები  

ბუნებრივი აირით 

უზრუნველყოფილია 

შინამეურნეობების  50-დან 75%-,მდე 

ბუნებრივი აირით 

უზრუნველყოფილია 

შინამეურნეობების  75%-დან 95%-მდე  

ბუნებრივი აირით 

უზრუნველყოფილია 

შინამეურნეობების  95-100% 

 

10.2. მუნიციპალურ ცენტრებში, დაბებსა და საკურორტო დასახლებებში საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება და საწარმოო და 

საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების აშენება 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   
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0 1 2 3 

მუნიციპალურ ცენტრებში, დაბებსა და 

საკურორტო დასახლებებში 

საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგების, 

საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე 

წყლების გამწმენდი ნაგებობების აშენების 

მიზნით  მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

მუნიციპალურ ცენტრებში, დაბებსა და 

საკურორტო დასახლებებში 

კანალიზაციო სისტემები 

რეაბილიტირებულია 50%-ზე ნაკლები 

მომხმარებლისათვის 

მუნიციპალურ ცენტრებში, დაბებსა 

და საკურორტო დასახლებებში 

საკანალიზაციო სისტემების 

რეაბილიტირებულია 50%-ზე მეტი 

მომხმარებლისათვის  და 

მიმდინარეობს ჩამდინარე წყლების 

გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის 

სამუშაოები 

მუნიციპალურ ცენტრებში, დაბებსა 

და საკურორტო დასახლებებში 

მოწესრიგებულია საკანალიზაციო 

სისტემები, ფუნქციონირებს  

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი 

ნაგებობები 

 

10.3. მუნიციპალიტეტებში მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ქმედითი სისტემის დანერგვა, ყველა დასახლებიდან ნარჩენების გატანის 

უზრუნველყოფა და „უკონტროლო“ ნაგავსაყრელების გაუქმება 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 

მუნიციპალიტეტებში მყარი 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის 

ქმედითი სისტემის დანერგვა, ყველა 

დასახლებიდან ნარჩენების გატანის 

უზრუნველყოფა და „უკონტროლო“ 

ნაგავსაყრელების გაუქმების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

მუნიციპალიტეტებში დამტკიცებულია 

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 

გეგმები, ნარჩენების გატანა 

უზრუნველყოფილია მუნიციპალური 

ცენტრიდან, დაბებიდან და 

კურორტებიდან,  მიმდინარეობს   

„უკონტროლო“ ნაგავსაყრელების 

ლიკვიდაციის პროცესი 

მუნიციპალიტეტებში 

დამტკიცებულია მუნიციპალური 

ნარჩენების მართვის გეგმები, 

ნარჩენების გატანა 

უზრუნველყოფილია 

მუნიციპალური ცენტრიდან, 

დაბებიდან და კურორტებიდან, 

ასევე, სხვა დასახლებებიდან, მაგრამ 

არა ყველა სოფლიდან, 

მიმდინარეობს   „უკონტროლო“ 

ნაგავსაყრელების ლიკვიდაციის 

პროცესი 

მუნიციპალიტეტებში დანერგილია 

მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

მართვის ქმედითი სისტემები, 

ყველა დასახლებიდან 

უზრუნველყოფილია ნარჩენების 

გატანა  და ლიკვიდირებულია 

ყველა „უკონტროლო“ 

ნაგავსაყრელი 

 

10.4. მუნიციპალურ ცენტრებში, დაბებსა და საკურორტო დასახლებებში ქუჩების რეგულარული დასუფთავების უზრუნველყოფა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით. 
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0 1 2 3 
მუნიციპალურ ცენტრებში, დაბებსა და 

საკურორტო დასახლებებში ქუჩების 

რეგულარული დასუფთავების 

უზრუნველყოფის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა  

მუნიციპალურ ცენტრებში, დაბებსა და 

საკურორტო დასახლებებში ხდება 

ქუჩების, მოედნებისა და 

საზოგადოებრივი ადგილების მცირე 

ნაწილის რეგულარული დასუფთავება 

მუნიციპალურ ცენტრებში, დაბებსა 

და საკურორტო დასახლებებში ხდება 

ქუჩების, მოედნებისა და 

საზოგადოებრივი ადგილების დიდი  

ნაწილის რეგულარული 

დასუფთავება 

მუნიციპალურ ცენტრებში, დაბებსა 

და საკურორტო დასახლებებში 

ხდება ყველა ქუჩის, მოედნისა და 

საზოგადოებრივი ადგილების 

რეგულარული დასუფთავება 

 

10.5. ყველა დასახლების ხარისხიანი და იაფი ინტერნეტკავშირით უზრუნველყოფა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

ყველა დასახლების ხარისხიანი და იაფი 

ინტერნეტკავშირით უზრუნველყოფის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა სამუშაოები რეგიონის 

მუნიციპალიტეტებში (ქ.რუსთავის 

გარდა) სამთავრობო პროექტის 

ფარგლებში სწრაფი  ოპტიკურ- 

ბოჭკოვანი ინტერნეტკავშირით 

უზრუნველყოფის მიმართულებით 

რეგიონის მუნიციპალიტეტებში 

(ქ.რუსთავის გარდა) 55 დასახლება  

უზრუნველყოფილია  სწრაფი  

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი 

ინტერნეტკავშირით (სამთავრობო 

პროექტის ფარგლებში) 

რეგიონის ყველა დასახლება  

უზრუნველყოფილია  ხარისხიანი 

და იაფი ინტერნეტკავშირით 

 

10.6. სახანძრო-სამაშველო სამსახურების სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვა 

 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 

სახანძრო-სამაშველო სამსახურების 

სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

სტანდარტების შესაბამისად აღიჭურვა 

რეგიონშ მდებარე სახანძრო-სამაშველო 

სამსახურების მცირე ნაწილი 

მონიტორინგის პერიოდში 

სტანდარტების შესაბამისად 

აღიჭურვა რეგიონში მდებარე 

სახანძრო-სამაშველო სამსახურების 

უმეტესი ნაწილი 

რეგიონში მდებარე ყველა 

სახანძრო-სამაშველო სამსახური 

აღჭურვილია სტანდარტების 

შესაბამისად 
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10.7. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და ქ. რუსთავსა და მუნიციპალურ ცენტრებს შორის, აგრეთვე 

მუნიციპალურ ცენტრებსა და შესაბამის დასახლებებს შორის სამგზავრო გადაყვანების უზრუნველყოფა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და ქ. 

რუსთავსა და მუნიციპალურ ცენტრებს 

შორის, აგრეთვე მუნიციპალურ ცენტრებსა 

და შესაბამის დასახლებებს შორის 

სამგზავრო გადაყვანების უზრუნველყოფის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

ქ.რუსთავსა და მუნიციპალურ ცენტრებს 

შორის  საზოგადოებრივი ტრანსპორტით   

ხდება რეგულარული სამგზავრო 

გადაყვანები, სამგზავრო გადაყვანები 

რეგულარულად ხდება მუნიციპალურ 

ცენტრებსა და   შესაბამის დასახლებების 

მცირე  ნაწილს შორის 

ქ.რუსთავსა და მუნიციპალურ 

ცენტრებს შორის  საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით   ხდება 

რეგულარული სამგზავრო 

გადაყვანები, სამგზავრო გადაყვანები 

რეგულარულად ხდება 

მუნიციპალურ ცენტრებსა და   

შესაბამის დასახლებების უმეტეს 

ნაწილს შორის 

ქ. რუსთავსა და მუნიციპალურ 

ცენტრებს შორის, აგრეთვე 

მუნიციპალურ ცენტრებსა და 

შესაბამის დასახლებებს შორის 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით   

ხდება რეგულარული სამგზავრო 

გადაყვანები 
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მიზანი 11:  სოციალური უზრუნველყოფისა და ჯანმრთელობის დაცვის ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება 

შეფასება ხდება ამოცანების შესრულების 1 რაოდენობრივი და 9 ხარისხობრივი  კრიტერიუმის მიხედვით მიღებული ქულების ჯამით. 

მაქსიმალური ქულა 30 (100%). 

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

11.1. რეგიონის მოსახლეობის საარსებო მინიმუმით სრული უზრუნველყოფა 

შეფასებისთვის მონაცემების აღება ხდება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით. 

0 1 2 3 

ქვემო ქართლის რეგიონში ერთ სულზე 

მოსახლეობის საშუალო თვიური 

შემოსავლები საშუალო მომხმარებლის 

საარსებო მინიმუმის 150%-ს შეადგენს 

(2013) 

ქვემო ქართლის რეგიონში ერთ სულზე 

მოსახლეობის საშუალო თვიური 

შემოსავლები შრომისუნარიანი ასაკის 

მამაკაცის საარსებო მინიმუმის 156%-

175%-ის ფარგლებშია 

ქვემო ქართლის რეგიონში ერთ 

სულზე მოსახლეობის საშუალო 

თვიური შემოსავლები 

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის 

საარსებო მინიმუმის 176%-200% 

ფარგლებშია 

ქვემო ქართლის რეგიონში ერთ 

სულზე მოსახლეობის საშუალო 

თვიური შემოსავლები 

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის 

საარსებო მინიმუმის 200%-ზე 

მეტია 

 

11.2. მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფებისთვის (მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, მოხუცები, შშმ პირები) სოციალური სახლების 

მომსახურების სრული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან და მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, 

მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 
მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფებისთვის 

სოციალური სახლების მომსახურების 

სრული ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფის მიზნით  მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

მოსახლეობის მოწყვლადი 

ჯგუფებისთვის სოციალური სახლების 

მომსახურების სრული 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

მოსახლეობის მოწყვლადი 

ჯგუფებისთვის სოციალური 

სახლების მომსახურების სრული 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

მოსახლეობის მოწყვლადი 

ჯგუფებისთვის სოციალური 

სახლების მომსახურების სრული 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

11.3. შშმ პირებისთვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის განვითარება და შესაბამისი სამშენებლო სტანდარტების დაცვის უზრუნველყოფა 
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შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით 

მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 

შშმ პირებისთვის ადაპტირებული 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და 

შესაბამისი სამშენებლო სტანდარტების 

დაცვის უზრუნველყოფის  მიზნით  

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

შშმ პირებისთვის ნაწილობრივ 

ადაპტირებულია საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი, ტროტუარები და 

გადასასვლელები, სხვა საჯარო 

ადგილები, საჯარო დაწესებულებების 

და კერძო ბიზნესის ობიექტები და 

საცხოვრებელი  კორპუსები 

შშმ პირებისთვის უმეტესწილად 

ადაპტირებულია საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი, ტროტუარები და 

გადასასვლელები, სხვა საჯარო 

ადგილები, საჯარო 

დაწესებულებების და კერძო 

ბიზნესის ობიექტები და 

საცხოვრებელი  კორპუსები 

შშმ პირებისთვის სრულად 

ადაპტირებულია საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი, ტროტუარები და 

გადასასვლელები, სხვა საჯარო 

ადგილები, საჯარო 

დაწესებულებების და კერძო 

ბიზნესის ობიექტები და 

საცხოვრებელი  კორპუსები 

 

11.4. სახელმწიფო სადაზღვევო პაკეტის შემდგომი გაფართოება და მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის დაცვის ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

პრობლემის სრულად გადაჭრა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.   

0 1 2 3 
სახელმწიფო სადაზღვევო პაკეტის 

შემდგომი გაფართოებისა და 

მოსახლეობისთვის ჯანმრთელობის 

დაცვის ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

პრობლემის სრულად გადაჭრის მიზნით  

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა  

სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამები 

სრულად ფარავს გადაუდებელ 

ამბულატორიულ და სტაციონარულ  

მკურნალობას, გეგმიური 

სტაციონარული მკურნალობის ნაწილს, 

პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს, 

სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებს 

გარეთ არსებული სერვისები  

ფინანსურად ხელმისაწვდომია 

მოსახლეობის მცირე ნაწილისათვის 

სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამები 

სრულად ფარავს გადაუდებელ 

ამბულატორიულ და სტაციონარულ  

მკურნალობას, გეგმიური 

სტაციონარული მკურნალობის დიდ 

ნაწილს, პროფილაქტიკურ 

ღონისძიებებს, სახელმწიფო 

პროგრამების ფარგლებს გარეთ 

არსებული სერვისები  ფინანსურად 

ხელმისაწვდომია მოსახლეობის 

დიდი ნაწილისათვის 

სახელმწიფო ჯანდაცვის 

პროგრამები სრულად ფარავს 

გადაუდებელ ამბულატორიულ და 

გეგმიურ სტაციონარულ 

მომსახურებას პროფილაქტიკურ 

ღონისძიებებს და ქრონ. 

დაავადებების ამბულატორიულ 

მკურნალობას, სახელმწიფო 

პროგრამების ფარგლებს გარეთ 

არსებული სერვისები 

მოსახლეობისათვის ფინანსურად 

ხელმისაწვდომია  

 

11.5. რეგიონის მოსახლეობისთვის თანამედროვე სტანდარტების, კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალით დაკომპლექტებული საერთო 

პროფილის საავადმყოფოს გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
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შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.   

0 1 2 3 

რეგიონის მოსახლეობისთვის 

თანამედროვე სტანდარტების, 

კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალით 

დაკომპლექტებული საერთო პროფილის 

საავადმყოფოს გეოგრაფიული და 

ფინანსური ხელმისაწვდომობა 

უზრუნველყოფილი არ არის 

რეგიონის მოსახლეობას ემსახურება 

თანამედროვე სტანდარტების, 

კვალიფიციური სამედიცინო 

პერსონალით დაკომპლექტებული 

საერთო პროფილის საავადმყოფოები 

რუსთავსა და მარნეულში, რომლებიც 

გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომ არ არის 

რეგიონის მთელი მოსახლეობისათვის 

რეგიონის მოსახლეობას ემსახურება 

თანამედროვე სტანდარტების, 

კვალიფიციური სამედიცინო 

პერსონალით დაკომპლექტებული 

საერთო პროფილის საავადმყოფოები 

რუსთავში, მარნეულსა და სხვა 

მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც 

გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომია 

რეგიონის მთელი 

მოსახლეობისათვის 

რეგიონის მოსახლეობას 

ემსახურება თანამედროვე 

სტანდარტების, კვალიფიციური 

სამედიცინო პერსონალით 

დაკომპლექტებული საერთო 

პროფილის საავადმყოფოები 

რუსთავში, მარნეულსა და სხვა 

მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც 

გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომია 

რეგიონის მთელი 

მოსახლეობისათვის 

 

11.6. სათემო ამბულატორიული დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და სოფლის ექიმების კვალიფიკაციის ამაღლების 

ქმედითი სისტემის ამოქმედება 

შეფასება ხდება ორი კრიტერიუმით, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.   

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში სათემო 

ამბულატორიული დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია არ 

მომხდარა 

რეგიონში სათემო ამბულატორიული 

დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის 

მცირე ნაწილი რეაბილიტირებულია 

რეგიონში სათემო ამბულატორიული 

დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის უმეტესი ნაწილი 

რეაბილიტირებულია 

სათემო ამბულატორიული 

დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურა რეგიონში 

სრულად არის რეაბილიტირებული 

 

0 1 2 3 
სოფლის ექიმების კვალიფიკაციის 

ამაღლების ქმედითი სისტემის 

ამოქმედების მიზნით  მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა  

დაგეგმილია   ექიმების კვალიფიკაციის 

ამაღლების სისტემის ამოქმედება 

ინერგება  ექიმების კვალიფიკაციის 

ამაღლების სისტემა 

დანერგილია და მოქმედებს 

სოფლის ექიმების კვალიფიკაციის 

ამაღლების ქმედითი სისტემა 
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11.7. სასწრაფო დახმარების ბრიგადების აღჭურვილობის განახლება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.   

0 1 2 3 

მონიტორინგის პერიოდში რეგიონში 

სასწრაფო დახმარების ბრიგადების 

აღჭურვილობა არ განახლებულა 

თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად 

რეგიონში სასწრაფო დახმარების 

ბრიგადების მცირე ნაწილის 

აღჭურვილობა ნაწილობრივ არის 

განახლებული თანამედროვე 

სტანდარტების შესაბამისად 

რეგიონში სასწრაფო დახმარების 

ბრიგადების უმეტესი ნაწილის 

აღჭურვილობა სრულად არის 

განახლებული თანამედროვე 

სტანდარტების შესაბამისად 

რეგიონში სასწრაფო დახმარების 

ბრიგადების აღჭურვილობა 

სრულად არის განახლებული 

თანამედროვე სტანდარტების 

შესაბამისად 

 

11.8. იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ეკომიგრანტების სათანადო საცხოვრისით უზრუნველყოფა და მათი სამეურნეო ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა 

 

შეფასება ხდება ორი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით 

მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

მუნიციპალიტეტები 

0 1 2 3 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და 

ეკომიგრანტების სათანადო საცხოვრისით 

უზრუნველყოფის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და 

ეკომიგრანტების მცირე ნაწილი არის 

სათანადო საცხოვრისით  

უზრუნველყოფილი 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

და ეკომიგრანტების უმეტესი ნაწილი 

არის სათანადო საცხოვრისით 

დუზრუნველყოფილი 

ყველა იძულებით 

გადაადგილებული პირი და 

ეკომიგრანტები სათანადო 

საცხოვრისით არის 

უზრუნველყოფილი 

 

0 1 2 3 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და 

ეკომიგრანტების სამეურნეო ინტეგრაციის 

ხელშეწყობის მიზნით  მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და 

ეკომიგრანტების მცირე ნაწილი 

სასოფლო-სამეურნეო მიწით 

უზრუნველყოფილი ან სხვაგვარად 

დასაქმებული 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

და ეკომიგრანტების უმეტესი ნაწილი 

არის სასოფლო-სამეურნეო მიწით 

უზრუნველყოფილი ან სხვაგვარად 

დასაქმებული 

იძულებით გადაადგილებულ 

პირები და ეკომიგრანტები 

სრულად არიან 

უზრუნველყოფილი სასოფლო-

სამეურნეო მიწით ან დასაქმებული 

არიან სხვა სექტორებში 
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მიზანი 12:  განათლების, კულტურისა და სპორტის განვითარება 

შეფასება ხდება ამოცანების შესრულების 10 ხარისხობრივი  კრიტერიუმის მიხედვით მიღებული ქულების ჯამით.  

მაქსიმალური ქულა 30 (100%). 

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

12.1. საჯარო სკოლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაცია თანამედროვე 

სტანდარტების შესაბამისად, მათი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრობლემის სრულად გადაჭრა და პედაგოგების/პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების ქმედითი სისტემის ჩამოყალიბება 

შეფასება ხდება ოთხი კრიტერიუმით, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან და ორი კრიტერიუმით - 

მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული ქულების საშუალო 

არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 
რეგიონის საჯარო სკოლების 

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტირების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა  

რეგიონის საჯარო სკოლების მცირე 

ნაწილის ინფრასტრუქტურა 

რეაბილიტირებულია სტანდარტების 

შესაბამისად 

რეგიონის საჯარო სკოლების 

უმეტესობის ინფრასტრუქტურა 

რეაბილიტირებულია სტანდარტების 

შესაბამისად 

რეგიონის ყველა საჯარო სკოების 

ინფრასტრუქტურა 

რეაბილიტირებულია 

სტანდარტების შესაბამისად 

 

0 1 2 3 
საჯარო სკოლების გეოგრაფიული 

ხელმისაწვდომობის პრობლემის გადაჭრის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ღონისძიებები საჯარო სკოლების 

გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის 

პრობლემის გადაჭრის მიზნით 

საჯარო სკოლების გეოგრაფიული 

ხელმისაწვდომობის პრობლემა 

ნაწილობრივ არის გადაჭრილი 

საჯარო სკოლების გეოგრაფიული 

ხელმისაწვდომობის პრობლემა 

სრულად არის გადაჭრილი 

 

0 1 2 3 
საჯარო სკოლების 

პედაგოგების/პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლების ქმედითი სისტემის 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა საჯარო 

სკოლების პედაგოგების/პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემის 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა საჯარო სკოლების 

პედაგოგების/პერსონალის 

ჩამოყალიბებულია საჯარო 

სკოლების 

პედაგოგების/პერსონალის 
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ჩამოყალიბების მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

ჩამოყალიბება და შეიქმნა შესაბამისი 

ნორმატიული ბაზა 

კვალიფიკაციის ამაღლების  

სისტემის დანერგვა 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

ქმედითი სისტემა 

0 1 2 3 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

პედაგოგების/პერსონალის კვალიფიკაციის 

ამაღლების ქმედითი სისტემის 

ჩამოყალიბების მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების  

პედაგოგების/პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემის 

ჩამოყალიბება და შეიქმნა შესაბამისი 

ნორმატიული ბაზა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებების  

პედაგოგების/პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების სისტემის 

დანერგვის ღონისძიებები 

ჩამოყალიბებულია სკოლამდელი 

აღზრდის დაწესებულებების 

პედაგოგების/პერსონალის 

კვალიფიკაციის ამაღლების 

ქმედითი სისტემა 

 

0 1 2 3 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტირების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების მცირე ნაწილის 

ინფრასტრუქტურა რეაბილიტირებულია 

სტანდარტების შესაბამისად 

სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების უმეტესობის 

ინფრასტრუქტურა 

რეაბილიტირებულია სტანდარტების 

შესაბამისად 

სკოლამდელი აღზრდის ყველა 

დაწესებულების ინფრასტრუქტურა  

რეაბილიტირებულია 

სტანდარტების შესაბამისად 

 

0 1 2 3 
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 

გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის 

პრობლემის გადაჭრის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ღონისძიებები სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების  გეოგრაფიული 

ხელმისაწვდომობის პრობლემის 

გადაჭრის მიზნით 

სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების გეოგრაფიული 

ხელმისაწვდომობის პრობლემა 

ნაწილობრივ არის გადაჭრილი 

სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებების გეოგრაფიული 

ხელმისაწვდომობის პრობლემის 

სრულად არის გადაჭრილი 

 

12.2. ადგილობრივ საჭიროებათა გათვალისწინებით, რეგიონში მრავალპროფილიანი პროფესიული გადამზადების ცენტრების შექმნა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციების 

საფუძველზე. 

0 1 2 3 
ადგილობრივ საჭიროებათა 

გათვალისწინებით, რეგიონში 

მრავალპროფილიანი პროფესიული 

გადამზადების ცენტრების შექმნის მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ადგილობრივ საჭიროებათა 

გათვალისწინებით, რეგიონში 

მრავალპროფილიანი პროფესიული 

გადამზადების ცენტრების შექმნა 

რეგიონში შეიქმნა 

მრავალპროფილიანი პროფესიული 

გადამზადების ცენტრები, რომლებიც 

სრულად ვერ აკმაყოფილებენ 

ადგილობრივ საჭიროებებს 

რეგიონში ფუნქციონირებს 

მრავალპროფილიანი პროფესიული 

გადამზადების ცენტრები 
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მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

 

12.3. რეგიონის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოში უკვე არსებული და აკრედიტირებული უნივერსიტეტის რუსთავში 

გადმოტანა, სტუდენტებისთვის განკუთვნილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საუნივერსიტეტო საცხოვრებლის აშენება 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციების 

საფუძველზე. 

0 1 2 3 
აკრედიტირებული უნივერსიტეტის 

რუსთავში გადმოტანის, 

სტუდენტებისთვის  თანამედროვე 

სტანდარტების  საუნივერსიტეტო 

საცხოვრებლის აშენების მიმართულებით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში  დაიგეგმა 

აკრედიტირებული უნივერსიტეტის 

რუსთავში გადმოტანა 

რუსთავში გადმოტანილია 

არსებული და აკრედიტირებული 

უნივერსიტეტი, სტუდენტებისთვის 

თანამედროვე სტანდარტების 

საუნივერსიტეტო საცხოვრებელი 

აშენებული არ არის 

რუსთავში გადმოტანილია 

აკრედიტირებული უნივერსიტეტი, 

სტუდენტებისთვის აშენებულია 

თანამედროვე სტანდარტების 

საუნივერსიტეტო საცხოვრებელი 

 

12.4. რეგიონში კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბლიტაცია და განვითარება 

შეფასება ხდება ორი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით მინიჭებული 

ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 
კულტურული დაწესებულებების  

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

მონიტორინგის პერიოდში არ მომხდარა 

რეაბლიტირებულია არსებული 

კულტურული დაწესებულებების  

ნაწილის ინფრასტრუქტურა 

არსებული კულტურული 

დაწესებულებების  

ინფრასტრუქტურა სრულად არის 

რეაბლიტირებული, თუმცა  

საჭიროებები მეტია 

კულტურული დაწესებულებების 

ინფრასტრუქტურა სრულად არის 

რეაბლიტირებული და 

აკმაყოფილებს არსებულ 

საჭიროებებს 

 

0 1 2 3 
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სპორტული  ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია მონიტორინგის პერიოდში 

არ მომხდარა 

რეაბლიტირებულია არსებული 

სპორტული ინფრასტრუქტურის   

ნაწილი 

არსებული სპორტული 

ინფრასტრუქტურა სრულად არის 

რეაბლიტირებული, თუმცა  

საჭიროებები მეტია 

სპორტული ინფრასტრუქტურა 

სრულად არის რეაბლიტირებული 

და აკმაყოფილებს არსებულ 

საჭიროებებს 
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მიზანი 13:  ქმედითი გარემოსდაცვითი საქმიანობის განხორციელება 

შეფასება ხდება ამოცანების შესრულების 17 ხარისხობრივი  კრიტერიუმის მიხედვით მიღებული ქულების ჯამით.  

მაქსიმალური ქულა 51 (100%). 

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

13.1. რეგიონის ნარჩენების მართვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
რეგიონის ნარჩენების მართვის 

სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 

შემუშავების მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონის ნარჩენების 

მართვის სტრატეგიის პროექტის 

შემუშავება 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონის 

ნარჩენების მართვის სტრატეგიის 

პროექტის განხილვა 

დამტკიცებულია/ მოწონებულია 

რეგიონის ნარჩენების მართვის 

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 

 

13.2. მუნიციპალიტეტებში მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის ინტეგრირებული სისტემის დანერგვა 

შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციების საფუძველზე, მათთვის ამ პარამეტრით 

მინიჭებული ქულების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლით.   

0 1 2 3 
მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის  

გეგმის შემუშავების მიზნით ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტის 

ნარჩენების მართვის  გეგმის პროექტის 

შემუშავება 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა მუნიციპალიტეტის 

ნარჩენების მართვის  გეგმის 

პროექტის განხილვა 

დამტკიცებულია 

მუნიციპალიტეტის ნარჩენების 

მართვის  გეგმა 

 

13.3. გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მქონე ნაგავსაყრელზე ნარჩენების გატანის, გადამუშავებისა და კომპოსტირების უზრუნველყოფა 

 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, შპს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  
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0 1 2 3 
გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მქონე 

ნაგავსაყრელზე ნარჩენების გატანის, 

გადამუშავებისა და კომპოსტირების 

უზრუნველყოფის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში  დაიგეგმა 

თანამდეროვე სტანდარტების შესაბამისი 

რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა 

ქვემო ქართლში 

მიმდინარეობს თანამდეროვე 

სტანდარტების შესაბამისი 

რეგიონული ნაგავსაყრელის 

მშენებლობა ქვემო ქართლში 

შექმნილია და ფუნქციონირებს 

თანამდეროვე სტანდარტების 

შესაბამისი რეგიონული 

ნაგავსაყრელი ქვემო ქართლში 

 

13.4. იალღუჯას სახიფათო ნარჩენების კონსერვაცია 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
იალღუჯას სახიფათო ნარჩენების 

კონსერვაციის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში  ღონისძიებები არ გატარებულა 

დაგეგმილია იალღუჯას სახიფათო 

ნარჩენების კონსერვაცია 

მიმდინარეობს იალღუჯას სახიფათო 

ნარჩენების კონსერვაციის 

სამუშაოები 

იალღუჯას სახიფათო ნარჩენების 

კონსერვაცია დასრულებულია 

 

13.5. ბუნებრივი კატასტროფების რისკებისა და ავარიული სიტუაციების მართვის სამოქმედო გეგმის შემუშავება და განსაკუთრებით მოწყვლადი 

ტერიტორიების მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბება 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

0 1 2 3 
რეგიონში ბუნებრივი კატასტროფების 

რისკებისა და ავარიული სიტუაციების 

მართვის სამოქმედო გეგმის შემუშავების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონში ბუნებრივი 

კატასტროფების რისკებისა და ავარიული 

სიტუაციების მართვის სამოქმედო 

გეგმის პროექტის შემუშავება 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონში 

ბუნებრივი კატასტროფების 

რისკებისა და ავარიული 

სიტუაციების მართვის სამოქმედო 

გეგმის პროექტის განხილვა 

დამტკიცებულია/ მოწონებულია 

ბუნებრივი კატასტროფების 

რისკებისა და ავარიული 

სიტუაციების მართვის სამოქმედო 

გეგმა 

 

 

 

13.6. ნაპირსამაგრი ღონისძიებების გეგმის შემუშავება და განხორციელება 

 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  
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0 1 2 3 
ნაპირსამაგრი ღონისძიებების გეგმის 

შემუშავებისა და განხორციელების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონში ნაპირსამაგრი 

ღონისძიებების  გეგმის პროექტის 

შემუშავება 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონში 

ნაპირსამაგრი ღონისძიებების  გეგმის 

პროექტის განხილვა 

დამტკიცებულია/მოწონებულია 

რეგიონში ნაპირსამაგრი 

ღონისძიებების  გეგმა 

 

13.7. გადაუდებელი სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების გეგმის შემუშავება და ქარსაცავი ზოლების აღდგენა 

 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
გადაუდებელი სატყეო-სამეურნეო 

ღონისძიებების გეგმის შემუშავების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონში 

გადაუდებელი სატყეო-სამეურნეო 

ღონისძიებების   გეგმის პროექტის 

შემუშავება 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონში 

გადაუდებელი სატყეო-სამეურნეო 

ღონისძიებების გეგმის პროექტის 

განხილვა 

დამტკიცებულია/ მოწონებულია 

რეგიონში გადაუდებელი სატყეო-

სამეურნეო ღონისძიებების გეგმა 

 

13.8. ტყის კულტურების დარგვით გაშენება, ე.წ. „ენერგეტიკული პლანტაციების“ შექმნა (ვერხვი, აკაცია) და პრიორიტეტულ უბნებზე ქარსაცავი 

ზოლების გაშენება (აკაციის გამოყენების საკითხი განხილულ უნდა იქნას სსიპ-ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან) 

 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
ტყის კულტურების დარგვით გაშენების, 

ე.წ. „ენერგეტიკული პლანტაციების“ 

შექმნის, პრიორიტეტულ უბნებზე 

ქარსაცავი ზოლების გაშენების მიზნით 

ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ტყის კულტურების დარგვით გაშენების, 

ე.წ. „ენერგეტიკული პლანტაციების“ 

შექმნის, პრიორიტეტულ უბნებზე 

ქარსაცავი ზოლების გაშენების 

სამუშაოები 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა ტყის კულტურების 

დარგვით გაშენების, ე.წ. 

„ენერგეტიკული პლანტაციების“ 

შექმნის, პრიორიტეტულ უბნებზე 

ქარსაცავი ზოლების გაშენების 

სამუშაოები 

ხდება ტყის კულტურების 

პერიოდული დარგვითი გაშენება, 

შექმნილია ე.წ. „ენერგეტიკული 

პლანტაციები“ , პრიორიტეტულ 

უბნებზე გაშენებულია ქარსაცავი 

ზოლები 
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13.9. გარემოსდაცვით საკითხებზე მოსახლეობის ცნობიერებისა და ინფორმირებულობის დონის ამაღლება 

 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
გარემოსდაცვით საკითხებზე რეგიონის 

მოსახლეობის ცნობიერებისა და 

ინფორმირებულობის დონის ამაღლების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში  

ღონისძიებები არ გატარებულა 

გარემოსდაცვით საკითხებზე რეგიონის 

მოსახლეობის ცნობიერებისა და 

ინფორმირებულობის დონის ამაღლების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

დაიგეგმა კამპანიები 

გარემოსდაცვით საკითხებზე 

რეგიონის მოსახლეობის 

ცნობიერებისა და 

ინფორმირებულობის დონის 

ამაღლების მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ჩატარდა ერთი კამპანია 

გარემოსდაცვით საკითხებზე 

რეგიონის მოსახლეობის 

ცნობიერებისა და 

ინფორმირებულობის დონის 

ამაღლების მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ჩატარდა რამდენიმე 

კამპანია 

 

13.10. ტრანსსასაზღვრო   და   ტერიტორიათაშორის   გარემოსდაცვით   თანამშრომლობაში   და საქმიანობებში რეგიონის ჩართულობის 

უზრუნველყოფა 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
ტრანსსასაზღვრო   და   

ტერიტორიათაშორის   გარემოსდაცვით   

თანამშრომლობაში  მონიტორინგის 

პერიოდში  რეგიონი ჩართული არ იყო 

მონიტორინგის პერიოდში  დაიგეგმა  

ტრანსსასაზღვრო   და   

ტერიტორიათაშორისი   

გარემოსდაცვითი პროექტები 

მონიტორინგის პერიოდში  

ტრანსსასაზღვრო   ან  

ტერიტორიათაშორისი   

გარემოსდაცვითი პროექტები   

განხორციელდა  ერთ-ერთ 

მოსაზღვრე ქვეყანასთან 

მონიტორინგის პერიოდში   

ტრანსსასაზღვრო   ან  

ტერიტორიათაშორისი   

გარემოსდაცვითი პროექტები 

განხორციელდა ორივე მოსაზღვრე 

ქვეყანასთან 

 

13.11. გარდაბნის აღკვეთილისა და ალგეთის ეროვნული პარკის ინფრასტრუქტურის განვითარება 

 

ფასდება ორი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
მინიტორინგის პერიოდში  გარდაბნის 

აღკვეთილის ინფრასტრუქტურის 

განვითარების ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

მინიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

გარდაბნის აღკვეთილის 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

ღონისძიებები 

მინიტორინგის პერიოდში გარდაბნის 

აღკვეთილის ინფრასტრუქტურის 

განვითარების მიზნით ჩატარდა 

გარკვეული სამუშაოები 

/განხორციელდა პროექტები 

გარდაბნის აღკვეთილის 

ინფრასტრუქტურა 

განვითარებულია და შეესაბამება 

თანამდეროვე სტანდარტებს 
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0 1 2 3 
მინიტორინგის პერიოდში  ალგეთის 

ეროვნული პარკის ინფრასტრუქტურის 

განვითარების ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

მინიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ალგეთის ეროვნული პარკის 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

ღონისძიებები 

მინიტორინგის პერიოდში ალგეთის 

ეროვნული პარკის 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

მიზნით ჩატარდა გარკვეული 

სამუშაოები /განხორციელდა 

პროექტები 

 ალგეთის ეროვნული პარკის 

ინფრასტრუქტურა 

განვითარებულია და შეესაბამება 

თანამდეროვე სტანდარტებს  

 

13.12. მიზანშეწონილობის შემთვევაში ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის დამატებითი სადგურის გახსნა ქ.რუსთავში და ასევე ახალი სადგურის 

მონტაჟი ქ.ბოლნისში 

 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
ქ.რუსთავში ჰაერის ხარისხის 

მონიტორინგის დამატებითი სადგურის 

გახსნის მიზანშეწონილობის საკითხის 

შესწავლა მონიტორინგის პერიოდში არ 

მომხდარა 

მონიტორინგის პერიოდში მოხდა  

ქ.რუსთავში ჰაერის ხარისხის 

მონიტორინგის დამატებითი სადგურის 

გახსნის საჭიროების საკითხის შესწავლა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა  

ქ.რუსთავში ჰაერის ხარისხის 

მონიტორინგის დამატებითი 

სადგურის გახსნა 

მონიტორინგის პერიოდში მოხდა  

ქ.რუსთავში ჰაერის ხარისხის 

მონიტორინგის დამატებითი 

სადგურის მონტაჟი 

 

0 1 2 3 
ქ.ბოლნისში ჰაერის ხარისხის 

მონიტორინგის  ახალი სადგურის 

მონტაჟის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში სამუშაოები არ ჩატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა  

ქ.ბოლნისში ჰაერის ხარისხის 

მონიტორინგის ახალი სადგურის გახსნა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა  ქ.ბოლნისში ჰაერის 

ხარისხის მონიტორინგის ახალი 

სადგურის მონტაჟის სამუშაოები 

ქ.ბოლნისში ჰაერის ხარისხის 

მონიტორინგის ახალი სადგურის 

მონტაჟის სამუშაოები 

 

13.13. წყლის ცალკეული ობიექტების დაბინძურებისა და წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუარესების პრობლემების ნაწილობრივი 

გადაჭრისკენ მიმართული ღონისძიებების ჩატარება 

 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  
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0 1 2 3 
რეგიონში წყლის ცალკეული ობიექტების 

დაბინძურებისა და წყლის ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების გაუარესების პრობლემების 

ნაწილობრივი გადაჭრისკენ მიმართული 

ღონისძიებების ჩატარება მონიტორინგის 

პერიოდში არ მომხდარა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

რეგიონში წყლის ცალკეული ობიექტების 

დაბინძურებისა და წყლის ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების გაუარესების 

პრობლემების ნაწილობრივი 

გადაჭრისკენ მიმართული ღონისძიებები 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა რეგიონში წყლის 

ცალკეული ობიექტების 

დაბინძურებისა და წყლის 

ხარისხობრივი მაჩვენებლების 

გაუარესების პრობლემების 

ნაწილობრივი გადაჭრისკენ 

მიმართული ღონისძიებების 

განხორციელება 

რეგიონში გადაჭრილია ცალკეულ 

ობიექტებზე წყლის ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების გაუარესების 

პრობლემა, წყლის ყველა ობიექტის 

დაბინძურების მაჩვენებლები არ 

აღემატება დასაშვებ ნორმებს 
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მიზანი 14:  მედიისა და სამოქალაქო სექტორის განვითარების, გენდერული უთანასწორობის შემცირების, საზოგადოებრივ და 

სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის უზრუნველყოფა 

შეფასება ხდება ამოცანების შესრულების 2 რაოდენობრივი და 5 ხარისხობრივი  კრიტერიუმის მიხედვით მიღებული ქულების ჯამით.  

მაქსიმალური ქულა 21 (100%). 

ამოცანის შესრულების კრიტერიუმები: 

14.1. ხელისუფლებასა და სამოქალაქო სექტორს/მედიას შორის მჭიდრო თანამშრომლობის ჩამოყალიბება და ბიზნესსექტორსა და სამოქალაქო 

სექტორს შორის თანამშრომლობის წახალისება 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან  მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
 ხელისუფლებასა და სამოქალაქო 

სექტორს/მედიას შორის მჭიდრო 

თანამშრომლობის ჩამოყალიბება და 

ბიზნესსექტორსა და სამოქალაქო სექტორს 

შორის თანამშრომლობის წახალისების 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში  

ღონისძიებები არ გატარებულა 

 ადგილობრივ ხელისუფლებას, 

სამოქალაქო სექტორს/მედიასა და 

ბიზნეს-სექტორს შორის  

თანამშრომლობა ხდება 

მუნიციპალიტეტების სამოქალაქო 

მრჩეველთა საბჭოების ფორმატში 

 ადგილობრივ ხელისუფლებას, 

სამოქალაქო სექტორს/მედიასა და 

ბიზნეს-სექტორს შორის  

თანამშრომლობა,  

მუნიციპალიტეტების სამოქალაქო 

მრჩეველთა საბჭოების გარდა,  კიდევ 

სხვა ფორმატებშიც ხორციელდება 

 ხელისუფლებასა და სამოქალაქო 

სექტორს/მედიას შორის 

ჩამოყალიბებულია მჭიდრო 

თანამშრომლობის მექანიზმები; 

ბიზნეს-სექტორსა და სამოქალაქო 

სექტორს შორის თანამშრომლობა 

ხდება ერთობლივი პროექტების 

განხორციელების სახით  

14.2. გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან  მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობი 

ღონისძიებების დაგეგმისა და 

განხორციელების  მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა, მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოებსა და მერიებში გენდერული 

თანაფარდობა 2013 წლის მაჩვენებლის 

დონეზეა  (სხვაობა 10 პროცენტულ პუნქტს 

არ აღემატება) 

მონიტორინგის პერიოდში 

განხორციელდა გენდერული 

თანასწორობის ხელშემწყობი 

ღონისძიებები, თუმცა 

მუნიციპალიტეტების საკრებულოებსა და 

მერიებში გენდერული თანაფარდობა 

კვლავ 2013 წლის მაჩვენებლის დონეზეა 

(სხვაობა 10 პროცენტულ პუნქტს არ 

აღემატება) 

მონიტორინგის პერიოდში 

განხორციელდა გენდერული 

თანასწორობის ხელშემწყობი 

ღონისძიებები, შედეგად, 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოებსა და მერიებში 

გენდერული თანაფარდობა 

გაუმჯობესდა, მაგრამ არა უმეტეს 

40%/60%-სა 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოებსა და მერიებში 

გენდერული თანაფარდობა 

40%/60% - 50%/50%-ის ფარგლებშია 
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14.3. საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციისკენ მიმართული სპეციალური პროგრამების 

შემუშავება და განხორციელება 

 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციისკენ მიმართული სპეციალური პროგრამების 

შემუშავება და განხორციელების შეფასება ხდება ერთი კრიტერიუმით, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატიდან  მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში ეთნიკური უმცირესობების 

ინტეგრაციისკენ მიმართული სპეციალური 

პროგრამების შემუშავების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა მუშაობა 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში ეთნიკური უმცირესობების 

ინტეგრაციისკენ მიმართული 

სპეციალური პროგრამების შემუშავების 

მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში 

მომზადებულია საზოგადოებრივ და 

პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეთნიკური 

უმცირესობების ინტეგრაციისკენ 

მიმართული სპეციალური 

პროგრამ(ებ)ის პროექტ(ებ)ი 

დამტკიცებულია და ხორციელდება 

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში ეთნიკური 

უმცირესობების ინტეგრაციისკენ 

მიმართული სპეციალური 

პროგრამა (პროგრამები) 

 

14.4. სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამების შემოღება 

 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან  მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე.  

0 1 2 3 
სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში 

სახელმწიფო ენის სწავლების 

პროგრამ(ებ)ის შემოღების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში ღონისძიებები 

არ განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში 

მიმდინარეობდა მუშაობა სკოლამდელი 

ასაკის ბავშვებში სახელმწიფო ენის 

სწავლების პროგრამ(ებ)ის პროექტ(ებ)ის 

შემუშავების მიზნით 

მონიტორინგის პერიოდში 

მომზადებულია სკოლამდელი ასაკის 

ბავშვებში სახელმწიფო ენის 

სწავლების პროგრამ(ებ)ის 

პროექტ(ებ)ი 

დამტკიცებულია და ხორციელდება 

სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში 

სახელმწიფო ენის სწავლების 

პროგრამა (პროგრამები) 

 

14.5. სკოლაში სახელმწიფო ენის უკეთ სწავლების უზრუნველყოფა, პედაგოგების მომზადება-გადამზადება, სასწავლო ლიტერატურით სკოლების 

უზრუნველყოფა 

 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან  მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე.  
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0 1 2 3 
რეგიონის სკოლებში სახელმწიფო ენის 

უკეთ სწავლების უზრუნველყოფისა და 

პედაგოგების მომზადება-გადამზადების, 

სასწავლო ლიტერატურით სკოლების 

უზრუნველყოფის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში  ღონისძიებები არ გატარებულა 

მონიტორინგის პერიოდში  დაიგეგმა 

ღონისძიებები რეგიონის სკოლებში 

სახელმწიფო ენის უკეთ სწავლების 

უზრუნველყოფისა და პედაგოგების 

მომზადება-გადამზადების, სასწავლო 

ლიტერატურით სკოლების 

უზრუნველყოფის მიზნით 

რეგიონის სკოლებში ისწავლება 

სახელმწიფო ენა, ინერგება 

პედაგოგების   მომზადება-

გადამზადების სისტემა, 

მიმდინარეობს სკოლების 

უზრუნველყოფა სასწავლო 

ლიტერატურით 

რეგიონის სკოლებში 

უზრუნველყოფილია სახელმწიფო 

ენის სწავლების მაღალი ხარისხი, 

დანერგილია პედაგოგების   

მომზადება-გადამზადების 

სისტემა, სკოლების 

უზრუნველყოფილია სასწავლო 

ლიტერატურით 

 

14.6. მედიასაშუალებების გამოყენებით, ქვეყნის პოლიტიკური, საზოგადოებრივი და კულტურული ცხოვრების შესახებ ეთნიკური 

უმცირესობების ენებზე ინფორმაციის გავრცელების უზრუნველყოფა 

 

ფასდება ერთი კრიტერიუმით, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატიდან  მიღებული 

ინფორმაციის საფუძველზე.  

0 1 2 3 
მედიასაშუალებების გამოყენებით, ქვეყნის 

პოლიტიკური, საზოგადოებრივი და 

კულტურული ცხოვრების შესახებ 

ეთნიკური უმცირესობების ენებზე 

ინფორმაციის გავრცელების 

უზრუნველყოფის მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა 

მონიტორინგის პერიოდში დაიგეგმა 

ღონისძიებები მედიასაშუალებების 

გამოყენებით, ქვეყნის პოლიტიკური, 

საზოგადოებრივი და კულტურული 

ცხოვრების შესახებ ეთნიკური 

უმცირესობების ენებზე ინფორმაციის 

გავრცელების უზრუნველყოფის მიზნით 

მედიასაშუალებების გამოყენებით, 

ქვეყნის პოლიტიკური, 

საზოგადოებრივი და კულტურული 

ცხოვრების შესახებ ეთნიკური 

უმცირესობების ენებზე ინფორმაციის 

გავრცელების უზრუნველყოფის 

მიზნით მონიტორინგის პერიოდში 

განხორციელდა ცალკეული 

ღონისძიებები /პროექტები 

მედიასაშუალებების გამოყენებით 

ეთნიკური უმცირესობების ენებზე 

ხდება ინფორმაციის გავრცელება 

ქვეყნის პოლიტიკური, 

საზოგადოებრივი და 

კულტურული ცხოვრების შესახებ 

 

14.7. ადგილობრივ თვითმმართველობაში ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის წახალისება. 

ადგილობრივ თვითმმართველობაში ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის წახალისების მიზნით მონიტორინგის პერიოდში გატარებული 

ღონისძიებები ფასდება ერთი კრიტერიუმით, სახელმწიფო რწმუნებული - გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან  მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე.  
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0 1 2 3 
ადგილობრივ თვითმმართველობაში 

ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის 

წახალისების მიზნით მონიტორინგის 

პერიოდში ღონისძიებები არ 

განხორციელებულა, მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოებსა და მერიებში ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენლობის 

პროცენტი 2013 წლის მაჩვენებლის 

დონეზეა (ზრდა 10 პროცენტულ პუნქტს არ 

აღემატება) 

ადგილობრივ მონიტორინგის პერიოდში 

განხორციელდა ცალკეული პროექტები/ 

ღონისძიებები თვითმმართველობაში 

ეთნიკური უმცირესობების 

მონაწილეობის წახალისების მიზნით, 

მუნიციპალიტეტების საკრებულოებსა და 

მერიებში ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლობა პროცენტულად 

რეგიონის პოპულაციაში  მათი ჯამური 

პროცენტული წილის ნახევარზე 

ნაკლებია 

ადგილობრივ მონიტორინგის 

პერიოდში განხორციელდა 

ცალკეული პროექტები/ 

ღონისძიებები თვითმმართველობაში 

ეთნიკური უმცირესობების 

მონაწილეობის წახალისების მიზნით, 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოებსა და მერიებში 

ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლობა პროცენტულად 

რეგიონის პოპულაციაში  მათი 

ჯამური პროცენტული წილის 

ნახევარზე მეტია 

ადგილობრივ მონიტორინგის 

პერიოდში განხორციელდა 

ცალკეული პროექტები/ 

ღონისძიებები 

თვითმმართველობაში ეთნიკური 

უმცირესობების მონაწილეობის 

წახალისების მიზნით, 

მუნიციპალიტეტების 

საკრებულოებსა და მერიებში 

ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენლობა პროცენტულად 

რეგიონის პოპულაციაში  მათ 

ჯამურ პროცენტულ წილს 

შეესაბამება (სხვაობა 10 

პროცენტულ პუნქტზე მეტი არ 

არის) 

 

 

 




