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 GREEN ECONOMY: SUSTAINABLE MOUNTAIN TOURISM AND ORGANIC AGRICULTURE  
I. აბრევიატურები 

AC საკონსულტაციო კომიტეტი 

ACDA სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 

ADA ავსტრიის განვითარების სააგენტო 

ADC ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა 

APMA სასოფლო-სამეურნეო პროექტების მართვის სააგენტო 

ATDA სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების ასოციაცია 

CENN კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი 

COVID COVID-19 ან კორონა ვირუსი (SARS-Cov-2) 

DCFTA ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე 

DMO დესტინაციის მენეჯმენტის ორგანიზაცია 

DoA ქმედების აღწერა 

EBRD ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

EGSIA ეკოლოგიური, გენდერული, სოციალური ზემოქმედების ანალიზი 

ENI/ENP ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტი / პროგრამა 

ENPARD ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის 

განვითარებისათვის 

EU ევროპის კავშირი 

FAO გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია 

FIBL ორგანული სოფლის მეურნეობის კვლევითი ინსტიტუტი 

GDP (მშპ) მთლიანი შიდა პროდუქტი 

GEA საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია 

GFA საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია 

GITOA საქართველოს შემომავალ ტუროპერატორთა ასოციაცია  

GIZ Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit/ გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობა 

GMGA საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაცია 

GMRC საქართველოს მთების რეგიონული კომისია 

GNTA საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 

GoG საქართველოს მთავრობა 

GTA საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია 

GUMA საქართველოს მთის აქტივისტთა კავშირი  

HACCP საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილები 

ICCRD სოფლის განვითარების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო 

ICT ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგია 

IFC საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (under the World Bank) 

ISO სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია 

LAG ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი 

LEADER Liaison entre actions de developpement de l'economie rurale 

(ევროკავშირის პროგრამა სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის) 

MDF მგფ მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდი 

MEPA საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

MES საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო  
MIA საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

mill. მილიონი 

MoESD საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

MoU ურთიერთგაგების მემორანდუმი 

MRDC სამთო კურორტების განვითარების კომპანია 

MRDI საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 



 

 

MSME მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმო(ები) 

MT მთის ტურიზმი  

MTC მთის ტურიზმის კომიტეტი 

NACHP საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 

NFA სურსათის ეროვნული სააგენტო 

NGO არასამთავრობო ორგანიზაცია 

OA ორგანული სოფლის მეურნეობა 

PA დაცული ტერიტორია 

RDA რეგიონალური განვითარების სააგენტო 

RDP რეგიონული განვითარების პროგრამა 

RCH Reach დაფარვა 

REAP სოფლის მეურნეობის წარმოების ეფექტურობის აღდგენა 

RMIDP რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტები 

SBDP მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტი /პროგრამები 

SC მმართველი კომიტეტი 

SDC შვეიცარიის განვითარების თანამშრომლობა 

SDG გაეროს მიერ დასახული მდგრადი განვითარების მიზნები 

Sida შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო 

SME მცირე და საშუალო საწარმო 

SMT მდგრადი სამთო ტურიზმი  

SPPA კავკასიის დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა 

STC სვანეთის ტურიზმის ცენტრი 

SZS სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე  

TA სამიზნე აუდიტორია 

TDDF ტყიბულის რაიონის განვითარების ცენტრი 

TIC ტურისტული ინფორმაციის ცენტრი 

TL ჯგუფის ხელმძღვანელი 

TO ტურიზმის ორგანიზაცია 

ToT ტრენერთა ტრენინგი' 

TVET ტექნიკური პროფესიული განათლება და ტრენინგი 

UNDP გაეროს განვითარების პროგრამა 

UNESCO გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია 

UNWTO გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია 

USAID ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 

VET პროფესიული განათლება და ტრენინგი 

WB მსოფლიო ბანკი 

WWF ბუნების მსოფლიო ფონდი 
 
 
 
 
 



 

~ Austrian 
Development 
Cooperation 

GREEN ECONOMY: SUSTAINABLE MOUNTAIN TOURISM AND ORGANIC AGRICULTURE 

  

EU4Business 

GRETA Austrian 
Development 
Agency 

 

პროექტის სახელი 
მწვანე ეკონომიკა: მდგრადი  სამთო ტურიზმი და ორგანული სოფლის 

მეურნეობა (GRETA) 

DELEGATION ხელშეკრულება No: 2018/401-348 

განმახორციელებელი 
სააგენტო 

ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA) 

ქვეყანა საქართველო 

პროექტის ხანგრძლივობა 12/2018 - 04/2023 

ბიუჯეტი EU € 3 მილიონი. |  შვედეთი € 2.8 მილ. | ADC € 1.0 მილ.. | სულ € 6.8 მილ. 

აღწერა 
პროექტი მხარს უჭერს ახალი შესაძლებლობების შექმნას და ბენეფიციართა 

შემოსავლის ზრდას ორ მზარდ სექტორში: მთის ტურიზმი და ორგანული 

სოფლის მეურნეობა საქართველოს მთავრობისთვის სამართლებრივი და 

პოლიტიკური ჩარჩოს, ასევე საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის 

პროფესიონალიზმის ამაღლების და მასშტაბეიბს ზდის მხარდაჭერის გზით. 
ამოცანა 

ხელი შეუწყოს ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას და შემოსავლის ახალი 

წყაროების შექმნას  მდგრად სამთო ტურიზმსა და ორგანულ სოფლის 

მეურნეობაში სიღარიბისა და გარიყულობის შესამცირებლად საქართველოს 

შერჩეულ მთიან რეგიონებში. 

საბოლოო შედეგები 
1.  სამართლებრივი და პოლიტიკური ჩარჩო  სამთო ტურიზმისა და 

ორგანული სოფლის მეურნეობისთვის იძლევა   მდგრადი და ინკლუზიური 

განვითარების შესაძლებლობას  
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  2. დასაქმება და შემოსავალი ორივე სექტორში გაიზარდა ახალი და 

უკეთესი პროდუქტებისა და მომსახურებების წყალობით და უკეთესი 
საბაზრო კავშირებით ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო 
დონეზე.  

 3. გაუმჯობესებულია წვდომა შესაძლებლობების განვითარების 
ზომებზე მდგრადი მთის ტურიზმისა და ორგანული სოფლის 
მეურნეობის სფეროებში მომუშავე ადამიანებისა და 
ინსტიტუტებისთვის; არსებობს ცოდნის მართვის სისტემა, რომელიც 
ერთობლივი სწავლების საშუალებას იძლევა  საჯარო, კერძო და 
სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებისთვის 

აქტივობები  მდგრადი სამთო ტურიზმისთვის აქტივობები მოიცავს: 
• მთის ტურიზმის განვითარების ეროვნული სტრატეგიის 

შემუშავების ხელშეწყობა 
• დესტინაციის მენეჯმენტის ორგანიზაციების შექმნა და გაძლიერება 

სამიზნე რეგიონებში   
• სამთო ტურიზმში ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების 

განვითარების ხელშეწყობა, ბილიკის განვითარების ჩათვლით  
• ეროვნული სტანდარტისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბება 

ადგილობრივი ტურიზმის სერვისის მიმწოდებლებისათვის, მათ შორის 
განსახლებისა და სამოგზაურო / მთის გამყოლების სერთიფიცირება 
შემუშავებული სტანდარტების მიხედვით 

• ეროვნული და საერთაშორისო გაცვლის შესაძლებლობის გაჩენა 
• შესაძლებლობების განვითარების განხორციელება მოგზაურობის / მთის 

გამყოლების და განსახლების პროვაიდერებისათვის  
 ორგანული სოფლის მეურნეობისთვის აქტივობები მოიცავს: 
• საქართველოს ორგანული კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია 

ევროკავშირის ორგანულ კანონმდებლობასთან 
• ქვეყნის შიდა სასერთიფიკატო სისტემის ჩამოყალიბება 
• შესაძლებლობების განვითარება სასერთიფიკატო სააგენტოების, აგრო 

საკონსულტაციო მომსახურებების, სასწავლო ცენტრებისა და 
ფერმერებისათვის  

• ფერმერთა კოოპერატივების, გადამამუშავებლების, მომწოდებლების, 
ვაჭრებისა და მომსახურების მიმწოდებლების გაძლიერება 
ღირებულების ჯაჭვებთან ერთად, რომლებიც აპირებენ ორგანულ 
წარმოებაზე გადასვლას.  



 

 

  
ბენეფიციარები 400 მცირე საწარმო და მწარმოებელი მთის ტურიზმში, 300 განსახლების 

სერვისის პროვაიდერი, 300 ტურისტული მომსახურების სხვა 
მიმწოდებელი, 230 ფერმერი ორგანულ სოფლის მეურნეობაში, 2 
სერტიფიკაციის ორგანო, ასევე 76 ადგილობრივი სოფლელი და 
ინსპექტორი. შემდგომი მნიშვნელოვანი დაინტერესებული მხარეები არიან 
კერძო სექტორი და ბიზნეს ასოციაციები, სამთავრობო, ასევე საჯარო 
სექტორის ინსტიტუტები (ადგილობრივი, რეგიონალური და ეროვნული 
ხელისუფლება), სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და 
ადგილობრივი თემები.. 

პროექტის მისამართი  GRETA პროექტი, ჭავჭავაძის პრ. 19, ბინა 2. 0179 თბილისი 

ელ.ფოსტა greta@ada.gv.at 

საკონტაქტო ინფორმაცია +995-591-447-275 (ადმინისტრაცია) 

 

mailto:greta@ada.gv.at


 

 

 

 

მოკლე ცნობები 

პროექტი GRETA | მწვანე ეკონომიკა: მდგრადი სამთო ტურიზმი და ორგანული სოფლის მეურნეობა 
დაიწყო 2018 წლის დეკემბერში, წარმატებით დასრულდა საწყისი ეტაპი 2019 წლის აგვისტოში და 
ოპერაციულ ეტაპზე გადავიდა, რომელიც მომდევნო 7 თვეს მოიცავს. ამ წლიურ ანგარიშში როგორც  
ქმედებების აღწერაშია (DoA)  გათვალისწინებული წარმოდგენილია ძირითადი შედეგები და დასკვნები 
კონკრეტული პერიოდისთვის, აგრეთვე პროექტის განახლებული დოკუმენტები.  საანგარიშო პერიოდი  
მოიცავს პროექტის საწყის ფაზას და პროგრესს  2018 წლის 12 დეკემბრიდან 2020 წლის მარტის დაძაბულ 
თვემდე, როდესაც COVID- 19 კრიზისი საქართველოსაც შეეხო. 

პროექტის შექმნა 

პროექტი სრული რესურსით მუშაობს 2019 წლის 1 აპრილიდან. 

— საპროექტო ოფისების შერჩევა და დაარსება (ცენტრალური / რეგიონალური): GRETA–ს საოფისე 
ფართები შეირჩა საფუძვლიანი ძებნის და სტრატეგიული მოსაზრებების საფუძველზე სამ ადგილას, 
მთავარი ოფისი თბილისში და ორი ქვეოფისი მესტიასა და ამბროლაურში . ორივე ქვეოფისი 
ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტებმა დაუთმეს დამატებითი ქირავნობის ხარჯების გარეშე. GRETA 
პროექტმა გამოყო სრული საოფისე ტექნიკა და შეიძენა ორი სატრანსპორტო საშუალება გადაადგილების 
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად შორეულ მაღალმთიან რეგიონებში. COVID-19 კრიზისის გამო 
ოფისები დროებით ხელმიუწვდომელი იყო მესტიასა და ამბროლაურში 2020 წლის მარტში და აპრილში. 

— პროექტის გუნდი: პროექტის მთელი გუნდი შედგება ერთი უცხოელი და რვა ადგილობრივი 
წევრისგან: გუნდის ხელმძღვანელი (უცხოელი), ორგანული სოფლის მეურნეობის პროექტის მენეჯერი, 
მდგრადი მთის ტურიზმის პროექტის მენეჯერი, ფინანსებისა და ადამიანური რესურსების მენეჯერი, 
შესყიდვებისა და გრანტების ოფიცერი, კომუნიკაციებისა და ღონისძიებების მენეჯერი, მარკეტინგის 
მენეჯერი, ადმინისტრაციული ასისტენტი, ლოჯისტიკის მენეჯერი / მძღოლი და ერთი პროგრამის 
მენეჯერი ვენაში უზრუნველყოფს პროექტის ტექნიკურ მხარდაჭერას. პროექტის ძირითადმა გუნდმა 
მუშაობა დაიწყო 2019 წლის მარტში, ხოლო პერსონალის დაქირავება 2019 წლის აგვისტოში დასრულდა. 
2020 წლის თებერვალში გუნდის უცხოელმა ლიდერი ბატონი კარლ გოპერტი პენსიზე გავიდა მას შემდეგ, 
რაც გუნდს თითქმის ერთი წელი უხელმძღვანელა. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების და 
მოგზაურობის შეზღუდვების გამო ახლად შერჩეულმა ჯგუფის უცხოელმა ხელმძღვანელმა ვერ შეძლო 
ქვეყანაში ჩასვლა და პროექტის ხელმძღვანელობა დროებით იკისრა ავსტრიის განვითარების სააგენტოს 
(ADA) საკოორდინაციო ოფისის თანამშრომელმა თბილისში (ოფისის უფროსი და პროგრამის მენეჯერი). 
2020 წლის მაისში გუნდის ახალი ლიდერი მოვალეობების შესრულებას შეუდგა დისტანციურად 
რეიკიავიკიდან (ისლანდია),  ამჟამად საქართველოში ჩამოსვლის შესაძლებლობის მოლოდინშია. 
მარტიდან მოყოლებული GRETA-ს თანამშრომლები დისტანციურად მუშაობენ, ხოლო ძირითადი 
პერსონალი დროდადრო ოფისში გადადის ხოლმე.  

^ პროექტის გუნდის ტრენინგი და განვითარება: გუნდმა მიიღო დეტალური ინსტრუქციები  
ADA-ს მთავარი ოფისისგან (ვენა) და ტრენინგი გაიარა GRETA–ს პროექტის მართვის 
ინსტრუმენტების შესახებ (“პროექტის ოპერატიული სახელმძღვანელო“ 2019 წლის 
აპრილში; „გარემო, გენდერი და სოციალური ჩართულობა“ 2020 წლის იანვარში) პროექტის 
ეფექტური და ეფექტიანი განხორციელების უზრუნველსაყოფად. GRETA-ს პერსონალის 
უნარ-ჩვევების შემდგომი განვითარება განხორციელდა სხვადასხვა სასწავლო კურსებში 
მონაწილეობით, რომლებიც პროექტის  დაინტერესებული მხარეების მიერ ჩატარდა 
ადგილზე, მაგალითად, FAO-ს მიერ ორგანიზებული ტრენინგი გენდერუ საკითხებზე. 

პროექტის მართვა 
როგორც აკრედიტებული წევრი სახელმწიფოს 
სააგენტო, ADA ახორციელებს პროექტს 
დადგენილი წესებისა და რეგულაციების 
შესაბამისად, რომლებიც ასახულია პროექტის 
ოპერაციულ სახელმძღვანელოში (POM). ყველა 
საჭირო ინფორმაცია პროექტის წარმატებით 
განხორციელებისა და ყოველდღიური 
ოპერაციებისთვის იტვირთება შიდა საერთო 
ონლაინ სივრცეში (cloud), რომელზე წვდომაც 
გუნდის ყველა წევრს აქვს. ეს ციფრული სამუშაო 
სივრცე ამარტივებს კოორდინაციის, სწავლისა და 
ურთიერთგაცვლის პროცესებს GRETA-ს 
თანამშრომლებს შორის საქართველოსა და 

 

 



 

 

ავსტრიაში და ხელს უწყობს პროექტის მუშაობას დისტანციურ რეჟიმში.. 

შეიქმნა GRETA-ს მრჩეველთა კომიტეტი (AC) - მნიშვნელოვანი მმართველი ორგანო, რომელიც 
შედგება დონორებისდან ასევე რეგიონული 
ხელისუფლების, სამინისტროების და 
ბიზნესის წარმომადგენლებისგან 
შესაბამისი ტექნიკური დავალებებით 
(TOR). ამჟამად მრჩეველთა კომიტეტს 
თავმჯდომარეობს EUD-ის გუნდის 
ხელმძღვანელი, ბ-ნი დომინიკ პაპენჰაიმი. 
დამფუძნებელი კრება შედგა 2019 წლის 23 
ივლისს საჩხერეში (ზემო იმერეთის მხარე). 
მრჩეველთა კომიტეტის მომდევნო სხდომა 
დანიშნული იყო 2020 წლის დასაწყისში. 
თუმცა საგანგებო მდგომარეობის გამო იგი 
გადაიდო  თარიღის დასახელების გარეშე. 
GRETA პროექტი ამჟამად დისტანციურად 
მუშაობს და მაღალ დონეზეა 
უზრუნველყოფილი პროექტის მართვა 
ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით. 
ამიტომ, შემოთავაზებულია მრჩეველთა 
კომიტეტის  კრების ჩატარება 2020 წლის 
ივნისის შუა რიცხვებში პირადად ან ონლაინ 
რეჟიმში. 

 
 
 

პროექტის ძირითადი შედეგები და საბოლოო რეზულტატები 
პროექტი კარგად მიმდინარეობდა მიუხედავად COVID-19 კრიზისისა, რომელიც დაიწყო 2020 
წლის მარტში. კონკრეტული მიზანი და ყველა დაგეგმილი შედეგი მიღწევადია, თუმცა 
მთავარი გამოწვევა გაჩდა ზემოქმედების დონეზე. GRETA ყურადღებით სწავლობს COVID–ის 
გამოწვევებს რეგიონალური მშპ–სთვის რაჭაში, სვანეთსა და ჩრდილოეთ იმერეთში. ასევე, 
ადგილობრივი უმუშევრობის დონე - განსაკუთრებით ტურიზმში - ასევე ხელფასების ზრდა 
გამოწვევას წარმოადგენს სამიზნე რეგიონებისთვის. GEOSTAT საქსტატი არის გადამოწმების 
ოფიციალური წყარო ზემოქმედების სამივე ინდიკატორისთვის (ხელფასები, დასაქმება, მშპ). 
რეგიონული ზემოქმედების შესახებ მყარი მონაცემების წარმოდგენა მხოლოდ 2021 წელს 
იქნება შესაძლებელი, ზოგადი სურათი კი უარყოფით ტენდენციას გვიჩვენებს თუ 
გავითვალისწინებთ პირველ სამთავრობო მონაცემებს ტურიზმის სექტორში ეკონომიკის  
აღდგენის შესახებ. საქსტატის ანგარიში 2020 წლის პირველ კვარტალში შემომავალი 
ტურიზმის შესახებ აჩვენებს ტურიზმში ხარჯების 13%-ით შეკვეცას, ხოლო მომდევნო 
კვარტალში უფრო დიდი შემცირებაა მოსალოდნელი. 

შედეგების/რეზულტატების დონეზე GRETA განაგრძობს დაგეგმილი შედეგებისკენ სწრაფვას 
და მიღწევას დაგეგმილი გრაფიკით. საანგარიშო პერიოდში რამდენიმე შედეგია მიღწეული. 
დანახარჯები იზრდება პროექტის მეორე წელს ფერმერთა მხარდაჭერის სქემის (LDI) და 
ტურიზმის მხარდაჭერის სქემის (TDI) ამოქმედების წყალობით. მიუხედავად ამისა, 
გაუთვალისწინებელი COVID-19-ის კრიზისის გამო, GRETA-მ შეიძლება მცირე შეფერხებები 
განიცადოს 2020 წლის მეორე კვარტალიდან.   

ქვემოთ წარმოდგენილია მიღწევების შეჯამება დაგეგმილი საბოლოო შედეგების (Outcome) და 
ამ დროისთვის მიღწეული შედეგებისთვის: 

Outcome საბოლოო შედეგი 1: სამართლებრივი და პოლიტიკის ჩარჩო ხელს უწყობს მდგრად და 
ინკლუზიურ განვითარებას;  

ტურიზმის კომპონენტი: 

GRETA პროექტმა წამოიწყო  ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს ძირითადი ინდიკატორების 
მიღწევას #1 საბოლოო შედეგის სფეროში (მთის მდგრადი ტურიზმის ეროვნული სტრატეგიის 
შემუშავება, მათ შორის დესტინაციის მენეჯმენტის გეგმისა და ბრენდინგის პოლიტიკა, 
დესტინაციის მენეჯმენტის ორგანიზაციების (DMO) შექმნა და გაძლიერება და ეროვნული 



 

 

ხარისხის სტანდარტისა და კონტროლის სისტემის შექმნა ადგილობრივი ეროვნული 
ტურიზმის მომწოდებლებისთვის). ამ მიმართულებით მიღწეული პროგრესი მოიცავს ყველა 
დაინტერესებული მხარის ჩართვას ტექნიკური დავალების (ToR) შემუშავების პროცესში 
მდგრადი სამთო ტურიზმის სტრატეგიისთვის (SMTS). 2019 წლის დეკემბერში ჩატარდა 
ეროვნული სემინარი, რომელშიც მონაწილეობდა 60 წარმომადგენელი მთავრობის, კერძო 
სექტორის, სამიზნე მუნიციპალიტეტებისა და  განვითარების სხვა პროექტებდან.  

პროექტმა ასევე შექმნა სტაბილური დარგობრივი ქსელი და წვლილი შეიტანა ძირითადი 
პარტნიორების მიერ წამოწყებულ აქტივობებში. ამ თვალსაზრისით, GRETA იყო მთის 
საერთაშორისო დღის აღნიშვნის ძირითადი პარტნიორი და თანაორგანიზატორი, რომელიც 
მოაწყო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ (MRDI) სხვა 
სამინისტროებთან ერთად 2019 წლის 12 დეკემბერს. მიღწეულია 

 
პროგრესი დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციების (დ.მ.ო) გაძლიერებაში: 
პროექტმა მხარი დაუჭირა სვანეთის დ.მ.ო–ს ჩამოყალიბებას და კონსულტაციებს 
ორგანიზაციული მოწყობის შესახებ ეროვნულ ქსელში  ინტეგრაციის ხელშესაწყობად 
არსებული ქართული დ.მ.ო-ს მოდელის შესაბამისად. შედეგი იყო ასევე ურთიერთგაგების 
მემორანდუმი ორ ორგანიზაციას - სვენეთის დ.მ.ო-სა და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციას (GNTA) შორის, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა ამ დ.მ.ო-ის მდგრადობას 
ფართო კონტექსტში. ამასთანავე დაწყებული იყო სვანეთის დესტინაციის ბრენდის შექმნა, 
რასაც ხელი შეუწყო სვანეთში სექტორული დაინტერესებული მხარეების ჩართვამ. ჩატარდა 
ტენდერი პროფესიონალური ბრენდის დაარსების მიზნით. ეს პროცესი მჭიდრო კავშირშია 
დ.მ.ო–ს განვითარებასთან, რადგან სვანეთის დ.მ.ო შეირჩა რეგიონალური ბრენდის 
მფლობელად და პასუხისმგებელი იქნება ბრენდის განვითარებაზე. გარდა ამისა, პროექტმა 
შეარჩია ეროვნული და საერთაშორისო დ.მ.ო.-ის ექსპერტების გუნდი სამიზნე დ.მ.ო–ის 
ინსტიტუციონალური განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.  ასევე, GRETA პროექტმა 
შეიმუშავა და წარმატებით ჩამოაყალიბა „ტურიზმის Think Tank ", რომელიც ხელს უწყობს 
მოსაზრებების რეგულარულ გაცვლას და დიალოგს ტურიზმის სექტორისთვის რელევანტურ 
თემებზე და იღებს საბაზისო ცოდნას და გამოცდილებას საქართველოს ტურიზმის 
ინდუსტრიის წარმომადგენლებისგან (საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 
(GNTA), GITOA, GTA, საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაცია (GMGA), GHG, GGA , სამთო 
კურორტების განვითარების კომპანია (MRDC), Enterprise Georgia). ჩატარდა სამი შეხვედრა, 
რომელთაგან ერთი მთლიანად დაეთმო COVID-19-ის კუთხით გატარებულღონისძიებებს. 
პროექტი ასევე მჭიდროდ თანამშრომლობს სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან, კერძოდ 
ევროკავშირის თანადაფინანსებულ GIZ–ის კლასტერულ პროექტთან და USAID–ის მიერ 
დაფინანსებულ ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამასთან.  

წინ წაიწია მოსამზადებელმა სამუშაოებმა ხარისხის სტანდარტის და კონტროლის სისტემის 
შესაქმნელად ადგილობრივი ტურიზმის მიმწოდებლებისთვის; სასტუმრო სახლებისთვის 
პირველი ტრენინგი ჩატარდება 2020 წლის ზაფხულში არსებული ეროვნული SUN 
სტანდარტის შესაბამისად. COVID-19 კრიზისის გამო ფიზიკური ტრენინგი შეჩერებულია და 
პროექტის ფარგლებში ამჟამად ონლაინ ტრენინგის მიმდინარეობს. 

 

 
ორგანული სოფლის მეურნეობა 



 

 

#1 საბოლოო შედეგის (Outcome) ფარგლებში შეიძლება ჩატარდეს მოსამზადებელი სამუშაოები, 
რომლებიც ეხება  ეროვნული ორგანული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას ევროკავშირის 
რეგულაციებთან და შიდა კონტროლის ჩამოყალიბებას. ევროკავშირის ახალი რეგულაციების 
ქართულენოვანი ვერსიის გამოქვეყნების ხელშესაწყობად პროექტში ჩატარდა შესაბამისობის შეფასება 
საქართველოს ორგანულ რეგულაციასა და ევროკავშირის ახალ რეგულაციას შორის და გაანალიზდა 
საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. 
მომზადებულია  ევროკავშირის რეგულაციის ქართული თარგმანი და შემოკლებული ვერსიები 
შესაბამის სამთავრობო სტრუქტურებთან მჭიდრო კოორდინაციით (MEPA, უწყებათაშორისი 
საკოორდინაციო საბჭოს (ICC) ჩათვლით).  

შიდა კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბებაში შეტანილი წვლილი მოიცავს საქართველოში 
სასერთიფიკატო პროცესის დოკუმენტაციის შექმნას და ტრენინგის მასალების ფინალური 
სახით დასრულებას. COVID-19 კრიზისის გამო ტრენინგის ჩატარება მხოლოდ ინტერნეტით 
შეიძლება და პროექტიც ეგუება ამ ცვლილებებს. ამჟამად მზადდება ვიდეო ტრენინგების 
მასალები ორგანულ სოფლის მეურნეობაზე ქართული კურსების მიხედვით, რომლებიც ადრე 
შემუშავდა პროექტის მხარდაჭერით (არასამთავრობო ორგანიზაცია ELKANA).    

საბოლოო შედეგი 2: დასაქმება და შემოსავალი ორივე სექტორში ამაღლდა/ გაიზარდა ახალი და 
უკეთესი პროდუქტებისა და მომსახურებების წყალობით და უკეთესი საბაზრო კავშირებით 
ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე; 

ტურიზმის კომპონენტი: 

ჩატარდა მოსამზადებელი სამუშაოები სტანდარტებისა და  სერთიფიცირების პროცედურების 
შესაქმნელად სასტუმრო სახლებისთვის; დაიწყო მარკეტინგული ღონისძიებები ბაზრის 
ახალი კავშირების დასამყარებლად. რაც შეეხება პროექტის პირველ ინდიკატორს, ჩატარდა 
ტურიზმის საბაზისო კვლევა, რომელმაც განსაზღვრა მაღალი ეკონომიკური პოტენციალის 
მქონე დარგები მიზნობრივ რეგიონებში. 2020 წლის დეკემბერში მოეწყო კვლევის შედეგების 
საჯარო პრეზენტაცია. კვლევა ხელმისაწვდომი გახდა ადგილობრივი დაინტერესებული 
მხარეებისათვის შედეგების უფრო ფართო გავრცელების მიზნით. გარდა ამისა, აღნიშნული 
კვლევები საფუძვლად დაედო ტურიზმის განვითარების ინიციატივას (TDI), რომელიც 
პროექტში გათვალისწინებულია როგორც ლოგიკური გაგრძელება ფინანსური მხარდაჭერისა 
პერსპექტიული სფეროების ინიციატივებისთვის, ამ შემთხვევაში გრანტებით.  განაცხადების 
მიღება TDI-ში მონაწილეობისთვის დაგეგმილია 2020 წლის მეორე კვარტალში. ჩატარდა 
კვლევის შედეგების პრეზენტაციები GRETA პროექტის რვავე სამიზნე მუნიციპალიტეტში, 
რამაც დამატებითი ინტერესი წარმოშვა პროექტის მიმართ.  

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა მარკეტინგისა და სარეკლამო საქმიანობის წამოწყების 
საქმეში, რაც  მიზნად ისახავდა ახალი პერსპექტივებისა და საბაზრო კავშირების 
დამყარებას.ამ მიმართულებით პროექტმა ორგანიზება გაუწია ან მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეიტანა რაჭის რეგიონში განხორციელებულ სამ მთავარ ღონისძიებაში: 

1.  რეგიონალური ღონისძიება - „GRETA ჰაბი | ცაგერი - ჯანსაღი გასტრონომიისა და 
ორგანული პროდუქტების ჰაბი მთაში". მთლიანად GRETA–ს მიერ ორგანიზებული ინიციატივის 
ამოცანა  იყო ცნობიერების ამაღლება მდგრადი გასტრონომიული ტურიზმისა და ორგანული 
სოფლის მეურნეობის შესახებ. ღონისძიების მონაწილეებმა წარმოადგინეს სხვადასხვა 
ინიციატივები და პროდუქტები მდგრადი გასტრონომიული ტურიზმის / ორგანული სოფლის 
მეურნეობის სფეროში. ძირითადად ადგილობრივმა ვიზიტორებმა, ნაწილობრივ შორეული 
სოფლებიდან, შეძლეს გაცნობოდნენ თანამშრომლობის პერსპსექტივებს და შეექმნათ ახალი 
კონტაქტები რეგიონალური თანამშრომლობისთვის. 

2. SDG (მდგრადი განვითარების მიზნები) ფესტივალი ამბროლაურში (ქვემო რაჭა), ჩატარდა UN 
Family-ისთან ერთად  სოფლის მეურნეობის სექტორის პოპულარიზაციის მიზნით შორეულ 
არეალებსი; და 

3. "Landscape, Time, Memory" „პეიზაჟი, დრო, მეხსიერება“  ფესტივალი შოვში (ზემო რაჭა) რომელიც 
მიზნად ისახავდა ევროპისა და საქართველოს მთიან რეგიონებს შორის კულტურული 
ურთიერთობების დამყარებას და მდგრადი ენერგოეფექტურობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას 
"მზის სამზარეულოს"  დემონსტრირებით და ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვით აქტივობებში. 

COVID-19 კრიზისის გათვალისწინებით მოსალოდნელია, რომ 2020 წლის მეორე ნახევარში 
მარკეტინგული საქმიანობა ასევე ორიენტირდეს ეროვნულ და ადგილობრივ ბაზრებზე. 

ორგანული სოფლის მეურნეობა 



 

 

გეგმის მიხედვით ჩატარდა ბაზრის პოტენციალისა და ტექნიკურ მიზანშეწონილობის კვლევა და  
და დასრულდა ორგანული სოფლის მეურნეობის სექტორში ყველაზე პერსპექტიული 
ღირებულების ჯაჭვების შერჩევა. 2019 წლის დეკემბერში პროექტმა მოაწყო კვლევის 
შედეგების საჯარო პრეზენტაცია 
(„ტურიზმის საბაზისო კვლევის“ 
პრეზენტაციასთან ერთად). კვლევა 
გავუზიარეთ ადგილობრივ 
დაინტერესებულ მხარეებს შედეგების 
უფრო ფართო გავრცელების მიზნით. 
წარმატებით დასრულდა კვლევის 
შედეგების მიხედვით ორგანული 
ადგილობრივი განვითარების 
ინიციატივების (LDI) სქემა და დაიწყო 
განაცხადების მიღება. შეიქმნა 
ტრენინგის მასალები ადგილობრივი 
განვითარების ინიციატივების  
წინასწარი განმცხადებლებისთვის და 
მომავალი ბენეფიციარებისათვის. 
მიმდინარეობს ტრენინგის ფორმატის 
ადაპტირება COVID-19- ით 
გამოწვეულ გარემოებებზე. კიდევ 
ერთი ნაბიჯი შეიძლება გადაიდგას 
ორგანული სასერთიფიკატო ორგანოს CaucasCert-ის შერჩევისთვის ბენეფიციარების ჩართვის 
მიზნით ორგანული სერტიფიკაციისა და შიდა კონტროლის სისტემის პროცესში. 
განხორციელდა რეგულარული შეხვედრები სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
/პროექტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კომპანიებთან, მწარმოებლებთან, 
სასერთიფიკატო სააგენტოებთან და სახელმწიფოს წარმომადგენლებთან (USAID, UNDP, CARE, 
FAO, CENN, PRO-MESTIA, GFA, ELKANA, CAUCASCERT, EUROCERT, IFOAM, FIBL, ECOCERT, 
MEPA, Enterprise Georgia, GAIA etc.), ჩატარდა ცნობიერების ამაღლებისა და კვლევის 
შედეგების პრეზენტაციები GRETA პროექტის რვავე სამიზნე მუნიციპალიტეტში  მყარი ბაზის 
შესაქმნელად ადგილობრივი ფერმერების / მწარმოებელთა ჯგუფების გასაძლიერებლად 
ორგანული სოფლის მეურნეობაზე გადასასვლელად. გარდა ამისა, ადგილობრივმა ოფისმა 
მოაწყო ორასზე მეტი ინდივიდუალური საველე ვიზიტი GRETA–ს სამიზნე 
მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებში. შეირჩნენ ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების 
(LDI) წინასწარი აპლიკანტები საკონკურსო პროცესის მეორე ტურისთვის, განაწილდა 
შესაბამისი განაცხადის სრული ფორმები და ჩატარდა LDI წინასწარი განმცხადებლების 
შეფასების რამდენიმე ეტაპი. ყველაზე ცნობილი ადგილობრივი ინიციატივა, რომელიც 
მიზნად ისახავდა ახალი საბაზრო კავშირების დამყარებას ორგანულ სოფლის მეურნეობაში, 
იყო ზემოხსენებული მასშტაბური რეგიონალური ღონისძიება - "GRETA HUB | ჰაბი | ცაგერი - 
ჯანსაღი გასტრონომიისა და ორგანული პროდუქტების ჰაბი მთაში". (პროექტის მიერ 
ორგანიზებული). ინიციატივის ამოცანა იყო სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის 
კომპონენტების ერთმანეთთან დაკავშირება გასტრონომიის საშუალებით და ქსელის 
შესაძლებლობების შექმნა სოფლის მეურნეობის სექტორში.  

Outcome საბოლოო მიზანი 3: გაუმჯობესებულია წვდომა შესაძლებლობების განვითარების 
ღონისძიებებზე  ადამიანებისა და ინსტიტუტებისთვის, რომლებიც მოღვაწეობენ დგრადი სამთო 
ტურიზმისა და ორგანული სოფლის მეურნეობის სფეროებში. არსებობს ცოდნის მართვის სისტემა, 
რომელიც ეხმარება ერთობლივ სწავლებას საჯარო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოების 
აქტორებისთვის; 

ტურიზმის კომპონენტი: 

გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ეროვნული და საერთაშორისო გაცვლის 
სტიმულირებისთვის და ორგანიზაციული სწავლებისა და შესაძლებლობების განვითარების 
ზომების ინიცირებისთვის გიდებისთვის და საოჯახო სასტუმროების მფლობელებისთვის: 
დაფინანსდა ორი საერთაშორისო გასაცნობი ტური ტურიზმის მიმართულებით. სვანეთის 
დ.მ.ო.-ის წევრებმა მონაწილეობა მიიღეს ლიტვაში ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენაში და 
INTERALPIN Trade Fair Innsbruck-ში, რომელიც სამთო ტურიზმის ყველაზე მსხვილი 
მიმწოდებელია.  სასწავლო ვიზიტების შედეგად მონაწილეები მიიღებენ შესაბამის ნოუ-ჰაუს 
რაც მოგვიანებით რეალიზდება დ.მ.ო.-ის საქმიანობაში. ჩატარდა შესაძლებლობების 
განვითარების ღონისძიებები, როგორიცაა მოსამზადებელი სამუშაოები პირისპირ 

 



 

 

ტრენინგისთვის, რომელთა ჩატარება იგეგმებოდა 2020 წლის მაისისთვის. COVID-19 
კრიზისის გამო ტრენინგის ფორმატის ადაპტირება მოგვიწია (ონლაინ ტრენინგი). 2020 წლის 
დასაწყისში პროექტს შეეძლო ჩაეტარებინა თავდაპირველი ცნობიერების ასამაღლებელი 
ტრენინგი პროექტის რვა მიზნობრივ მუნიციპალიტეტში (იხ. ანგარიში დანართში 5). 

ორგანული სოფლის მეურნეობა 

დაგეგმილია შესაძლებლობების განვითარების ღონისძიებები სასერტიფიკაციო ორგანოს 
წარმომადგენლებისთვის /ინსტიტუტებისთვის, ექსტენსიური მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის, საკონსულტაციო მომსახურებისთვის, ორგანული სოფლის მეურნეობის 
გადამამუშავებლების, მომწოდებლებისა და საცალო ვაჭრობისთვის. ტრენინგის 
ღონისძიებები დანიშნულია მესამე კვარტალში ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების 
(LDI) პარალელურად. ჩატარდა მოსამზადებელი სამუშაოები, მათ შორის ორი საერთაშორისო 
სასწავლო ტური (Dubai MENOPE, გერმანია - Biofach Nurnberg). შედეგად ბენეფიციარებმა 
შეითვისეს ორგანული სოფლის მეურნეობის უახლესი ტენდენციები, რაც აისახება მათ 
საქმიანობაში LDI დამხმარე სქემით, ასევე ზოგადად.  

GRETA პროექტი ასევე ითვალისწინებს ურთიერთდამოკიდებულ აქტივობებს მთის მდგრადი 
ტურიზმისა და ორგანული სოფლის მეურნეობის (საბოლოო შედეგი (outcome) 4). ამ საბოლოო 
შედეგის ფარგლებში დაგეგმილი შუალედური შედეგები (outputs) მოიცავს გარემოს, 
გენდერული და სოციალური ზემოქმედების და რისკის ანალიზის EGSIA) შემუშავებასა და 
განხორციელებას, ასევე მდგრადობისა და მართვის გეგმას, საპროექტო იდეების ერთობლიობას 
დაფინანსებული პროექტებისთვის, რომლებიც ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების მიერ 
არის შემუშავებული, ბენეფიციარებისა და პროექტის პერსონალის მონაწილეობა გენდერულ 
ტრენინგში და დასკვნითი კონფერენცია პროექტის მნიშვნელოვანი მიღწევების 
პრეზენტაციით. 

გეგმის და ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) რისკების მართვის ახალი სისტემის 
შესაბამისად მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული EGSIA–ს კვლევის (გარემოსდაცვითი, 
გენდერული და სოციალური ზემოქმედების შეფასესბა და რისკის ანალიზი) წარმატებით 
დასრულებაში. კვლევა წარმოადგენს განუყოფელ ბაზას პროექტის მსვლელობისას მიღებული 
გადაწყვეტილებებისთვის. იგი წარმოდგენილი იყო მთის საერთაშორისო დღის და სხვა 
სასწავლო პრეზენტაციებთან ერთად 2019 წლის დეკემბერში. ფინალური კვლევა თან ერთვის 
ამ ანგარიშს (დანართი 1), ასევე გარემოსდაცვითი, გენდერული და სოციალური რისკის 
შერბილების მატრიცა (დანართი 9). ეს მატრიცა არის ორდღიანი გუნდური სემინარის შედეგი, 
რომელიც ჩატარდა 2020 წლის იანვარში. 

პროექტის პერსონალმა მონაწილეობა მიიღო FAO–ს მიერ ორგანიზებულ გენდერულ 
ტრენინგში სოფლის მეურნეობის შესახებ (ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) 
დაფინანსებით), ხოლო GRETA–ს გენდერული ტრენინგი (ფოკუსით ქალებზე მთის 
ტურიზმში) დაგეგმილია 2020 წლის ბოლოს და 2021.  

კომუნიკაცია და თვალსაჩინოება 

პროექტის კომუნიკაციისადმი განახლებული მიდგომა შეიქმნა GRETA პროექტის სამიზნე 
ჯგუფების შეხედულებების მიხედვით. აღნიშნული მიდგომის პრეზენტირება და დამტკიცება 
შედგა მრჩეველთა კომიტეტის პირველ სხდომაზე. კომუნიკაციის საერთო მიზანია 
დონორების შესახებ ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებში პროექტ GRETA-ს 
მეშვეობით. 

განახლებული კომუნიკაციური მიდგომის ძირითადი შესწორებები ეხებოდა ფოკუსის 
გადატანას მასობრივი კომუნიკაციის არხებიდან ინდივიდუალიზებურ (სამიზნე ჯგუფზე 
ორიენტირებული) საკომუნიკაციო ტექნიკაზე, რომლის მიზანია გრძელვადიანი მჭიდრო 
ურთიერთობების დამყარება სამიზნე ჯგუფებთან და ინფორმაციის მუდმივი 
ურთიერთგაცვლის შენარჩუნება. შეიქმნა პროექტის თვალსაჩინოების დეტალური 
სახელმძღვანელო მითითებები (LINK_#1) 1  და დამტკიცდა მრჩეველთა კომიტეტის პირველ 
სხდომაზე. 

მას შემდეგ, რაც 2020 წლის მარტში განახლდა ორი დონორის (შვედეთი და ავსტრია) და 
განმახორციელებელი ADA-ს ლოგო, 2020 წლის აპრილში შესაბამისად შეიცვალა პროექტის 
ხილვადობის სახელმძღვანელოც. 

 
1 https://drive.google.com/file/d/1Ec7Z-AvoFZUsZ5Polj88q7bL14-bv Oe/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Ec7Z-AvoFZUsZ5Polj88q7bL14-bv


 

 

COVID-19 პანდემიამ და მისმა გლობალურმა ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა შედეგებმა 
გავლენა მოახდინა GRETA პროექტის მუშაობაზე და კომუნიკაციაზე. მიუხედავად ამისა 
პროექტმა ძალიან მოკლე პერიოდში მოახერხა მისი მიდგომის კორექტირება მუშაობისადმი. 
პროექტის ყველა აქტივობა ხორციელდება ADA–ს მიერ საგანგებო სიტუაციებისთვის 
დადგენილი წესებისა და სახელმძღვანელო მითითებების შესაბამისად, ხოლო განცხადებები 
და ბენეფიციარებთან კომუნიკაცია ადაპტირებულია  COVID19-დმი უფრო  მგრძნობიარე 
სტილთან. 

IV. პროგრესი და განხორციელება  

 პროექტის შემუშავება და ადაპტირება საწყის ეტაპზე 

პროექტის სამიზნე არეალი მოიცავს რვა მუნიციპალიტეტს ზემო იმერეთის რეგიონში 
(საჩხერის, ტყიბულის, ჭიათურის მუნიციპალიტეტები), რაჭა-ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთში 
(ამბროლაურის, ონის, ცაგერის, ლენტეხის მუნიციპალიტეტები) და ზემო სვანეთში (მესტიის 
მუნიციპალიტეტი, და პროექტს გარდა მისი მთავარი ოფისისა თბილისში აქვს ორი ქვეოფისი 
მესტიასა და ამბროლაურში. 

GRETA–ს პირდაპირი ბენეფიციარები იქნებიან მინიმუმ 300 განთავსების სერვისის 
მიმწოდებლები (საწოლი და საუზმე კერძო ოჯახები), 300 – მდე სხვა ტურისტული სერვისის 
მიმწოდებლები, როგორიცაა ტუროპერატორები (ალპინისტური, ლაშქრობა, საველოსიპედო, 
ფეხით გასეირნება, ცხენები, ისტორიული და კულინარიული ტურები), ტურიზმის 
საინფორმაციო ცენტრები, 230-მდე ფერმერი, რომლებმაც უნდა მიიღონ „ორგანული 
სერტიფიცირებულის" სტატუსი, სამი სასერთიფიკაციო ორგანო, 70 ადგილობრივი სოფლელი 
და ექვსი ადგილობრივი ინსპექტორი, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან თაფლის, 
ველურ მცენარეებისა და ბოსტნეულის /კარტოფილის /კენკრის წარმოებაში ან სხვა 
ადგილობრივ პროდუქტებში. პროექტის განხორციელებისას შეიძლება კიდევ დაემატოს 
პირდაპირი ბენეფიციარები. დაგეგმილია რომ არაპირდაპირი ბენეფიციარები ცენტრალურ 
დონეზე იქნებიან ექვსი სამინისტრო და საჯარო დაწესებულება (MoESD, MEPA, MRDI, 
Enterprise Georgia, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია (GNTA)), 70-მდე 
ექსტენციის სამსახურის თანამშრომელი და MEPA-ს სხვა წარმომადგენლები 
მუნიციპალიტეტისა და ცენტრალურ დონეზე, 6 ასოციაცია (მაგ. GNTA), საცალო მოვაჭრეები 
და ონლაინ სურსათის მაღაზიები, სასოფლო-სამეურნეო კოლეჯები და ტრენინის 
დაწესებულებები, რამდენიმე ათასი ტურისტი და ათასობით ორგანული პროდუქციის 
მომხმარებელი. მოსალოდნელია, რომ ქვეყანაში საფუძველი ჩაიყრება "ორგანული 
მეურნეობის ინდუსტრიის, სათემო და ინსტიტუციური ლანდშაფტისთვის" და რომ მომავალი 
ორგანული პროექტები დაშენდება ამ პირველ სრულფასოვან ორგანულ მიწათმოქმედებაზე და 
მდგრადი მთის ტურიზმის პროექტზე. პროექტის მიზნად რჩება ბიზნეს გარემოს 
გაუმჯობესების ხელშეწყობა, შემოსავლის ახალი შესაძლებლობების შექმნა მდგრად სამთო 
ტურიზმსა და ორგანულ სოფლის მეურნეობაში, რათა შმცირდეს სიღარიბე და გარიყულობა 
საქართველოს შერჩეულ მთებში.  

მოსალოდნელი შედეგები კონცენტრირებულია სამ სფეროში (ლოგიკური ჩარჩოს შესაბამისად): 

a. მდგრადი მთის ტურიზმისა და ორგანული სოფლის მეურნეობის სამართლებრივი 
და პოლიტიკის ჩარჩო უზრუნველყოფს მდგრად და ინკლუზიურ განვითარებას; 

b. დასაქმება და შემოსავალი ორივე სექტორში გაიზარდა ახალი და უკეთესი 
პროდუქტებისა და მომსახურებების წყალობით და უკეთესი საბაზრო კავშირებით, 
ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე;  

c. გაუმჯობესებულია წვდომა შესაძლებლობების განვითარების ზომებზე მდგრადი 
მთის ტურიზმისა და ორგანული სოფლის მეურნეობის სფეროებში მომუშავე 
ადამიანებისა და ინსტიტუტებისთვის; არსებობს ცოდნის მართვის სისტემა, 
რომელიც ერთობლივი სწავლების საშუალებას იძლევა  საჯარო, კერძო და 
სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებისთვის; 

აქტივობები მდგრადი სამთო ტურიზმის დარგში კონცენტრირებულია შემდეგზე (ლოგიკური 
ჩარჩოს მიხედვით):  

• მთის მდგრადი ტურიზმის ეროვნული სტრატეგიის შემუშავება;;  

• დესტინაციის მენეჯმენტის ორგანიზაციების შექმნა და გაძლიერება სამიზნე 
რეგიონებში  (მთავარი ოფისები/ ფილიალები); 



 

 

• ხარისხის ეროვნული სტანდარტისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბება 
(რეგულირების სახელმძღვანელოები, გიდების მომსახურების სტანდარტები, ბილიკის 
მარკირება და სხვა);  

• პროდუქტებისა და მომსახურებების განვითარება (გზამკვლევები, ბილიკები, რუქები, 
სხვა) 

• სასტუმროების პერსონალისა და გიდის ტრენინგი და სერტიფიცირება (ტრენინგები 
და მთის ქოხების (სახლების) განვითარება); 

• დესტინაციის ბრენდის შექმნა სვანეთისა და რაჭის რეგიონებისთვის;  

• ახალი საბაზრო კავშირების დამყარების მხარდაჭერა (კავშირები, მედია, ბაზრობები); 

• ბენეფიციარების სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება;; 

• LDI (ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების) სქემა. 

 

ორგანული სოფლის მეურნეობის აქტივობები კონცენტრირებულია შემდეგზე: 

o საქართველოს ორგანული კანონმდებლობის შეფასება ევროკავშირის ორგანულ 
კანონმდებლობის მიხედვით შეუსაბამობის და ნაკლოვანებების იდენტიფიკაციის 
მიზნით 

o  ჰარმონიზციის და ევროკავშირის ორგანულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის 
დადებითი და უარყოფითი მხარეების გაანალიზება და რეკომენდაციების მიწოდება 
DCFTA- სთან დაახლოებისა და შესაბამისობის კუთხით; 

o ადვილად გასაგები ინფორმაციის და ტრენინგ მასალების მომზადება /გამოქვეყნება 
და გავრცელება ორგანული სოფლის მეურნეობის თაობაზე 

o სამოქმედო გეგმის შედგენა GRETA-ს ორგანული სოფლის მეურნეობის 
კომპონენტისთვის ; 

o ორგანული სოფლის მეურნეობისთვის ნებადართული რესურსების (inputs) 
ჩამონათვლის შექმნისა და გავრცელების ხელშეწყობა ახალი რეგულაციისა  
და ქართველი ფერმერებისათვის მათი ხელმისაწვდომი წყაროების ს 
შესაბამისად 

o შესაბამისი სამთავრობო ორგანოს მხარდაჭერა ორგანული პროდუქტების 
აკრედიტაციის სისტემის ადაპტირებასა და განმტკიცებაში ორგანული 
პროდუქტის სასერთიფიკატო ინსტიტუტებისთვის, ორგანული ფერმერების 
რეესტრისთვის და ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების (LDI) 
სქემისთვის. 

 

პროექტის დიზაინი საწყის ფაზაში  დაიხვეწა და დამუშავდა მთელი რიგი 
საკონსულტაციო კვლევების საშუალებით: 

 



 

 

1. საბაზისო კვლევა მთის მდგრადი ტურიზმის შესახებ (LINK #2) 2 

2. ორგანული სოფლის მეურნეობის ბაზრის შესწავლა (LINK #3) 3 

 

 
2 https://drive.google.com/file/d/1v -n3BxroNLENLw7sVVXcsiiOMvg6iM/view?usp=sharing 
3 https://drive.google.com/file/d/1iGIHyoJBig91mOBeQzaRRTari3bPzBoe/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1v
https://drive.google.com/file/d/1iGIHyoJBig91mOBeQzaRRTari3bPzBoe/view?usp=sharing


 

 

3. ეკოლოგიური, გენდერული და სოციალური ზემოქმედების შეფასება 
(EGSIA) ADA მეთოდოლოგიის მიხედვით (LINK #4)4  

კვლევები წარმატებით ჩატარდა და დასრულდა 2019 წლის დეკემბერში და საზოგადოებას 
წარედგინა. სამი კვლევის ყველა ძირითადი შედეგი დეტალურად არის განხილული და 
ინტეგრირებული GRETA პროექტის დიზაინში, პროექტის წარმატებული ოპერირების 
უზრუნველსაყოფად. ისინი თან ერთვის ამ მოხსენებას დანართი # 1 _”მდგრადი სამთო 
ტურიზმი, ორგანული სოფლის მეურნეობა და გარემოზე ზემოქმედება " (LINK #5) 5, და  პროექტის 
რისკების მატრიცა შესაბამისად არის ადაპტირებული, მათ შორის მსხვილი პროექტის ახალი 
რისკი COVID-19-თან დაკავშირებით. 

COVID-19 ზემოქმედება და შემდგომი ზომები 

ამჟამად ტარდება შემდგომი კონსულტაციები პოტენციურ ადაპტაციასთან დაკავშირებით 
COVID-19 კრიზისის გამო, რომელმაც ზემოქმედება მოახდინა პროექტის ორივე კომპონენტზე, 
განსაკუთრებით მთის ტურიზმის სფეროში. ცოტა ხნის წინ, საქართველოს მთავრობამ 
მოამზადა ანტიკრიზისული ეკონომიკური სტიმულირების პაკეტი (დაახლოებით 330 
მილიონი აშშ დოლარი). ღონისძიებები მოიცავს ტურიზმთან დაკავშირებული 
ინფრასტრუქტურის ხარჯებს და ქონების და საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებას 
ტურიზმის ბიზნესისთვის, რომელიც მოიცავს დაახლოებით 18,000 კომპანიას და 50,000-ზე 
მეტ თანამშრომელს. 2,000  საოჯახო სასტუმრო, მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროები (50 
ოთახამდე) მიიღებენ საბანკო სესხის პროცენტის თანადაფინანსებას ექვსი თვით. გარდა ამისა, 
თბილისის მერიამ გაათავისუფლა ღია კაფეები 2020 წლის საიჯარო გადასახადისგან, ხოლო 
მცირე და საშუალო საწარმოები გათავისუფლდნენ საიჯარო გადასახადის გადახდისაგან სამი 
თვით.  

ამავე დროს, საქართველოს აქვს უდიდესი შესაძლებლობა, სხვა განსაზღვრება მოუძებნოს 
ტურიზმს, შეისწავლოს ბოლო რამდენიმე წლის სწრაფი ზრდის შედეგები და შეაფასოს 
გამოწვევები, ასევე როგორ უნდა შეამციროს უარყოფითი ზემოქმედება ტურიზმის სექტორში. 
ახლა დროა წინ გაიხედის, ყველაზე მწვავე საჭიროებებს მიღმა და დაიწყოს მუშაობა 
გრძელვადიანი აღდგენის გეგმაზე. 

შესაბამისად, არსებობს შესაძლებლობა ქვეყანა გადავიდეს სოციალურად და ეკოლოგიურად 
მდგრადი ტურიზმზე, უზრუნველყოს მეტი სარგებელი ადგილობრივი თემებისთვის, მეტი 
ყურადღება მიექცეს ეკოტურიზმს, გაამრავალფეროვნოს ტურისტული პროდუქტის 
შეთავაზებები, გადაიტანოს მარკეტინგული აქცენტი აუთენტური ადგილობრივი 
გამოცდილების პოპულარიზაციაზე. „ამჟამად ჩვენ ფართო დისკუსიები გვაქვს კერძო 
სექტორთან და განვიხილავთ შემდგომ ქმედებებს კრიზისის შემდგომი პერიოდისთვის. ჩვენ 
პირველ რიგში ყურადღებას გავამახვილებთ შიდა ტურიზმზე,” - განაცხადა საქართველოს 
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის (GNTA) ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ".

 
4 https://drive.google.com/file/d/1lJsA8I7RpRlzfQzCY4oBCcPf3JWZxZHR/view?usp=sharing 
5 https://drive.google.com/drive/folders/1ebImO7A8FdadH1q7ytQ3itwEblQhiNNO?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1lJsA8I7RpRlzfQzCY4oBCcPf3JWZxZHR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ebImO7A8FdadH1q7ytQ3itwEblQhiNNO?usp=sharing


 

 

პროექტის ორგანიზაციული სტრუქტურა 

მრჩეველთა კომიტეტში (AC) და პროგრამის მმართველი კომიტეტში (SC) სამი დონორი და 
სხვადასხვა სამთავრობო უწყების წარმომადგენლები არიან წარმოდგენილი. ADA 
განმახორციელებელი სააგენტოს ფუნქციას ასრულებს, ხოლო ავსტრიის საგარეო საქმეთა 
სამინისტრო უზრუნველყოფს ორმხრივ დაფინანსებას (ავსტრიის განვითარების 
თანამშრომლობა ADC). ADA- მ დანიშნა PIU (პროექტის განმახორციელებელი განყოფილება ან 
პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი). პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი 
შედგენილია ქვემოთ მოცემული სქემის შესაბამისად და შედგება ტექნიკური და 
ადმინისტრაციული პერსონალისგან. პროექტის თავდაპირველ დიზაინს დაემატა 
ამბროლაურის მეორე საველე ოფისი. 
 

 

 

შემუშავებულია ინდივიდუალური ტექნიკური დავალება თითოეული პოზიციისთვის და 
ხელმისაწვდომია GRETA– ს ოფისში. ქვემოთ მოცემულია პროექტის დაგეგმვისა და 
პროექტის განხორციელების განრიგი 12.12.2018 - 11.04.2023 პერიოდისთვის: 

 

პროექტის მიმდინარეობის საწყისი ფაზის მოკლე ცნობები  

GRETA პროექტმა წარმატებით დაასრულა საწყისი ფაზა 2019 წლის აგვისტოში და საწყისი 
ანგარიში მიღებული აქვს პროექტის ყველა დონორს. საწყისი ფაზის შედეგია შემდეგი 
ძირითადი მიღწევები, რომლებიც აუცილებელია ოპერატიულ ფაზაში გადასასვლელად: 

• დასრულებულია 
პერსონალის 
დაქირავების პროცესები 
და საოფისე სამუშაოები; 

• განხორციელდა  
პროექტის საწყისი და 
საველე აქტივობები, 
სამიზნე რეგიონებში 
პროექტის შემდგომი 
განხორციელების 

ხელშესაწყობად; 

• სამი კვლევა ჩატარდა ჯანსაღი სტრატეგიული და ანალიტიკური ბაზის უზრუნველსაყოფად 
ოპერატიული ფაზისთვის; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

პერსონალის დაქირავება და ოფისის შექმნა 

საწყის ფაზაზე დასრულდა GRETA-ს პროექტის გუნდის დაკომპლექტება, რომელიც შედგება 
ერთი საერთაშორისო და რვა ადგილობრივი პერსონალისგან: გუნდის ხელმძღვანელი 
(საერთაშორისო), ორგანული სოფლის მეურნეობის პროექტის მენეჯერი, მდგრადი მთის 
ტურიზმის პროექტის მენეჯერი, ფინანსებისა და ადამიანის რესურსების მენეჯერი, 
შესყიდვების და გრანტების ოფიცერი, კომუნიკაციების მენეჯერი, მარკეტინგის მენეჯერი, 
ადმინისტრაციული ასისტენტი, ლოგისტიკის მენეჯერი /მძღოლი. პროექტის მთავარმა 
გუნდმა მუშაობა დაიწყო 2019 წლის მარტში, ხოლო დაქირავება დასრულდა 2019 წლის 
აგვისტოში. 

GRETA–ს მთავარი ოფისის შერჩევა 2019 წლის 1 აპრილს დასრულდა. თბილისში მთავარი 
ოფისი საფუძვლიანი შედარების შედეგად აირჩა ცხრა ოფისს შორის; იგი მდებარეობს 
ჭავჭავაძის გამზირზე #19 - საქმიანი რაიონის ცენტრში, სადაც  მრავალი სხვა განვითარების 
სააგენტოა, როგორიცაა ფრანგული AfD, JICA, SDC, USAID ეკონომიკური უსაფრთხოების 
პროექტი და ჰოლანდიის საელჩო. ასევე, შეიქმნა და სრულად აღიჭურვა ორი რეგიონალური 
ოფისი მესტიასა და ამბროლაურში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების შენობაში. შეძენილია 
ორი სატრანსპორტო საშუალება, რომელთაგან ერთი მესტიაშია ბაზირებული ერთი კი 
მოძრაობს პროექტის სამიზნე რეგიონებსა და თბილისს შორის. 2019 წლის აპრილიდან 
ივლისამდე პერიოდში ახლად დაქირავებულმა GRETA პროექტის თანამშრომლებმა 
მონაწილეობა მიიღეს ერთკვირიან ტრენინგში ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) 
პროცედურებზე (ჩატარდა ADA-ს  3 პერსონალის მიერ ვენის მთავარ ოფისში). გარდა ამისა 
მომზადდა პროექტის ოპერატიული სახელმძღვანელო (POM) ADA–ს შესაბამისობის შეფასების 
წესების მიხედვით. GRETA–ს ოფიციალური გახსნის ცერემონია  შედგა 2019 წლის 22 ივნისს 
მესტიაში და მას ესწრებოდნენ ადგილობრივი გამგეობის ხელმძღვანელი, მესტიის მერი, სამი 
დონორი, დაინტერესებული მხარეები და დაახლ. 150 პოტენციური ბენეფიციარი პროექტის 
სამიზნე ტერიტორიიდან. ღონისძიება იყო ერთობლივი გახსნა ევროკავშირისა და (ავსტრიის 
განვითარების თანამშრომლობის (ADC) მიერ დაფინანსებულ პროექტთან სოფლის 
განვითარების შესახებ, რომელსაც ახორციელებს CARE ავსტრია. ამ ღონისძიებაზე ასევე 
გაიხსნა ევროკავშირისა და ADC-ის მიერ დაფინანსებული სოფლის განვითარების პროექტი, 
რომელსაც ახორციელებს CARE ავსტრია. 

პროექტის პერსონალი საწყისი ფაზის  შემდეგ 

2020 წლის I კვარტალში მოხდა გუნდის უცხოელი წევრების (გუნდის ხელმძღვანელის) 
როტაცია. საერთაშორისო გუნდის ლიდერის ბატონი კარლ გოპერტის პენსიაზე გასვლის 
შემდეგ ახლად არჩეულმა საერთაშორისო გუნდის ლიდერმა ქვეყანაში ჩასვლა ვერ შეძლო 
COVID-19 საგანგებო სიტუაციისა და მგზავრობის აკრძალვების გამო. დროებით პროექტის 
ხელმძღვანელობა იკისრა ADA–ს საკოორდინაციო ოფისის თანამშრომლებმა თბილისში 
(ოფისის უფროსი და პროგრამის მენეჯერი). 

ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან რამდენიმე კონსულტაციისა და საბაზისო 
შედეგების საფუძვლიანი ანალიზის შემდეგ, გამოიკვეთა ახალი მიგნებები და საჭიროებები ორ 
მიზნობრივ რეგიონში: რაჭასა და ზემო სვანეთში. რაჭის რეგიონში გამოვლინდა დიდი 
პოტენციალი და მზადყოფნა სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარებისათვის. უფრო 
მეტიც, დიდი საჭიროებები შეინიშნებოდა ზემო სვანეთის რეგიონში ტურიზმის მარკეტინგის 
მხარდაჭერისა. პროექტმა და მისმა თანამშრომლებმა აჩვენა მოქნილობა და განახორციელეს 
კორექტირება აღნიშნული საჭიროებების შესაბამისად. ამრიგად, 2020 წლის მარტში 
რეგიონალური ოფისების ორმა თანამშრომელმა გაცვალეს თავიანთი სამუშაო ადგილები. 
ორგანული სოფლის მეურნეობის პროექტის მენეჯერმა დატოვა სვანეთი და გადავიდა რაჭის 
მხარეში, ხოლო მარკეტინგის მენეჯერი გადავიდა რაჭიდან სვანეთის მხარეში. 

შუალედური შედეგები (Outputs) და პროგრესი მთის მდგრად ტურიზმში  

საბოლოო შედეგი (OUTCOME) 1: სამართლებრივი და პოლიტიკის ჩარჩო მთის ტურიზმისა და 
ორგანული სოფლის მეურნეობისათვის ხელს უწყობს მდგრად და ინკლუზიურ განვითარებას  

1.1. შემუშავებულია მთის მდგრადი ტურიზმის განვითარების ეროვნული სტრატეგია, 
რომელიც მოიცავს დესტინაციის მართვის გეგმასა და ბრენდინგის პოლიტიკას  

საწყის ფაზაში ჩატარდა წინასწარი კვლევა, რამაც ხელი შეუწყო ამ სფეროში არსებული 
საჭიროებების დეტალურ განხილვას მთავარ ადგილობრივ კოლეგებთან ერთად - 
საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია (GNTA) და სამთო კურორტების 

 

 



 

 

განვითარების კომპანია (MRDC). ორივე სუბიექტმა გამოთქვა მზადყოფნა დახმარების 
გასაწევად და კონსულტაციების მეშვეობით  ამ ცენტრალური აქტორების მიერ ფლობა 
უზრუნველყოფილია. უკვე არსებული პოლიტიკის დოკუმენტებთან სინერგიისა და 
ერთიანობის შესაქმნელად, GRETA–ს გუნდმა განიხილა სამთავრობო და არასამთავრობო 
აქტორების ყველა არსებული ტურიზმის სტრატეგია (ეროვნული და ადგილობრივი), თუმცა 
COVID-19 აშკარად წარმოადგენს ახალ რისკს, რომელიც ზემოქმედებს ზოგადად ტურიზმის 
სტრატეგიულ პერსპექტივაზე. 

ამ საკითხზე შემდგომი კონსულტაციები შედგა მთავარ ბენეფიციარებთან, რომლის მიზანი 
იყო სამომავლო სტრატეგიაზე და პროცესზე პასუხისმგებლობა, რომელიც ნებისმიერ 
შემთხვევაში უნდა იყოს დაცული ეროვნული და დგილობრივი სუბიექტების მიერ. 
განხილულია ძირითადი დასკვნები, რეკომენდაციები და საჭიროებები და ისინი აისახება 
ტექნიკურ დავალებაში (ToR) უფრო დიდი სამუშაოსთვის.  ToR–ის პირველი ვერსია 
წარედგინა და განიხილეს მრჩეველთა კომიტეტის სხდომაზე 2019 წლის 23 ივლისს, სადაც 
ეროვნული საკუთრება (ფლობა) აღინიშნა როგორც ძირითადი საკითხი.  

2019 წლის 12 დეკემბერს, სტრატეგიის ფორმულირებაზე ToR–ის დასასრულებლად, ჩატარდა 
ეროვნული სემინარი, რომელსაც ესწრებოდა 60 მონაწილე მთავრობიდან, კერძო სექტორიდან, 
სამიზნე მუნიციპალიტეტებიდან და განვითარების სხვა პროექტებიდან. მნიშვნელოვანი 
წვლილი შემოვიდა ტურიზმის მთავარი ეროვნული სუბიექტებისგან, განსაკუთრებით GNTA 
და MRDC. ორივემ გამოხატა მზადყოფნა დახმარებისთვის და დაადასტურა დოკუმენტის 
ფლობა. სტრატეგია შეიძლება ჩამოყალიბდეს უკვე არსებული სახელმძღვანელო 
დოკუმენტების, კერძოდ, ტურიზმის ამჟამინდელი სტრატეგიების (ეროვნული და 
ადგილობრივი) და მთავრობის მიერ დამტკიცებული განვითარების ძირითადი 
დოკუმენტების შესაბამისად. ამჟამად მოქმედი ტურიზმის ეროვნული სტრატეგია 2015-2025 
რჩება მთავარ სტრატეგიულ სახელმძღვანელო დოკუმენტად და მასში იქნება ინტეგრირებული 
მთის ტურიზმის სტრატეგია. ინტენსიური დისკუსიის შემდეგ, თუ როგორ უნდა 
ინტეგრირდეს COVID-19 საკითხები, კომპანიებს შესთავაზეს განაცხადი წარედგინათ 
საკონსულტაციო მომსახურებაზე ამ სტრატეგიის შემუშავების საკითხზე, სადაც აშკარად 
საჭიროა საერთაშორისო წვლილი. 

 

სტრატეგია დაფარავს ეროვნულ და რეგიონულ დონეს (საქართველოს ყველა მთიანი რეგიონი 
და არა მხოლოდ საპროექტო ტერიტორია) და მოემსახურება ტურიზმთან დაკავშირებულ 
სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებს, როგორც მოლაპარაკებების საფუძველს მთის მდგრადი 
ტურიზმის შემდგომი პროექტებისთვის. ეს შესაბამისობაში იქნება მთის რეგიონების 
განვითარების სტრატეგიასთან, რომელიც მთავრობამ დაამტკიცა 2019 წლის ივლისში 
(დაფინანსებულია SDC და ADC მიერ).  

 

1.2 დაარსდა და განმტკიცდა დესტინაციის მენეჯმენტის ორგანიზაციები (დ.მ.ო.)  

ქმედებების აღწერაში (DoA) გათვალისწინებულია ორი დ.მ.ო. - სვანეთისა და რაჭის 
რეგიონებში. რადგან სახელმწიფო დ.მ.ო.-ები უკვე მოქმედებს იმერეთსა და მთელ SZS 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, დ.მ.ო-ს ჩამოყალიბების პროცესი ჩატარდა შესაბამის 
სამთავრობო მხარეებთან კოორდინაციით, გადაფარვის თავიდან ასაცილებლად. GRETA-მ 
მხარი დაუჭირა კონსულტაციის პროცესს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასა (GNTA) და 

 



 

 

მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებს შორის, რომლის მიზანი იყო ახალი დ.მ.ო.–ების სტატუსის და 
შემადგენლობის დაზუსტება ზემო და ქვემო სვანეთში (როგორც ერთი ობიექტი) და რაჭაში, 
როგორც პროექტის საბოლოო შედეგი. რადგან მესტიის დ.მ.ო-ს, რომელიც 2019 წლის ივლისში 
შეიქმნა, განახლებები დასჭირდა რეგისტრაციის წესდებაში, ხელი შევუწყეთ კოორდინაციის 
პროცესის განმარტებას და ლეგიტიმაცისა დარგის სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან. GRETA-
მ მხარი დაუჭირა მესტიის დმო–ს შემდგომი კონსულტაციების ჩატარებაში ტურიზმის 
ეროვნულ ადმინისტრაციასთან და სამიზნე მუნიციპალიტეტებთან, ახლად 
რეგისტრირებული დმო–ს სტატუსის და შემადგენლობის განსაზღვრის მიზნით. 

2019 წლის დეკემბერში GRETA–ს ინიციატივა იყო დიალოგი ტურიზმის ეროვნულ 
ადმინისტრაციას, სამთო კურორტების განვითარების კომპანია MRDC, მესტიის 
მუნიციპალიტეტსა და USAID–ის ორ პროექტს შორის სინერგიისა და დაფინანსების 
საკითხების გარკვევის მიზნით. შეხვედრის დეტალური ოქმი წარმოდგენილია დანართში #2 
შეხვედრა სვანეთის დესტინაციის მენეჯმენტის ორგანიზაციის სამომავლო გეგმების განხილვის 
თემაზე. 

შედეგად, მესტიის დ.მ.ო ხელახლა დარეგისტრირდა 2020 წლის დასაწყისში, გაფართოვდა 
დაფარვის არეალი და მესტიის მუნიციპალიტეტის ნაცვლად შეიქმნა დ.მ.ო. მთელი სვანეთის 
რეგიონისთვის. დაუყოვნებლივ დაიწყო ინსტიტუციური განვითარების პროცესი. 

რაც შეეხება პროგრესს რაჭის რეგიონში, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები აპირებენ შექმნან 
დ.მ.ო. GNTA ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით. ორმა 
ადგილობრივმა ტურისტულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოთქვა ინტერესი ემუშავა 
ამბროლაურის, ონისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებთან საჯარო და კერძო პარტნიორობის 
შესაქმნელად ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან კოორდინაციით. 

 

 
საანგარიშო პერიოდში GRETA–მ დაიქირავა საერთაშორისო საკონსულტაციო ფირმა 
კონკურსის მეშვეობით კონსულტაციის მისაღებად დმო-ს შექმნის საკითხებზე. კონკურსში 
გაიმარჯვა კომპანიამ PKF თourismexperts. გრძელდება საბოლოო მოლაპარაკებები 
კონტრაქტზე ძირითადად COVID-19 პირობებში მუშაობისა და მოგზაურობის წესების გამო. 

მიმდინარეობს ბრენდების შექმნა და პოპულარიზაცია სვანეთისა და რაჭის რეგიონებისთვის. 
შეიქმნა ტექნიკური დავალებები სვანეთის დესტინაციის ბრენდინგისთვის, დადასტურსა 
სვანეთის ხელისუფლების მიერ და გამოქვეყნდა 2020 წლის აპრილში. დეტალური ტექნიკური 
დავალება სვანეთის დესტინაციის  ბრენდისთვის და კომუნიკაციის /გეგმის შემუშავება 
მოცემულია დანართში # 3_ "ტექნიკური დავალება: მომსახურების გაწევა სვანეთის დესტინაციის 
ბრენდისთვის და კომუნიკაციის /გეგმის შემუშავება." 

 

1.3 შექმნილია ხარისხის სტანდარტისა და კონტროლის ეროვნული სისტემა 
ადგილობრივი ტურიზმის მომწოდებლებისთვის   

ევროკავშირში არსებული პრაქტიკის თანახმად ხარისხის სტანდარტების, კონტროლისა და 
მონიტორინგის განხორციელება შესაძლებელია ნებაყოფლობითი ინდუსტრიული 
სერტიფიკაციის საფუძველზე. ეს მიდგომა აქტუალურია მთავარი პროფესიებისთვის GRETA-
ს პროექტის კონტექსტში, როგორიცაა კულტურის გიდები, საოჯახოა სასტუმროს 
ოპერატორები, საიტის თარჯიმნები და ზოგადად სტუმართმოყვარეობის სტანდარტები. 
თუმცა კონკრეტულ შემთხვევებში, როდესაც ტურისტული პროფესიები დაკავშირებულია 
მაღალი რისკის აქტივობებთან, როგორიცაა ალპინიზმი, მთამსვლელობა, ჯომარდობა/ 
კაიაკინგი / სპელეოლოგია და პარაპლანერიზმი, მათ უნდა არეგულირებდეს სახელმწიფო, 



 

 

როგორც ლიცენზირებულ პროფესიებს. დაწყების ფაზაში ზოგადი პრაქტიკის შესწავლა 
მოხდა. გადაიხედა შემდეგი მნიშვნელოვანი საკითხები  და დისკუსია გაიმართა შესაბამის 
დაინტერესებულ მხარეებთან: 

- საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაციამ (GMGA) პროცესი დაიწყო ეროვნული 
სტანდარტებისა და მთის გიდების საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნით  
(არსებული სასერთიფიკატო პროგრამები მოიცავს 5 დისციპლინას). „ათასწლეულის 
გამოწვევის“ თავდაპირველი მხარდაჭერით შეიქმნა "სათავგადასავლო ტურიზმის 
სკოლა" დამფუძნებელი წევრების, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტროს, მთის კურორტების განვითარების კომპანიის (სახელმწიფო 
კომპანია) და GMGA-ს მიერ. მოზმადდა კანონპროექტი მთის ტურიზმის პროფესიების 
ლიცენზირების შესახებ. პროექტის რეგიონში ამ ინიციატივის შემდგომი განვითარება 
და მხარდაჭერა ითვლება ამ თანამშრომლობის საგნად. 2020 წლის ზაფხულში GRETA 
გეგმავს ტრენინგის და განათლების დაწყებას ჰაიკინგის ბილიკების მონიშვნისა და 
მოვლა-პატრონობისთვის GMGA–სთან ერთად. COVID-19– ის გამო ეს აქტივობა ოდნავ 
შეფერხდა, რადგან უკვე გაზაფხულზე უნდა დაწყებულიყო. 

- შემოწმდა და გაანალიზდა სხვადასხვა საერთაშორისო და ეროვნული სასერთიფიკატო 
სისტემები სასტუმრო სახლის სტანდარტებთან მიმართებაში. ამ შედარების საფუძველზე "SUN 
სასტუმრო სახლების აკრედიტაციის სისტემის" არსებული სისტემა (შემუშავებული ELKANA-
ს მიერ) განიხილება, როგორც ყველაზე სიცოცხლისუნარიანი ვარიანტი საქართველოსთვის.   
SUN-ის აკრედიტაციის დახვეწითა და ხელშეწყობით GRETA–ს შეუძლია დაეფუძნოს უკვე 
არსებულ სისტემას, რომელიც ადაპტირებულია ადგილობრივი ბაზრის პირობებზე და არ 
საჭიროებს დამატებით სასერთიფიკატო ორგანოს შექმნას. საწყისი ფაზის განმავლობაში, 
ELKANA– სთან წინასწარი კონსულტაციები მოეწყო და შედეგად მიღწეულ იქნა შეთანხმება, 
რომ სრულყოფის პროცესში ერთობლივად მიიღებდნენ მონაწილეობას. დაგეგმილია პირველი 
ტრენინგი სასტუმრო სახლებისთვის 2020 წლის ზაფხულში. ამჟამად, ტრენინგის დაწყება 
შეჩერებულია COVID-19 კრიზისის გამო. ძნელია სასტუმრო სახლის ტრენინგის ონლაინ 
რეჟიმში გადატანა იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი პრაქტიკული საკითხის შესრულება და 
ფიზიკურად დემონსტრირება ხდება ადგილზე. ამ კონკრეტული სამუშაოს მიზანია 
ტრენინგების სერიის ჩატარება სასტუმრო სახლების დაინტერესებული მფლობელთა 
ჯგუფებისთვის და ადგილობრივი განსახლების სტანდარტის დანერგვა. ტრენინგი ჩატარდება 
სამი სამიზნე რეგიონის (სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ზემო იმერეთი) 8 მუნიციპალიტეტში 
(მესტია, ცაგერი, ლენტეხი, ონი, ამბროლაური, ჭიათურა, ტყიბული, საჩხერე) 300+ სასტუმრო 
სახლისთვის (დეტალებისთვის, მაგალითად არჩეული თემები იხილეთ 2.2). 

 

საბოლოო შედეგი 2: დასაქმება და შემოსავალი ორივე სექტორში გაიზარდა ახალი და უკეთესი 
პროდუქტებისა და მომსახურებების წყალობით და უკეთესი საბაზრო კავშირებით ადგილობრივ, 
ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე.  

2.1 შემუშავებულია მდგრადი სამთო ტურიზმის პროდუქტები და სერვისები, 
ბილიკის განვითარების ჩათვლით  

ჩატარდა კონსულტაციები კომპანიებთან (GeoLand, ეკოტურიზმის ასოციაცია, GMGA, GRRF 
და GNTA) ხარვეზების გამოსავლენად, მათ შორის ჯერჯერობით არამარკირებული ტრეკინგის 
მარშრუტები რაჭასა და სვანეთში. ბილიკის განვითარება შეიძლება სადავო საკითხი გახდეს, 
რადგან სხვადასხვა სააგენტოებს, მუნიციპალიტეტებს და სოფლებს განსხვავებული იდეები 
აქვთ, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ადგილობრივი ბიზნესის 
შესაძლებლობებსაც მოიცავს. შესწავლილია სამთო ბილიკები, რომლებიც აკავშირებს რაჭას, 
ლეჩხუმსა და სვანეთს და ნაწილობრივ არის მარკირებული კონტრაქტორების მიერ GNTA– ს 
წინა პროექტის ფარგლებში. შეთანხმებულია, რომ GRETA და GNTA ითანამშრომლებენ მცირე 
ინფრასტრუქტურის (ტურისტებთან დაკავშირებული საგზაო ნიშნები და მანძილის 
მაჩვენებლები, უსაფრთხოების ზომები და ა.შ.) შენარჩუნების უზრუნველსაყოფად ქართველი 
ადგილობრივი კოლეგების მეშვეობით. ამ მიზნისთვის საჭიროა ტურისტული ბილიკის 
მართვის ოპერატიული სისტემა. ამ პროცესს აქტიურად იკვლევენ, ხოლო მდგრადობის 
საკითხები აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული.  

პარალელურად, GRETA–მ კონსულტაციები გაიარა სამთავრობო და ნახევრად სამთავრობო 
სააგენტოებთან და ასოციაციებთან, თანამშრომლობის შესაძლო გზების შესაფასებლად ახალი 
პროდუქტებისა და მომსახურებების განვითარებასთან დაკავშირებით:  



 

 

• (MRDC) მთის კურორტების განვითარების კომპანიის მიერ შემოთავაზებული ინიციატივები 
მოიცავს მესტიაში სათავგადასავლო პარკის შექმნას, შესაძლებლობების განვითარებას 
ზვავის რისკის მენეჯმენტის და მთაში მდგრადი მშენებლობის საკითხებზე, საგანგებო 
სამაშველო და გადაუდებელი რეაგირების სისტემის შექმნას, საინფორმაციო დაფების 
დამონტაჟებას და    

  
განახლებადი ენერგიების პოპულარიზაციას დესტინაციის ადგილზე. 2019 წელს ADA–
მMRDC–ის დახმარებით წარმატებით დაუჭირა მხარი თეთნულდზე  პანორამული 
გადასახედის და ენერგოეფექტური საზოგადოებრივი სივრცის (მზის ენერგიის) შექმნას  
მობილური ტელეფონის დასამუხტი ადგილის ჩათვლით (უსაფრთხოების მიზნით). მცირე 
პროექტები აშკარად ამტკიცებს, რომ MRDC არის უფრო დიდი პროექტების განხორციელების 
საიმედო პარტნიორი.

GNTA მიმართა GRETA-ს სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლის მხარდასაჭერის და ტრენინგის 
ჩატარების მიზნით სერტიფიცირებული სპეციალისტების მოსამზადებლად ბილიკების 
მარკირების დარგში 3 რეგიონში, რაჭაში, სვანეთსა და სამეგრელოში. დაგეგმილი კურსები 
მოიცავს ტრენინგს ტექნიკურ რეგულაციებზე ტურისტული ბილიკების დაგეგმვასა და 
მარკირებაში, როგორც პრაქტიკული ნაწილი. თითოეული ჯგუფი გააკეთებს ორი 
ტურისტული ბილიკის მარკირებას რეგიონში (ტურისტული ბილიკები შეირჩევა GNTA– ს 
მიერ მათი პოპულარობის გათვალისწინებით). ტრენინგი უნდა ჩატარდეს 2020 წლის 
ზაფხულში (თავდაპირველად დაგეგმილი იყო გაზაფხულზე) და ამჟამად მსჯელობა 
მიმდინარეობს COVID-19 კრიზისის გამო. ბილიკის მარკირების ტრენინგი უნდა მოიცავდეს 
ბუნების პრაქტიკულ ნაწილებს, ამიტომ, მთლიანობაში, ინტერნეტით არ შეიძლება ჩატარდეს.  

გარდა ამისა სხვადასხვა სამთავრობო უწყებებთან და მუნიციპალიტეტებთან 
კონსულტაციების შედეგად, GRETA–ს გუნდმა განსაზღვრა რამდენიმე სოფელი, როგორც 
პოტენციური "ეკო სოფლები", სადაც შეიძლება GRETA-ს პროექტის რამდენიმე სფეროს 
ერთობლივად განვითარება. ეკო-სოფელი - ეს არის ახალი მიდგომა, რომელიც გამოიყენება 
ავსტრიასა და ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში. პოტენციური სამომავლო სერტიფიკაციის - ეკო-
სოფლის ინიცირების მიზნით ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, კონტაქტები დანყარდა 
ავსტრიის სასერთიფიკატო ორგანოსთან.  

ინიცირებულია twinning შეთანხმებები საქართველოსა და ევროკავშირის მუნიციპალიტეტებს 
შორის. საქართველოს რვა მუნიციპალიტეტში წერილის გაგზავნის შემდეგ, ბევრმა მათგანმა 
გამოხატა უპირატესობა გარკვეულ რეგიონებზე. დღეისათვის GRETA მუშაობს იმაზე, რომ 
მიმართავს ევროკავშირის ალპურ მუნიციპალიტეტებს თხოვნით, ითანამშრომლონ ამ twinning 
შეთანხმებების ორგანიზებასა და რეალიზაციაზე. 

 

2.2 სერთიფიცირებულია სასტუმრო სახლები და გიდები შემუშავებული სტანდარტების 
შესაბამისად  

ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების შედეგად გაკეთდა შემდეგი 
ძირითადი დასკვნები: 

- GMGA-ს აქვს კარგი შესაძლებლობები  იმისათვის რომ შესთავაზოს განათლებისა და 
სერტიფიცირების მომსახურება სამთო და სათავგადასავლო გიდებს, განსაკუთრებით 
იმის გამო, რომ საქართველოში არიან პროფესიონალი ტრენერები და აკრედიტებული 
ტრენერები არიან საჭირო. მომსახურებას უზრუნველყოფს "სათავგადასავლო 
ტურიზმის სკოლა (ATS)", რომელსაც აქვს სახელმწიფო აკრედიტაცია და 
საერთაშორისო აღიარება.  



 

 

- სასტუმრო სახლების სერტიფიცირება და ტრენინგი შეიძლება ჩატარდეს  
ორგანიზაციებისა და სასწავლო დაწესებულებების მიერ, როგორიცაა GNTA, Elkana, 
ღვინის ტურიზმის ასოციაცია, ETA და სხვები. რეგულაცია უნდა შეესაბამებოდეს 
ეკონომიკის განვითარების ეროვნულ ჩარჩოს.  

GRETA–მმჭიდრო პარტნიორობა დაამყარა GNTA–ს ხარისხისა და მომსახურების 
განვითარების დეპარტამენტთან, რომლის მიზანია ტრენინგისა და სერტიფიცირების 
პროცესების კოორდინაცია. მუშაობის დაწყებამდე სტანდარტის შემუშავების კუთხით, 
დაგეგმილი იყო ტრენინგების სერია სასტუმრო სახლებისთვის რვა სამიზნე 
მუნიციპალიტეტში. ამ მხრივ მთავარი მიზანია ტრენინგის ჩატარება დაინტერესებული 
სასტუმრო სახლების მფლობელთა ჯგუფებისთვის და განსახლების ზოგადი სტანდარტის 
დანერგვა. ტრენინგი ჩატარდება სამი სამიზნე რეგიონში (სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ზემო 
იმერეთი) და 8 მუნიციპალიტეტში (მესტია, ცაგერი, ლენტეხი, ონი, ამბროლაური, ჭიათურა, 
ტყიბული, საჩხერე) დაახლოებით 300 სასტუმრო სახლისთვის (იხ. თავი 1.3). შემდეგი თემები 
უნდა განიხილებოდეს ამ სასტუმრო სახლების პერსონალისთვის: 

- მდგრადი ტურიზმის საფუძვლები, მათ შორის გარემოსდაცვითი საკითხები, 

- ტურისტული პროდუქტის მდგრადი განვითარება, 

- პრომოუშენი (რეკლამა, გაყიდვები, მარკეტინგი, საზოგადოებასთან ურთიერთობა)  

- სასტუმრო სახლების აღრიცხვა 

- ბიზნეს გეგმის შემუშავება, 

- სასტუმრო სახლების მენეჯმენტი, 

- სასტუმრო სახლების დიზაინი (კონცენტრაცია აუთენტურობაზე და კულტურულ 
მემკვიდრეობაზე), 

- სასტუმრო სახლების სანიტარული და უსაფრთხოების ზომები. 

ტრენინგების პირველი რაუნდის გამოცდილების მიხედვით GRETA დაგეგმავს ასევე ეროვნულ 
და პოტენციურად საერთაშორისო სასწავლო ტურებს და სავაჭრო გამოფენებში მონაწილეობას, 
რათა ტრენინგი უფრო სისტემურად დაუკავშიროს მარკეტინგულ ძალისხმევას.  

 

 



 

 

2.3 წახალისებულია ინოვაციები ახალი ტურისტული პროდუქტებისა და სერვისებისთვის  

GRETA-ს მიერ ინიცირებულია კონსულტაციები ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან 
და მუნიციპალიტეტებთან, რომლებმაც შეიმუშავეს იდეები twinning შეთანხმებებისა და 
პარტნიორობის შესახებ ევროკავშირის დაძმობილებულ ქალაქთან  ან დამატებით 
სააგენტოსთან (მაგ. მესტიის დ.მ.ო  ევროკავშირში არსებულ დ.მ.ო-სთან). დღესდღეობით 
თემების გაცვლა შეჩერებულია COVID-19 კრიზისის გამო, მიუხედავად ამ მხრივ 
დაინტერესებული მხარეების აშკარა მზადყოფნისა. აღნიშნულ პარტნიორობებს მთელი რიგი 
სარგებლის მოტანა შეუძლია, მაგ. ინოვაციური ტურისტული პროდუქტების განვითარება. 
დაარსების პერიოდში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებიდან მიღებული იქნა შემდეგი 
მოთხოვნები აღნიშნულ რეგიონებთან პარტნიორობის შესახებ. საწყისი ფაზის პერიოდში 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისგან შემდეგი მოთხოვნები იყო მიღებული აღნიშნულ 
რეგიონებთან პარტნიორობის შესახებ:  

- ონის მუნიციპალიტეტმა მოითხოვა პარტნიორობა შემდეგ მუნიციპალიტეტებთან: 
ზალცბურგი, ავსტრია (ტურიზმის სფეროში) და შტირია, ავსტრია  (ორგანული 
სოფლის მეურნეობის სფეროში). 

- ჭიათურის მუნიციპალიტეტმა მოითხოვა პარტნიორობა შემდეგ 
მუნიციპალიტეტებთან: აოსტას ხეობა, იტალია (ტურიზმის სფეროში) და ტიროლი, 
ავსტრია (ორგანული სოფლის მეურნეობის სფეროში).  

- საჩხერის მუნიციპალიტეტმა მოითხოვა პარტნიორობა შემდეგ მუნიციპალიტეტებთან: 
ზალცბურგი, ავსტრია (ტურიზმის სფეროში) და ფრიული, იტალია (ორგანული 
სოფლის მეურნეობის სფერო) 

- მესტიამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა თავისი ინტერესი ითანამშრომლოს შამონთან, 
საფრანგეთი (მთის ტურიზმის სფეროში).  

ტურიზმის ბაზისური შესწავლის საფუძველზე შემუშავებულია ადგილობრივი ტურიზმის 
განვითარების ინიციატივა. ტურიზმის განვითარების ინიციატივა (TDI) მალე დამტკიცდება 
ADA–ს მთავარი ოფისის მიერ და გამოცხადდება კონკურსი მცირე საგრანტო პროექტებზე. 
2020 წლის აპრილში მოხდა TDI ადაპტირება ახალ COVID-19 რეალობაზე და უნდა დაინერგოს 
ტურიზმის სექტორის აღდგენის ზომები პროექტის სამიზნე რეგიონში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ტურიზმის სექტორი ყველაზე მეტად დაზარალდა რეგიონში 
კრიზისის გამო, ნებისმიერ შემთხვევაში, TDI თავდაპირველად შეიქმნა ბიზნესის გარემოს 
გასაუმჯობესებლად და მთის მდგრადი ტურიზმის ახალი შემოსავლების შესაძლებლობების 
შესაქმნელად, რათა შემცირდეს სიღარიბე და მარგინალიზაცია შერჩეული მთიან რაიონებში. 
TDI მიზნად ისახავდა ტურიზმის ბიზნესის ადგილობრივი ინიციატორების წახალისებას 
შემდეგის უზრუნველსაყოფად:  

• არსებული ტურისტული პროდუქტების შესაძლებლობების და ხარისხის გაზრდა; 

• ახალი და ინოვაციური პროდუქტების შექმნა; ტურისტული პროდუქტების 
დივერსიფიკაცია ეკოლოგიური პროდუქტების ჩათვლით; 

• ტურიზმის ხარისხის გაუმჯობესება, სერტიფიკაციის ჩათვლით; 

• ტურიზმის დამატებითი პროდუქტების შექმნა როგორიცაა გზამკვლევი, ჰაიკინგის 
ბილიკები, დამატებითი შეთავაზებების ჩათვლით 

• ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება  

• ახალი საბაზრო კავშირების შექმნა; 

• ავთენტურობის გაძლიერება 

• საუკეთესო შესაძლო ენერგოეფექტურობის პრაქტიკის დაცვა გარემოს შენარჩუნებისა 
და დაცვის მიზნით; 

• მომსახურების გაწევა სასტუმრო სახლების და სხვა ტურისტული კომპანიებისთვის 

• შეიქმნას ისეთი პროდუქტები, რომლებიც მოგზაურებს შეახსენებს მათ გამოცდილებას 
საქართველოში;  

• შეიქმნას სწავლის შესაძლებლობები (შესაძლებლობების განვითარება), რომელიც 
შეავსებს ნაპრალს ბაზრის მოთხოვნილებასა და მიწოდებას შორის;  
• ტრენინგის შემუშავება და ჩატარება ტურიზმის სექტორში მომუშავე 

ადამიანებისთვის; 

 



 

 

COVID-19- ის გამო პროექტი მიიჩნევს, რომ კრიზისის პერიოდში და მის შემდეგ ქვემოთ 
ჩამოთვლილი სპეციალური ზომებია მისაღები 

- განათლება და ტრენინგი ჰიგიენის, დეზინფექციის საკითხებში; 
- ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობენ სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას ან 

შექმნას მდგრადი სამთო ტურიზმის სექტორში; 
- შემოსავლის მიღება უღარიბესი კომპანიებისთვის და ცალკეული მეწარმეებისთვის , 

რომლებით მიმდინარე კრიზისის შედეგად დაზარალდნენ (შემცირებული და 
ნატურალური თანადაფინანსებით); 

 

2.4 შეიქმნა ახალი საბაზრო 

კავშირები მარკეტინგული 

აქტივობის მხარდაჭერით 

თავდაპირველად, ტურიზმის საწყისი კვლევების 

შედეგები და რეკომენდაციები მყარ საფუძველს 

შეადგენდა დამხმარე მარკეტინგული საქმიანობის 

შესაქმნელად. თუმცა მოსალოდნელი იყო რომ 

აღნიშნული კვლევების შედეგები წარმოდგენილ 

იქნებოდა საწყისი ფაზის შემდეგ, პროექტმა შემდეგი 

პარალელური ღონისძიებები დაიწყო, რომლებიც მიზნად 

ისახავდა  

საფუძვლიანი ანალიზის მომზადებას ეფექტური დამხმარე 

მარკეტინგული აქტივობების შემუშავებისთვის:  

- სასწავლო მოგზაურობა INTERALPIN Messe- ში ინსბრუკი; 

(დეტალები იხ. 3.1); 

- 2019 ივლისში, a tourism trade mission ტურისტული 

სავაჭრო მისია  განხორციელდა ავსტრიიდან 

საქართველოში. GRETA წარმოდგენილი იყო B2B დღეზე, 

და მას შეეძლო შუამავალი ყოფილიყო კონტაქტების 

დასამყარებლად ევროკავშირის /ავსტრიის და საქართველოს კომპანიებს შორის. თბილისში ჩატარებული 

ღონისძიებაზე იმყოფებოდა დაახლოებით 30 კომპანია ტურიზმის სფეროში. მთავრობის მხრიდან 

წარმოდგენილი იყვნენ GNTA და MRDC; 

საბაზრო კავშირების შესაქმნელად მარკეტინგული საქმიანობის მხარდაჭერის მეშვეობით, შემდეგი 

აქტივობები იყო მხარდაჭირლი ან განხორციელებული GRETA პროექტის მიერ: 

- 2019 წლის ნოემბერში ცაგერმა უმასპინძლა ოფიციალურ გახსნას ინიციატივისა GRETA HUB | Hub 

for Healthy Gastronomy and Organic Products in Mountains ჯანსაღი გასტრონომიისა და 

ორგანული პროდუქტების ჰაბი მთებში. ღონისძიების ორგანიზატორი იყო GRETA პროექტი 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიასთან და სხვა პარტნიორებთან ერთად, როგორიცაა საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია და საწარმო საქართველო. ღონისძიებამ ხელი შეუწყო ორივე სექტორს (ტურიზმი და 

ორგანული მეურნეობა) საზოგადოების ჩართულობაში და მოტივირებაში ამ შორეულ და ნაკლებად 

განვითარებულ მუნიციპალიტეტში. 

 

 



 

 

- რაჭის რეგიონში გამოყენებითი ხელოვნების განვითარების ინიციატივა სახელწოდებით „LANDSCAPE, 

TIME, MEMORY... Shovi - field 

residence " "ლანდშაფტი, დრო, 

მეხსიერება ... შოვი - საველე 

რეზიდენცია" მხარდაჭერილი 

იყო GRETA პროექტის მიერ. ამ 

ინიციატივის ფარგლებში 

ევროპელ და ქართველ 

მხატვრებს საშუალება ჰქონდათ 

ეცხოვრათ და ემუშავათ შოვში 

და შეექმნათ მხატვრული 

ნამუშევრები და გაეცვალათ ადგილობრივი მოსახლეობის ნამუშევრებში. ამან ასევე  შეუწყო ხელი 

ტურიზმის მთავარ მიზნებს მეტი ტურისტის მოსაზიდად (განსაკუთრებით არაპიკურ სეზონებში) და 

დესტინაციის ინფრასტრუქტურისა და ტურისტული შესაძლებლობების გაზრდას დესტინაციის 

პოზიტიური იმიჯის ასამაღლებლად, რაც ხელს უწყობს ზოგადი ადგილის მარკეტინგს. GRETA პროექტმა 

დაიწყო ინტენსიური სამუშაო პროცესი რეგიონებთან ერთად რაჭის ადგილობრივი და ორგანული 

სასურსათო კალათის შესაქმნელად,  რომელიც მარკეტინგისა და ტურიზმის მიზნებისთვის იქნება 

გამოყენებული. შეირჩა პროდუქტები და მოეწყო ვიზიტები რამდენიმე ფერმერთან პროდუქციის 

მოცულობისა და ხარისხის შესაფასებლად.  

საბოლოო მიზანი 3: გაუმჯობესებულია წვდომა შესაძლებლობების განვითარების ზომებზე 

მდგრადი მთის ტურიზმისა და ორგანული სოფლის მეურნეობის სფეროებში მომუშავე 

ადამიანებისა და ინსტიტუტებისთვის; არსებობს ცოდნის მართვის სისტემა, რომელიც 

ერთობლივი სწავლების საშუალებას იძლევა  საჯარო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოების 

აქტორებისთვის. 

 

3.1 განხორციელდა ეროვნული და საერთაშორისო გაცვლა და ორგანიზაციული სწავლება  

2019 წლის მაისში მისიამ GRETA ტურიზმის პროექტის მენეჯერის ხელმძღვანელობით მონაწილეობა მიიღო 

INTERALPIN / Innsbruck საერთაშორისო გამოფენაში, რომელიც არის საერთაშორისო სამთო საკურორტო 

ინდუსტრიის მსოფლიოში წამყვანი ორწლიანი გამოფენა. მოსაწვევები იყო გამოგზავნილი საორგანიზაციო 

კომიტეტისგან და ავსტრიის სავაჭრო 

პალატის ოფისის ("Advantage Austria'') 

ხელშეწყობით.  იგი ფოკუსირებულია 

სათხილამურო სექტორზე და ტურიზმის 

"ოთხ სეზონიან" ინდუსტრიაზე და 

აერთიანებს კომპანიებსა და 

საზოგადოებრივ ინსტიტუტებს. ოთხი 

მონაწილე MRDC- ის, მესტიის 

მუნიციპალიტეტისა და GRETA-დან 

 

 



 

 

შეხვდა საერთაშორისო კომპანიებსა და ასოციაციებს მთის კურორტების განვითარების დარგში და 

მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ფორუმებში, რამაც  მონაწილეებს საშუალება მისცა გაეფართოებინათ 

თავიანთი ცოდნა და მოეპოვებინათ კონტაქტები მთის ტურიზმის სფეროში. COVID-19– ის გამო გაუქმდა 

მონაწილეობა ITB ბერლინში, ასევე UITT-ში (უკრაინის საერთაშორისო მოგზაურობა და ტურიზმი), რომელიც  

შეთანხმებული იყო სვანეთთან და GNTA– სთან. ამავე დროს, ზამთრის ტურიზმის სექტორში 

ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა ვირუსით ინფიცირების მაღალ მაჩვენებლებთან დაკავშირებით მძიმე 

დისკუსიები გამოიწვია იმაზე, თუ როგორ არის ორგანიზებული და მართული ტურიზმის ინდუსტრია 

ევროპის რეგიონებში, მაგალითად, ტიროლში. GRETA პროექტი ამ განვითარებას უყურებს როგორც შანსს 

უფრო მეტად გაამახვილოს ყურადღება მდგრადობაზე ბუნებრივ და კულტურულ მემკვიდრეობასთან 

კავშირის თვალსაზრისით რეკრეაციისა და ადამიანების სიმტკიცის ამაღლების მიზნით. 

ბოლო გამოფენა, რომელშიც მონაწილეობა მივიღეთ ჩატარდა 2020 წლის იანვარში, როდესაც GRETA-მ მხარი  

დაუჭირა მისიას ლიტვაში საერთაშორისო ტურიზმის გამოფენაზე - ADVENTURE 2020, ყველაზე დიდი 

სპეციალიზირებული ტურისტული გამოფენა ბალტიის ქვეყნებში, რომელიც აერთიანებს ტურიზმის 

სექტორის ლიტველ და საერთაშორისო წარმომადგენლებს. მონაწილეობის ძირითადი მიზანი იყო სხვა 

ქვეყნებში წარმოდგენილი რეგიონების ბრენდინგის ანალიზი და საუკეთესო პრაქტიკის იდენტიფიცირეა და 

გადმოღება. სასწავლო ვიზიტს ესწრებოდა სამი მონაწილე: სვანეთის მხარე - მესტიის დ.მ.ო.– ს დირექტორი; 

რაჭის რეგიონი - რაჭის მდგრადი განვითარების ასოციაციის დამფუძნებელი (რაჭის დ.მ.ო.- ს პოტენციური 

წევრი) და GRETA პროექტის ერთი თანამშრომელი. მიღწეულია შემდეგი შედეგები:  
• ახლად დაარსებულმა სვანეთის დ.მ.ო– მ და რაჭამ შეისწავლეს ტურისტული გამოფენების უახლესი 

ტენდენციები, განსაკუთრებით იმაზე, თუ როგორ ხდება სხვადასხვა რეგიონების მიერ ბრენდის და 

საკუთარი თავის წარმოდგენა  

• დმო–მ, როგორც რეგიონული ბრენდის მომავალმა დაინტერესებულმა მხარემ შეისწავლა 

გამოფენებში დესტინაციის ბრენდების პრეზენტაციის საუკეთესო გამოცდილება;  

• სამიზნე რეგიონების დმო–მ შეიმუშავა პოტენციური ბიზნეს ქსელები (განსაკუთრებით ბალტიის 

ტურისტულ აგენტებთან) რომლებიც მესტიის უკვე არსებული მუნიციპალური პარტნიორობიდან 

იღებენ სათავეს. 

• დმო-ებმა დაამყარეს ახალი კავშირი სხვა ექსპონენტებთან; 

• მიზნობრივი რეგიონების დმო-ებმა სიღრმისეულად შეაფასეს მთის მდგრადი ტურიზმის 

განვითარების შესაძლებლობები, მიაღწიეს პოტენციურ მომხმარებლებამდე, შეისწავლეს ახალი 

ტურისტული პროდუქტები და შეძლეს ტურიზმის ორგანიზაციების გაძლიერება და მოტივაცია და 

ინფორმაციის გავრცელება "GRETA" პროექტის შესახებ; 

• GRETA პროექტს ჰქონდა შესაძლებლობა მომზადებულიყო შემდეგი წარმომადგენლობითი  

ვიზიტისთვის, რათა შესაბამისად გამოეფინა საქართველოს ტურიზმის სექტორი; 

• მესტიის დმო–ს აღმასრულებელმა დირექტორმა კიდევ უფრო გააძლიერა კონტაქტები მესტიის 

პარტნიორი ქალაქის (დაძმობილების ქალაქი) ვიზიტორებთან ლიტვაში;  



 

 

მისიის დეტალური მოხსენება შეგიძლიათ იხილოთ დანართი # 4_ "მისიის ანგარიში  - ADVENTUR 2020, 

ტურიზმის გამოფენა ვილნიუსში, ლიტვა (24-26.01.2020)" 

3.2 გამარტივდა შესაძლებლობების განვითარების ღონისძიებები გიდებისა და 

სასტუმრო სახლების მფლობელებისთვის 

საწყისი ფაზაში ჩატარდა კვლევითი სამუშაოები, როგორიცაა კონსულტაციები არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან სათანადო მიდგომის შესაქმნელად შესაძლებლობების განვითარების ზომების 

გამარტივების მიზნით გიდებისა და სასტუმრო სახლების მფლობელებისთვის. მისაღები და უკვე 

შემოწმებული მიდგომა განისაზღვრა არასამთავრობო ორგანიზაცია „ელკანასთან“, რომელმაც შეიმუშავა 

სასტუმრო სახლის სერტიფიკაციის SUN სისტემა, რომელსაც ხელს შეუწყობენ სისტემის შემდგომ 

შემუშავებასა და პოპულარიზაციაში. იდეალურ შემთხვევაში და თუ ჩავთვლით, რომ COVID-19 ხელს არ 

შეუშლის ძალისხმევას, ტრენინგი სერტიფიცირების შესახებ დაიწყება 2020 წლის ივნისში.  

ამჟამად, GRETA ვერ ხედავს საჭიროებას განავითაროს ან დანერგოს სრულიად ახალი ძირითადი სასტუმრო 

სახლის სერტიფიკატი ან სტანდარტი SUN სისტემის ალტერნატივის სახით. (http://www.elkana.org.ge/rural- 

tourism/index.php?action=page&page=30&lang=eng ).  

http://www.elkana.org.ge/rural-


 

 

მდგრადი ტურიზმისა და ორგანული სოფლის მეურნეობის კვლევის შედეგების პრეზენტაციები 

და ცნობიერების ამაღლების ტრენინგები ჩატარდა 8 მიზნობრივ მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი 

ადმინისტრაციების, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და 

სოფლის მეურნეობის სექტორის 

წარმომადგენლებთან. მთლიანობაში, 

რეგიონიდან 200-ზე მეტმა ადამიანმა 

მიიღო მონაწილეობა. სესიების მიზანი 

იყო ადგილობრივი დაინტერესებული 

მხარეებისთვის GRETA პროექტის 

ძირითადი მიზნების, შედეგების, 

სტრატეგიისა და დაგეგმილი 

საქმიანობის გაცნობა, შესაბამისად, 

სწორი ინფორმაციის გავრცელება, კვლევის შედეგების წარმოდგენა და პროექტის მიზნების და დაგეგმილი 

აქტივობების პრეზენტაცია. სრული ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ აქ: დანართი #5_ " მისიის ანგარიში 

ცნობიერების ამაღლების ტრენინგებისა და შედეგების პრეზენტაციების შესახებ სამივე 

მიზნობრივ მუნიციპალიტეტში ". 

3.3 შეიქმნა სასტუმრო სახლის მოდელი სასწავლო მიზნებისათვის  

ეს შუალედული შედეგი ეყრდნობა ტურიზმის საბაზისო კვლევას. კვლევა აფასებს, თუ რა უნდა იყოს უნდა 

იყოს მხარდაჭერილი პროექტის მხრიდან, ერთი სამოდელო სასტუმრო სახლი, მთის ქოხების /მთის 

კოტეჯების სერია თუ ინდივიდუალური საჩვენებელი ოთახები მზის პანელის ელექტროენერგიით. არსებულ 

არსებულ საოჯახო სასტუმროებში უნდა მოეწყოს საჩვენებელი ჰიგიენური მომსახურების საშუალებები. 

კვლევაში მოცემულია ორი შესაძლო ადგილმდებარეობა მთის ქოხებისთვის (თეთნულდი და ქორულდი).  

ამავე დროს, რეგიონებში დაინტერესებულ მხარეებთან დისკუსიების დროს, მდგრადი მშენებლობის საკითხი 

იქცა მთავარ თემად, განსაკუთრებით სვანეთში, ზოგიერთი კონსტრუქციმ დაუმთავრებლად არის 

მიტოვებული და ლანდშაფტის ხედს აფუჭებს, არა მხოლოდ მესტიის ცენტრში, არამედ მაგალითად ბეჩოს 

ხეობაშიც. კიდევ ერთი პრობლემაა არაეკოლოგიური მასალის გამოყენება, გარდა ამისა ის არ შეესაბამება 

სვანურ ტრადიციულ არქიტექტურასა და მემკვიდრეობას. ამ კონტექსტში, GRETA–მ დაიწყო მოლაპარაკებები 

კონკურსთან International Award for Sustainable Renovation and New Building in the Alps. (საერთაშორისო 

პრემია ალპებში ეკოლოგიური განახლების და ახალი მშენებლობისთვის). შვეიცარიის SDC– სთან ერთად, 

2019 წელს გაიმართა სიმპოზიუმი საქართველოში მდგრადი მშენებლობის შესახებ. ამჟამად, GRETA 

აწარმოებს მოლაპარაკებებს პრემიის ორგანიზატორებთან, რათა შეიმუშაონ და მოაწყონ კონკურსი  

საქართველოსთვის 2021 წელს, განსაკუთრებული აქცენტით კულტურულ მემკვიდრეობაზე. პრემია და მისი 

მეთოდოლოგია შეგიძლიათ იხილოთ აქ: http://www.constructivealps.net/. GRETA შემოგთავაზებთ 

ანალოგიურ ჯილდოს 3.3 აქტივობის ფარგლებში საკონსულტაციო კომიტეტის მომავალ სხდომაზე.

 

http://www.constructivealps.net/


 

 

ორგანული სოფლის მეურნეობის Outputs შედეგები 

 OUTCOME საბოლოო შედეგი 1: სამართლებრივი და პოლიტიკის ჩარჩო მთის ტურიზმისა და 

ორგანული სოფლის მეურნეობისათვის ხელს უწყობს მდგრად და ინკლუზიურ განვითარებას  

1.1 შემსუბუქებულია საქართველოს ორგანული კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია 

ევროკავშირის რეგულაციებთან 

ევროკავშირმა შეაჯამა მისი შესწორებული მიდგომა ორგანული სოფლის მეურნეობისადმი ევროკავშირის 92-

გვერდიან იურიდიულ ტექსტში ორგანული მეურნეობის შესახებ ინგლისურ ენაზე. Not being a member state 

ვინაიდან საქართველო არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ეს მიდგომა მხოლოდ ნაწილობრივ 

გაითვალისწინეს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და სურსათის უვნებლობის 

სააგენტომ. GRETA პროექტი განიხილავს სოფლის მეურნეობის საზოგადოებისა და მთავარი  

გადაწყვეტილების მიმღებ პირთათვის აუცილებელი უმნიშვნელოვანესი ნაწილების გამარტივებულ 

თარგმანს. ორგანულ სასერთიფიკატო სააგენტოს Caucascert-თან (რომელიც ქართულად თარგმნის) 

თანამშრომლობით ეს თარგმანი გამარტივდა, რათა შესაბამისობაში იყოს საქართველოს პირობებთან 

მეურნეობის დონეზე (აქცენტი კეთდება მხოლოდ იმაზე, რაც მნიშვნელოვანია ფერმერთა 

საზოგადოებისთვის). ორგანული სერთიფიცირების საკითხი მთავარია GRETA–ს ორგანული სოფლის 

მეურნეობის კომპონენტში. საერთაშორისო მასშტაბით ორგანულთან დაკავშირებული სასერთიფიკატო 

სტანდარტების დაახლოებით 23 ტიპი არსებობს. საწყის ფაზაში ჩატარდა წინასწარი კვლევა აღნიშნულ 

შედეგთან დაკავშირებით. რამდენიმე ახალი ინიციატივა განხორციელდა ორგანული სერტიფიკაციის 

საკითხებზე GRETA პროექტის მხარდაჭერით ან მონაწილეობით, მაგ. „პესტიციდებისგან თავისუფალი“ 

სტანდარტის ინიცირება ან MEPA– ს მიერ შემუშავებული ხარისხის ეტიკეტის პოპულარიზაცია (მათ შორის, 

ეტიკეტი „ორგანული გადამუშავების პროცესში“ "Organic in conversion" label). 

ევროკავშირის სტანდარტების შემდგომი გავრცელებისა და მოსამზადებლად ორგანული მეურნეობისთვის 

დასამტკიცებლად, გამარტივდა შესაბამისი რეგულაციები და გამოქვეყნდა სამი მოსახერხებელი ვერსია. 

ისინი ქართულ ენაზე ითარგმნება და შეიძლება გამოადგეს კანონმდებლებს, პარლამენტის წევრებსა და 

აღმასრულებლებს, როგორც საცნობარო მასალა, ასევე პოლიტიკის წარმოების პროცესში.  

ორგანული პროდუქტის სერტიფიცირება და შეუწამლავის სტანდარტი 

სერთიფიცირების სააგენტოებთან და სპეციალისტებთან დეტალური დისკუსიის შემდეგ გადაწყდა რომ 

GRETA–სთვის რეკომენდებულია ასევე შეუმუშაოს სტატუსი ”შეუწამლავი” რათა მომზადდეს საფუძველი  

ორგანული პროდუქტების უფრო ფართო სერთიფიცირების პროცესის შემოღებისთვის. ეს არის სტანდარტი, 

რომელიც მომხმარებელთა უმეტესობას სურს, ასევე საერთაშორისოდ აღიარებული ISO სტანდარტი, რომლის 

გადამოწმებაც ადვილად შეიძლება ლაბორატორიების მიერ ასევე საქართველოში. ეს ხსნის გზას 

ბენეფიციართა უფრო ფართო ჯგუფისთვის.  
გარდა ამისა, GRETA პროექტის სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მწარმოებლების უმეტესობა მცირე 

ფერმერებია, რომლებიც თავს ვერ მისცემენ სერთიფიცირების უფლებას. შეთავაზებული სტანდარტი, 

რომელიც მოიცავს სერტიფიკაციის პროცესს და შიდა კონტროლის სისტემას (ICS) ტექნიკურად და 

ეკონომიკურად იქნება მორგებული ადგილობრივ ბაზარზე.  



 

 

2020 წლის თებერვალში ტენდერი გამოცხადდა ყველა სასერთიფიკატო სააგენტოსთვის სხვადასხვა 

ორგანული სტანდარტის სერტიფიკაციაზე, მათ შორის სტანდარტის "პესტიციდებისგან თავისუფალი" და 

სხვა დამატებითი სტანდარტების. პროექტი განიხილავდა ყველა არსებულ ორგანოს, რომლებსაც ჰქონდათ 

მანდატი და უფლებამოსილება გაეწიათ სასერტიფიკაციო მომსახურება ორგანული სოფლის 

მეურნეობისთვის. მიზანი იყო მაქსიმალურად ბევრი მომსახურების მიმწოდებლის მოძებნა, რათა ქართველ 

ბენეფიციარებს ჰქონოდათ ადეკვატური სერტიფიკატორის შერჩევის საშუალება მათი კონკრეტული სამიზნე 

ბაზრისთვის. GRETA მ გადაწყვიტა გააგრძელოს ხელშეკრულება "CAUCASCERT"-თან. 

1.2 ჩამოყალიბებულია  შიდა კონტროლის სისტემა  

შიდა კონტროლის სისტემები GRETA– ს კონტექსტში ეხება კითხვას: ”როგორ გააკონტროლებენ ერთმანეთს 

ორგანული მეურნეობის ჯგუფის ფერმერები ისე, რომ ორგანული ჯგუფის სერტიფიკაციის მიდგომის 

ფარგლებში ჯგუფის ყველა წევრმა აწარმოოს მაღალი ხარისხის პროდუქცია და შეინარჩუნოს სათანადო 

სტანდარტი”. არჩეული ღირებულების ჯაჭვებიდან (იხილეთ შემდეგი შედეგი 5.1), GRETA ხედავს, რომ 

ფერმერების მხარდაჭერის სქემაში მონაწილე 231 განმცხადებლის პირველ წინასწარ განაცხადებში წარმოიშვა 

ხუთი ჯგუფი შიდა კონტროლის სისტემით. ეს ხუთი ჯგუფი უკვე ამზადებს ჯგუფურ სერთიფიცირებას 

Caucascert-თან. COVID-19– ის გამო მიმდინარე ჯგუფური სერტიფიცირების პროცესი დაპაუზებულია.  

GRETA ვარაუდობს, რომ პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს ზაფხულის ბოლოს.  

შიდა კონტროლის სისტემის (ICS) შესაქმნელად სამი კომპონენტია საჭირო: 

1. სასერთიფიკატო ორგანო - დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ზემოთ მოცემულ თავებში და 

დანართი #6 _ "TOR_&_Selection of Certification Service Provider" სერტიფიკაციის 

მომსახურების მიმწოდებლის შერჩევა 

2. მწარმოებლები - არიან ფერმერები და ფერმერთა ჯგუფები, რომლებიც მონაწილეობენ 

ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების (LDI) საკონკურსო პროცესში. LDI-2019 უკვე მეორე 

ფაზაშია და საბოლოო შეფასების დასრულებისთანავე (2020 წლის შუა რიცხვებში) პროექტს 

ეყოლება პირველი ბენეფიციარები, რომლებიც მზად არიან მონაწილეობა მიიღონ ICS- ის შექმნაში. 

LDI კონკურსი გამოცხადდება წელიწადში ორჯერ. 

3. ინსპექტორები - GRETA პროექტს ორი სახის ბენეფიციარები ეყოლება ორგანული სოფლის 

მეურნეობის (OA) კომპონენტში: ა) IF - ინდივიდუალური ფერმერები ბ) GF - ფერმერთა ჯგუფი. OA 

კომპონენტში: a) IF - ინდივიდუალური ფერმერები; b) GF - ფერმერთა ჯგუფი. 

საბოლოო შედეგი 2: დასაქმება და შემოსავალი ორივე სექტორში გაიზარდა ახალი და უკეთესი 

პროდუქტებისა და მომსახურებების წყალობით და უკეთესი საბაზრო კავშირებით ადგილობრივ, 

ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე.   



 

 

 

2.1 ჩატარდა ბაზრისა და მიზანშეწონილობის შესწავლა მწარმოებელთა და 

მომხმარებელთა მოთხოვნების იდენტიფიკაციისა და ყველაზე პერსპექტიული 

ღირებულებათა ჯაჭვების შერჩევის მიზნით. 

ეს კვლევა ჩატარდა საქართველოს აგრარული მოძრაობის (AGM) მიერ. მისი საწყისი ეტაპის ანგარიში 

წარმოადგინეს 2019 წლის 17 ივლისს, ხოლო საბოლოო ანგარიში 2019 წლის სექტემბერში. უკვე დაწყებული 

ანგარიში განსაზღვრავს შემდეგი ღირებულების ჯაჭვებს, როგორც პერსპექტიული სამიზნე რეგიონებში: 

შემდეგი ღირებულებათა ჯაჭვები საწყის ანგარიშივე განისაზღვრა როგორც პერსპექტიული სამიზნე 

რეგიონებისთვის:  

1. არამერქნული სატყეო პროდუქტები: სამკურნალო მცენარეები, გარეული კენკრა, სოკო 

2. ორგანული ბოსტნეულის წარმოება (ღია ცის ქვეშ, პლასტიკის ქვეშ, სათბურში) 

3. ორგანული ფრინველის წარმოება 

4. ორგანული ჩაის წარმოება 

5. რგანული თაფლის წარმოება 

6. ორგანული ღვინის წარმოება 

7. ცხვრისა და თხის ორგანული წარმოება 

8. ორგანული ღორის ხორცის წარმოება 

9. ორგანული თევზის წარმოება 

10. ხორბლის ან სხვა კულტურების ტრადიციული ან იშვიათი ჯიშების ექსპერიმენტული 

ორგანული ღირებულების ჯაჭვები, რომლებმაც შეიძლება შეინარჩუნონ 

ბიომრავალფეროვნება ან ჰქონდეთ სხვა გარემოსდაცვითი სარგებელი; 

11. ორგანული სადემონსტრაციო მეურნეობები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული 

იყოს როგორც ფერმერთა სასწავლო ცენტრები და მოიცავდეს ორგანული მეურნეობის 

ყველა პრინციპს, მათ შორის შერეული კულტურების მოყვანას, სასოფლო-სამეურნეო 

კულტურების მოყვანას და პირუტყვის მოშენებას, კომპოსტის წარმოებას და ა.შ.  

12. მომსახურების მიმწოდებელი რომელიმე ზემოხსენებულ ღირებულების ჯაჭვში, ან 

რომლებიც მომსახურებას უწევენ ორგანულ თემს. 

კვლევის შედეგების მიხედვით მიღებულია შემდეგი გადაწყვეტილებები და განხორციელდა შემდეგი 

ღონისძიებები: 

- GRETA პროექტმა ორგანიზება გაუწია კვლევის სამი შედეგის პრეზენტაციას თბილისში 2019 წლის 

დეკემბერში და რვავე სამიზნე მუნიციპალიტეტში 2020 წლის იანვარსა და თებერვალში;  

- შვიდი ფერმა შეირჩა სადემონსტრაციო ნაკვეთების შექმნის მიზნით ზემო სვანეთში.  

2.2 გაძლიერდა ადგილობრივი ფერმერების / მწარმოებელთა ჯგუფები ორგანულ სოფლის 

მეურნეობაზე გადასვლის მიზნით  



 

 

ჩატარდა წინასწარი სამუშაოები, რათა განისაზღვროს ადეკვატური მიდგომები ფერმერების / 

მწარმოებელთა ჯგუფების გაძლიერების მიზნით ორგანულ სოფლის მეურნეობაზე გადასასვლელად. 

მუნიციპალიტეტების, ექსტენსიური მომსახურების მიმწოდებლებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ინსტიტუტების რეკომენდაციების საფუძველზე, GRETA- ს პროექტის თანამშრომლები 

ეწვივნენ 50 ფერმერთა ჯგუფს და კოოპერატივებს და განიხილეს პოტენციური მიდგომები ან მხარდაჭერის 

ვარიანტები. 

თავდაპირველად 

დაახლოებით 15 სუბიექტმა 

გამოხატა რეალური 

ინტერესი ორგანულ 

მეურნეობაზე 

გადასვლისთვის. 

სხვადასხვა წინაპირობის 

გამო, სამიზნე რეგიონების 

ფერმერები სხვადასხვა 

გარემოებებისა და 

გამოწვევების წინაშე დგებიან.  

საჭიროა ორგანული მეურნეობის განვითარებაზე მორგებული დახმარების გაწევა. იმის დასადგენად, თუ რა 

სახის დახმარება შეიძლება მოითხოვონ ფერმერებმა, GRETA–მ წარმოადგინა იდეების შეგროვების მარტივი 

ფორმა ფერმერებისთვის, რომელიც მათ საშუალებას აძლევდა მიეთითებინათ საჭირო დახმარება. ამ 

მოთხოვნების საფუძველზე GRETA–მ განსაზღვრა ადგილობრივი საჭიროებები ადგილობრივი განვითარების 

ინიციატივის (LDI) შესამუშავებლად. 231 იდეა შემოვიდა თავდაპირველი იდეების შეგროვების განაცხადების 

საშუალებით. როგორც ეს საწყის ფაზაში იყო მითითებული და ამ მოთხოვნების საფუძველზე, GRETA–მ 

შეიმუშავა თავისი ადგილობრივი განვითარების ინიციატივა (LDI). მიღებული იდეები სორტირებულია 

ღირებულების ჯაჭვების მიხედვით და შეჯამებულია "LDI შემაჯამებელ ფორმაში". დეტალური ინფორმაცია 

მოცემულია ქვემოთ დანართი #7_LDI შემაჯამებელ ფორმა (LINK #6)6. 

სრული ორეტაპიანი LDI დასრულდა ამ გამოცდილების საფუძველზე 2020 წლის მარტში, მეორე კონკურსის 

ანონსით 2020 წლის აპრილში. კონკურსი ფართოდ გაზიარდა და საჯარო გახდა, ასევე ევროკავშირისა და 

შვედეთის დონორების საზოგადოებასთან ურთიერთობის მხარდაჭერის წყალობით, ელჩების პირადი 

მხარდაჭერის ჩათვლით. მეორე ტურის ბოლო ვადაა 2020 წლის მაისის ბოლო. უფლებამოსილი ფერმერები, 

რომლებმაც თავიანთი იდეები უკვე 2019 წლის შემოდგომაზე წარმოადგინეს, მოწვეულნი არიან 

წარმოადგინონ სრული განაცხადი 2020 წლის მაისამდე.

 
6 https://drive.google.com/file/d/1dCP4JgKrHAb87GHPnz7nMNcM-PdGdP9H/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1dCP4JgKrHAb87GHPnz7nMNcM-PdGdP9H/view?usp=sharing


 

 

 
ადგილობრივი განვითარების ინიციატივა (LDI) 
მიღებული განცხადებები (231) / LDI-2019 

1. ღვინო / მევენახეობა-92  
2. სხვადასხვა სახის გადამუშავება- 35  
3. მეფუტკრეობა- 33  
4. ბოსტნეული / სათბური - 22  
5. არამერქნული ტყის პროდუქტები-13  
6. ხილის გაშრობა და გადამუშავება-12  
7. რძის პროდუქტესბი -11  
8. ჩაის წარმოება-7  

9. მარცვლეული კულტურები-3  
10. ფრინველი-3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

აქტივობის დონე სამიზნე მუნიციპალიტეტების მიხედვით  

 

 



 

 

2.3 შეიქმნა ახალი საბაზრო კავშირები მარკეტინგული აქტივობის მეშვეობით  

ორგანული მარკეტინგის დასრულებული კვლევაში განსაზღვრულია სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა 

მნიშვნელოვანი ჯაჭვები და მათი შესაბამისი მომგებიანობა.  კვლევაში ასევე იდენტიფიცირებულია 

ფერმერებისა და მწარმოებლების ტიპი, რომელთაც შეუძლიათ ორგანული პროდუქციის წარმოება და 

შესაბამისი ზომის მიწის ნაკვეთი აქვთ. ფერმერებს, რომლებსაც აქვთ მხოლოდ 1-2 ჰა მიწა და მხოლოდ 

საკუთარი ოჯახისთვის აწარმოებენ, არ უნდა გახდნენ სერთიფიცირებულ ორგანულ მწარმოებლად, გარდა 

იმ შემთხვევისა, როდესაც 1 ჰა გამოიყენება მხოლოდ ბოსტნეულის ან ჩაის წარმოებისთვის. პოტენციური 

დამხმარე მარკეტინგის არხების იდენტიფიკაციისთვის, 

ორგანიზებული იყო მონაწილეობა ორ საერთაშორისო 

სავაჭრო გამოფენა/ბაზრობაზე 2019 წელს და 2020 წელს 

დუბაის ორგანული გამოფენა MENOPE და BIOFACH Messe-ში, 

ნიურნბერგში / გერმანია. ორგანულ მწარმოებლებს 

შესაძლებლობა ჰქონდათ ესწავლათ როგორც გამოფინონ და 

გაყიდონ პროდუქტები კონკურენტულ ბიო-ორგანულ-

ეკონომიკურ გარემოში. ამავდროულად, პროექტი მიზნად 

ისახავს რაჭა-ლეჩხუმის, სვანეთისა და იმერეთის ფერმერების 

ინტენსიურ მონაწილეობას სურსათისა და სოფლის 

მეურნეობის ეროვნულ გამოფენა/ ბაზრობებში. ამრიგად, 

GRETA გეგმავს ფერმერების რეგულარულ მონაწილეობას  Agro / Food / Drink / Tech Expo 2020 წლის 

ნოემბერში  თბილისში, ექსპო ჯორჯიაში. GRETA პროექტმა ასევე ინიციატივა წარმოადგინა და მოაწყო 

პირველი რეგიონალური გამოფენა - - "GRETA HUB - ჰაბი ჯანსაღი გასტრონომიისა და ორგანული 

პროდუქტებისთვის მთებში". ინიციატივა 

განხორციელდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის 

მერიასთან და სხვა პარტნიორებთან 

თანამშრომლობით, როგორიცაა საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო, საქართველოს ტურიზმის 

ეროვნული ადმინისტრაცია, საწარმო 

საქართველო. ამ ღონისძიების მიზნები იყო: 

- მობილური ნეტვორკინგ ჰაბის/ 

შეხვედრების ინიცირება ღირებულების 

ჯაჭვის კომპონენტის წარმომადგენლების 

დასაკავშირებლად. 

- ცნობიერების ამაღლება მდგრად გასტრონომიულ ტურიზმსა და ორგანულ სოფლის მეურნეობაში;  

- ორგანული სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა; 

- დონორებისათვის საზოგადოებრივი აღიარების უზრუნველყოფა მათი კონტრიბუციისთვის რეგიონულ 

დონეზე; 

- GRETA პროექტის პრეზენტაცია და ცნობიერების ამაღლება ფართო საზოგადოებისთვის. 
დაინტერესებული მხარის 28 პროდუქტიდან /სტენდებიდან 24 იყო სერთიფიცირებული როგორც ორგანული 
ან ბუნებრივი; ორი მათგანი ორგანული სასერთიფიკატო ორგანო იყო, და ორი სოფლის მეურნეობის 
ასოციაცია (ELKANA და GFA). 

 

 



 

 

დეტალური ინფორმაცია ჩატარებული ბაზრობებისა და GRETA HUB შესახებ იხ. კვლავ დანართი #8_ " 
შერჩეული მწარმოებლებისა და პროდუქტების ჩამონათვალი GRETA HUB-ისთვის". 

2.4 სერტიფიცირებული პროდუქტი ინტეგრირებულია რეგიონის ბრენდში 
MEPA– მ გამოაქვეყნა ახალი  ეტიკეტები: დაცული წარმოშობის ადგილების სახელწოდებების კატეგორიებია: 

1. ტრადიციული პროდუქცი 

2. ქართული ხარისხი, 

3. ბალახით ნაკვები 

4. ხელნაკეთი, 

5. მთის პროდუქტი, 

6. ტყეში ნასუქი (free range), 

7. პირდაპირი გამოწურვის წვენი, 

8. ბიო პროდუქტი, 

9. ბიოწარმოებაზე 

გარდამავალი. 

 

ახალი ეტიკეტის შესახებ დისკუსია გაიმართა საკონსულტაციო კომიტეტის AC 2019 წლის 23 ივლისის 

შეხვედრაზე პასუხისმგებელ სამინისტროს წარმომადგენელთან (რომელიც ასევე არის საკონსულტაციო 

კომიტეტის წევრი). კონსულტაციები გრძელდება იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლია GRETA-ს მხარი  

დაუჭიროს სამინისტროს ამ საქმიანობაში. GRETA-მ თავისი მხარდაჭერა შესთავაზა სამინისტროს სოფლის 

მწარმოებლების შესაძლებლობების განვითარებაში და კანონქვემდებარე აქტების შექმნაში ამ დასახელების 

/ლოგოებისთვის.  

სამინისტროთან მიღწეული შეთანხმება ითვალისწინებს, რომ GRETA უზრუნველყოფს ადგილობრივი 

განვითარების ინიციატივების (LDI) სქემის ბენეფიციარებს განაცხადებით ხარისხის ეტიკეტისთვის (მაგ. 

"ბიო პროდუქტზე გარდამავალი“,"ხელნაკეთი", "ტყეში ნახუქი", "საქართველოს მთის პროდუქტი" და ა.შ.) 

დამატებითი სტანდარტის სახით ორგანულ სერთიფიკაციასთან ერთად. ეს საკითხი 2020 წლის ზაფხულში  

განიხილება საკონსულტაციო კომიტეტის მეორე შეხვედრაზე. 

 

 



 

 

საბოლოო შედეგი 3: გაუმჯობესებულია წვდომა შესაძლებლობების განვითარების 

ზომებზე მდგრადი მთის ტურიზმისა და ორგანული სოფლის მეურნეობის სფეროებში მომუშავე 

ადამიანებისა და ინსტიტუტებისთვის; არსებობს ცოდნის მართვის სისტემა, რომელიც 

ერთობლივი სწავლების საშუალებას იძლევა  საჯარო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოების 

აქტორებისთვის  

 

3.1 გამარტივებულია სერტიფიკაციის ორგანოს წარმომადგენლების / ინსტიტუტების 

შესაძლებლობების განვითარების ღონისძიებები 

ორგანული სასერთიფიკატო ორგანოებს, როგორიცაა CAUCASCERT, უკვე აქვთ ევროკავშირის ორგანული  

სერტიფიკაციის უფლება და არ სჭირდებათ საბაზისო ტრენინგი. ისინი ტესტირებული და 

სერტიფიცირებულნი არიან სხვადასხვა ევროპული სააგენტოების მიერ ISO- ს სხვადასხვა სტანდარტის 

გასაცემად. თუმცა საჭირო იქნება ტრენინგი და სემინარები ევროკავშირის ახალ რეგულაციებთან 

დაკავშირებით მათი ცოდნის განახლების მიზნით. ოფიციალური და სამთავრობო ორგანული რეგულაციები 

განახლდა ევროკავშირის ახალი რეგულაციების შესაბამისად 2020 წლის აპრილში ELKANA– ს დახმარებით. 

პროექტი მოიწვევს საერთაშორისო ექსპერტებს IFOAM–დან და მოამზადებს სასერთიფიკატო ორგანოს 

წარმომადგენლებს ამ ახალი წესების დანერგვაში (დაგეგმილია მე-3 კვ. /2020). 

პროექტი ხელს შეუწყობს MEPA–ს ფერმერთა საკონსულტაციო და საინფორმაციო მომსახურების ცენტრებს 

(წარმომადგენლებს), რომ გაიარონ ტრენინგი, როგორც ICS–ის ადგილობრივმა ინსპექტორებმა. 

ახალი  სერთიფიცირების სტანდარტის "უპესტიციდო" დანერგვა შეიძლება შუამავალი რგოლი იყოს 

ორგანული სერთიფიცირებისკენ. ამჟამად GRETA კონსულტაციას გადის CAUCASCERT–თან 

სერთიფიცირების პროცესის დეტალებზე ეტიკეტისთვის "უპესტიციდო" (ანუ ზუსტი ლაბორატორიული  

სტანდარტები).  

3.2 გამარტივდა შესაძლებლობების განვითარების ღონისძიებები ექსტენციის 

სერვისის მიმწოდებლებისთვის  

ექსტენციის  სერვისის მიმწოდებლებისთვის შესაძლებლობების განვითარება განხორციელდება ეროვნულ 

დონეზე, ექსტენციის  რეკომენდაციების სრულად შემუშავების შემდეგ.  შესაბამის ვებსაიტებზე გამოქვეყნდა 

წინადადებების მოთხოვნა სასწავლო სახელმძღვანელოების შეგროვებაზე ორგანული მეურნეობის დარგში 

ყველა სააგენტოდან, განვითარების პროექტებიდან და არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, უკვე 

გამოცემული სახელმძღვანელოების გადახედვისა და უახლესი საერთაშორისო ტექნიკური სტანდარტების 

შესახებ რეკომენდაციების განახლების მიზნით. გარდა ამისა, 2019 წლის ოქტომბერში წინადადებების 

მოთხოვნა  გავრცელდა შესაბამისი დარგის ყველა ცნობილ მსხვილ სუბიექტთან პირდაპირი კონტაქტის 

საშუალებით. პროექტი განიხილავდა ყველა არსებულ ორგანიზაციას /არასამთავრობო ორგანიზაციას/ 

ასოციაციას, რომლებსაც აქვთ კომპეტენცია და უფლებამოსილება უზრუნველყონ სასწავლო მასალები 

ორგანული მეურნეობაში, მაგ. ტექნიკური კითხვები კულტურების, მეცხოველეობის, გარდამავალი  

პერიოდის, სარგებლობისა და გამოწვევების და ა.შ. შესახებ. 

 

 
 



 

 

"ELKANA"-ს კონტრაქტი მიენიჭა კონკურსის მეშვეობით, როგორც ყველაზე გამოცდილ ორგანიზაციას ამ 

დარგში. სასწავლო სახელმძღვანელოების პირველი ნაწილი მოწოდებული იყო 2020 წლის მარტში. საბოლოო 

პროდუქტი (სამივე ნაწილი) მზად იქნება და ხელმისაწვდომი გახდება ინტერნეტით 2020 წლის მაისიდან. 

COVID-19–ის დროს გაცემული რეკომენდაციების შესაბამისად ტრენინგი შესაბამის დაინტერესებულ 

მხარეებთან (ფერმერები, ექსტენცია, არასამთავრობო ორგანიზაციების პერსონალი და ა.შ.) ჩატარდება 2020 

წლის ივნისიდან 2023 წლის თებერვლამდე. ივნის /ივლისში GRETA შეადგენს ვიდეო ტრენინგ-კურსებს 

რამდენიმე თემაზე. 2020 წლის სექტემბრიდან GRETA-მ დაიწყო სამთავრობო უწყებების წახალისება, 

იმისათვის რომ მათ ოფიციალურად დაუჭირონ მხარი ორგანული ექსტენციის რეკომენდაციებს.  

3.3 უზრუნველყოფილია აკონსულტაციო მომსახურება ორგანული სოფლის 

მეურნეობის გადამამუშავებელთა, მომწოდებელთა და საცალო ვაჭრობისთვის 

2019 წლის 29 მაისს GRETA–ს მხარდაჭერით ჩატარდა ორგანული აგრობიზნესის განვითარების პირველი 

სემინარი. სემინარი ჩატარდა "საქართველოს ორგანული  სოფლის მეურნეობის მწარმოებელთა ასოციაციის" 

ორგანიზებით რომელმაც თავი მოუყარა ორგანული აგრობიზნესის ყველა ძირითადი მონაწილეს. ეს ფორუმი  

განიხილება როგორც ძირითადი ელემენტი საქართველოს ორგანულ სექტორში განხორციელებული 

ძალისხმევების მდგრადობისა. იგი მხარდაჭერილი იქნება, როგორც გრძელვადიანი საკონსულტაციო და 

ლობირების ფორუმი ქვეყნის ძირითადი აქტორებისა და ორგანული სოფლის მეურნეობისთვის. სემინარის 

ჩატარდება ყოველწლიურად და GRETA- პროექტი აპირებს მხარი დაუჭიროს მას პროექტის განხორციელების 

შემდეგაც (2020-2023). ამის მიზანია სემინარის გაფართოება, შესაბამისი სამთავრობო სტრუქტურების უფრო 

აქტიური ჩართვა და ამ სემინარის ორგანულ პანელად გადაქცევა რეგიონალური მეზობელი ქვეყნებისთვის. 

სემინარი ხელს შეუწყობს ორგანული სექტორის განვითარებას, ასევე ორგანული სამართლებრივი გარემოს 

განვითარებას რეგიონში. 

GRETA–ს გუნდის წევრებმა (განსაკუთრებით „ორგანული“ პროექტის მენეჯერმა) პირადად ჩაატარეს 

ცნობიერების ამაღლების ტრენინგი და კვლევის შედეგების პრეზენტაციები რვა მიზნობრივ 

მუნიციპალიტეტში 2020 წლის იანვრიდან თებერვლამდე, რომელშიც 200-ზე მეტმა ფერმერმა მიიღო 

მონაწილეობა. ამ ტრენინგების ძირითადი მიზანი იყო ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრა, 

კვლევის შედეგების წარმოდგენა და პროექტის მიზნების და დაგეგმილი აქტივობების პრეზენტაცია. ასევე, 

წარმოდგენილი იყო დეტალური ინფორმაცია ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების მხარდაჭერის 

სქემის შესახებ; განიმარტა GRETA პროექტის ზოგადი მოთხოვნები და რეგულაციები და ორგანული  

სერტიფიკაცია. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ მისიის ანგარიში. დანართი #5_" მისიის ანგარიში 

ცნობიერების ამაღლების ტრენინგებისა და შედეგების პრეზენტაციების შესახებ სამივე 

მიზნობრივ მუნიციპალიტეტში." 

 

 



 

 

 
შედეგები ურთიერთდაკავშირებული აქტივობებისთვის მდგრადი მთის ტურიზმში და 
ორგანული სოფლის მეურნეობაში  
 
1 მომზადდა და განხორციელდა გარემოსდაცვითი, გენდერული და სოციალური ზემოქმედების 
ანალიზი, რისკის მართვა და მდგრადობის გეგმა 

ეს შედეგი დასრულებულად შეიძლება ჩაითვალოს: ჩატარდა ყოვლისმომცველი კვლევა გამარჯვებული  

კონსორციუმის ACT და CENN მიერ. გარემოსდაცვითი, გენდერული და სოციალური ზემოქმედების კვლევის 

შედეგის პრეზენტაცია ფართო საზოგადოებისთვის ჩატარდა 2019 წლის დეკემბერში. იანვარში ჩატარდა 

სემინარი შედეგების ინტეგრირების შესახებ პროექტის ლოგიკასა და საქმიანობის გეგმაში. დეტალური 

ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ წარმოდგენილ თავში „რისკის მართვა და კვლევა“ (LINK #4) 7 

2 პროექტის იდეების შემუშავება დასაფინანსებელი მომდევნო follow-up პროექტებისთვის 
  
ეს აქტივობა ჯერ არ დაწყებულა, იგი დაგეგმილია 2020 წლის მესამე კვარტალში, GRETA– ს თავდაპირველი  
სამუშაო გეგმის შესაბამისად.  

3 პროექტის ბენეფიციარები, პროექტის თანამშრომლები და ადგილობრივი დაინტერესებული 

მხარეები წარმატებით მონაწილეობდნენ გენდერულ ტრენინგებში და ინფორმირებულნი არიან 

გენდერული ინტეგრირების, გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების აუცილებლობისა 

და სარგებლის შესახებ.  

2019 წლის 9 ივლისს GRETA–ს ოთხმა თანამშრომელმა მიიღო მონაწილეობა FAO–ს ტრენინგში გენდერულ 

საკითხებზე სოფლის მეურნეობაში. ამჟამად, გრძელდება კონსულტაციები ADA Vienna HQ-თან  გენდერული 

სპეციალიზირებული კვლევების დაგეგმვის თაობაზე, სამაგისტრო სქემის დაფინანსებაზე პოტენციურ 

პარტნიორ უნივერსიტეტებთან, რომლებიც აერთიანებენ უცხოელ და ქართველ მაგისტრანტებს ერთობლივი 

სამაგისტრო თეზისის დასაწერად.  

GRETA–ს მიერ ორგანიზებული პირველი სრული გენდერული ტრენინგი სოფლის მეურნეობაში და 

ტურიზმში დაგეგმილია 2020 წლის ბოლოს ან 2021 წლის დასაწყისში. COVID-19 კრიზისი არ იძლევა 

საშუალებას ჩატარდეს საველე კვლევა და არც გენდერული ტრენინგი საერთაშორისო ტრენერებთან ერთად 

(თავდაპირველად დაგეგმილი იყო ADA–ს მთავარი ოფისის გენდერული მრჩეველი  ამ საქმიანობისთვის). 

GRETA აპირებს ორგანიზება გაუწიოს ონლაინ გენდერულ ტრენინგებს იმ შემთხვევაში, თუ მომავალ 

ზამთარში პირადი შეხვედრები შეუძლებელი იქნება. 

4 ორგანიზებულია ერთი დასკვნითი კონფერენცია, რომელზეც პროექტის ყველა ძირითადი მიღწევა 

წარმოადგინეს ადგილობრივმა დაინტერესებულმა მხარეებმა 

ეს აქტივობა დაგეგმილია პროექტის ბოლო თვეებში მხოლოდ 2022 წელს.  

 

7 https://drive.google.com/file/d/1lJsA8I7RpRlzfQzCY4oBCcPf3JWZxZHR/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1lJsA8I7RpRlzfQzCY4oBCcPf3JWZxZHR/view?usp=sharing


 

 

 

V. გამოწვევები და მიღებული გაკვეთილები 

 მდგრადი სამთო ტურიზმის კომპონენტი 

ტურიზმის პროექტის მთავარი გამოწვევა იყო მოულოდნელი COVID-19 კრიზისი, რამაც შეაჩერა ეროვნული 

და ადგილობრივი ტურიზმი მთელი საქართველოს მასშტაბით. მას შემდეგ, რაც საქართველოში  

საერთაშორისო ჩამოსვლების რაოდენობამ 2019 წელს რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია - 9.3 მილიონს 

გლობალური პანდემიმდე - ანალიტიკოსების უმრავლესობამ 2020 წელს კიდევ უფრო მაღალი რიცხვი 

იწინასწარმეტყველა. ტურიზმის ინდუსტრიამ ისედაც განიცადა უდიდესი დანაკარგები მსოფლიოში COVID-

19–ის გამო, მაგრამ ისეთი განვითარებადი დესტინაციებისთვის, როგორიც  საქართველოა, რომელსაც ბოლო 

წლებში ტურიზმის სწრაფი ზრდა აქვს, სრული გაჩერება კიდევ უფრო მძიმეა. 

ცოტა ხნის წინ, საქართველოს მთავრობამ მოამზადა ანტიკრიზისული ეკონომიკური სტიმულირების პაკეტი  

(დაახლოებით 330 მილიონი დოლარი). ღონისძიებები მოიცავს ტურიზმთან დაკავშირებულ 

ინფრასტრუქტურულ ხარჯების გაზრდას და ქონების და საშემოსავლო გადასახადებისგან გათავისუფლებას 

ტურიზმის ბიზნესისთვის, რომელიც მოიცავს დაახლოებით 18,000 კომპანიას და 50,000-ზე მეტ 

თანამშრომელს. 2000 სასტუმრო სახლი, მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროები (50 ოთახამდე) მიიღებენ 

საბანკო სესხების პროცენტის თანადაფინანსებას ექვსი თვის განმავლობაში, გარდა ამისა, თბილისის მერიამ 

კაფეები გაათავისუფლა 2020 წლის ქირავნობის გადახდისგან, ხოლო მცირე და საშუალო საწარმოები სამი 

თვის განმავლობაში. 

ამავე დროს, საქართველოს მთავრობას აქვს უდიდესი შესაძლებლობა ხელმეორედ განსაზღვროს ტურიზმი, 

განიხილოს ბოლო რამდენიმე წლის სწრაფი ზრდის შედეგები და გამოწვევები და როგორ უნდა შეარბილოს 

უარყოფითი ზემოქმედებები. არსებობს შესაძლებლობა, რომ მთავრობამ გადახედოს წინსვლას და დაიწყოს 

მუშაობა გრძელვადიანი აღდგენის გეგმაზე და გადავიდეს სოციალურად და ეკოლოგიურად უფრო მდგრად 

ტურიზმზე , უზრუნველყოს მეტი სარგებელი ადგილობრივი თემებისთვის, მეტი ყურადღება მიაქციოს 

ეკოტურიზმს, გაამრავალფეროვნოს ტურისტული პროდუქტების შეთავაზებები და გადაიტანოს 

მარკეტინგული აქცენტი ავთენტური ადგილობრივი გამოცდილების პოპულარიზაციაზე. 

ამჟამად GRETA-ს ტურიზმის კომპონენტი მონაწილეობს კონსულტაციებში კერძო სექტორთან და მის 

სამეცნიერო ცენტრებთან think tanks (შეხვედრა შედგა 2020 წლის აპრილში). არსებობს შეთანხმება, რომ 

თავდაპირველად ყურადღება უნდა მიექცეს შიდა ტურიზმს, როგორც განაცხადა GNTA- ს ხელმძღვანელის 

პირველმა მოადგილემ. 

ამ კრიზისამდე საჯარო სექტორის წარმომადგენელთა ძირითადი წუხილი ეხებოდა მუნიციპალიტეტებში 

ტურიზმის ნაკადის არათანაბარ განაწილებას და ტურისტული მარშრუტების ხაზოვან განვითარებას 

ძირითადი ატრაქციების გარშემო, რასაც ზარალი უფრო მეტი მოჰქონდა ვიდრე შემოსავალი. მაგალითად, 

იუნესკოს მემკვიდრეობის ობიექტი უშგული მთავარი ატრაქციაა ზემო სვანეთის ვიზიტორებისთვის, და 

მესტიისა და უშგულის მძღოლები მოგებას იღებენ გაზრდილი ტურიზმის შედეგად. ეს იწვევს ადგილობრივი  

მოსახლეობის მთლიანად ორიენტირებას ტურიზმზე, რადგან თავს ანებებენ სოფლის მეურნეობის 

საქმიანობას, ხოლო GRETA ამ ორ სექტორს შორის სინერგიის საჭიროებას  ხედავს. ადრეული განვითარება 

აუარესებს საკვებისა და კულტურული გამოცდილების ხარისხს და აზიანებს კულტურულ ლანდშაფტს და 

ცხოვრების ტრადიციულ გზას. კულტურული ლანდშაფტის ტრანსფორმაცია იმდენად სწრაფად მოხდა, რომ 



 

 

შეიძლება საფრთხე შეუქმნას უშგულის პოზიციონირებას, იყოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლი. 
სამიზნე რეგიონებში ტურისტული პროდუქტების განვითარების მიუხედავად, შემდეგი პრობლემები რჩება: 

• საგზაო ინფრასტრუქტურა, განსაკუთრებით რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთის რეგიონში; 

• სანიტარული მოწყობილობების არარსებობა, ჰიგიენის დაბალი დონე;  

• სვანეთის მიმართულებით რეგულარული ფრენების ნაკლებობა, რაც ამცირებს ტურისტულ ნაკადს 

რეგიონში და ვიზიტორების ყოფნის ხანგრძლივობას;  

• ხელმისაწვდომი ინფორმაციის ნაკლებობა ინტერნეტით და ბეჭდურად; 

• ტურისტული ინფრასტრუქტურის არარსებობა კულტურისა და ბუნების ძეგლებში (აბრები, 

საინფორმაციო დაფები, დასასვენებელი ადგილები);  

• ნარჩენების პრობლემები (იხ. EGSIA– ს კვლევა); 

• ქუჩის განათების ნაკლებობა; 

• ტურისტული დესტინაციის მენეჯმენტის ორგანიზაციების ნაკლებობა ან დაბალი ხარისხი 

იმერეთისა და სვანეთის რეგიონებში. უგულებელყოფილია ტურიზმის მენეჯმენტისა და 

მონიტორინგის მექანიზმები. 

პრობლემები სამეწარმეო დონეზე (კრიზისამდე და შემდეგაც): 

• უგულებელყოფილია ადგილობრივი არქიტექტურული სტილები და არასათანადოდაა დაცული 

ინტერიერისა და ექსტერიერის დიზაინი საცხოვრებლებში და რესტორნებში;  

• განუვითარებელი გასტრონომია (რესტორნების, კაფეების და ა.შ. ნაკლებობა), განსაკუთრებით 

რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში;  

• მოუწესრიგებელი ჰიგიენის სტანდარტები და სურსათის უვნებლობის საკითხები; 

• გასართობი ობიექტების ნაკლებობა, განსაკუთრებით რაჭა-ლეჩხუმისა და სვანეთის რეგიონებში;  

• მომსახურების დაბალი ხარისხი / კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა ტურისტულ 

ობიექტებში;  

• ფასის და ხარისხის ცუდი თანაფარდობა; 

• ზოგჯერ არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულება ტურისტების მიმართ; 

• ტურისტული შეთავაზებების ნაკლებობა; 

• ინტერნეტის არარსებობა (WIFI); 

• სასტუმროებში მცირე რაოდენობის ოთახები 

• ელექტრონული კომერციის შესაძლებლობების არარსებობა 

• კვების პროდუქტების დაბალი ხარისხი ტურისტულ ობიექტებში, ასევე აგროტურიზმში. 
 

 

ტუროპერატორებთან ჩატარებულმა კვლევამ და კონსულტაციამ დაადგინა, თუ რა სერვისები უნდა 
განვითარდეს რეგიონებში:  

• ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაცია აგროტურიზმში, სადაც ვიზიტორებს 

შესაძლებლობა ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში, 

 



 

 

დააგემოვნონ და შეიძინონ შეფუთული სოფლის მეურნეობის პროდუქტები;  ტრადიციული 

/ხელოსნების სტუდიები, ტურისტული მომსახურებით, როგორიცაა სახელოსნოები, 

ბრენდული ხელნაკეთი ნივთების ხელმისაწვდომობა და ა.შ.  

• გასართობი ობიექტების (ბარების, კლუბების) განვითარება განსაკუთრებით სვანეთსა და რაჭა-

ლეჩხუმის რეგიონში.. 

• დაბინავებისა და გასტრონომიული შეთავაზების ნაკლებობა (განსაკუთრებით რაჭაში);  

• ოჯახებისთვის ტურისტული შეთავაზებებისა და მომსახურების ნაკლებობა, რაც ამ 

ჯგუფისთვის ყოფნის ხანგრძლივობას ამცირებს;  

• სასტუმროს ქსელების ნაკლებობა, განსაკუთრებით იმერეთისა და სვანეთის რეგიონებში, რაც 

მოიზიდავდა მაღალი გადახდისუნარიან სეგმენტს დესტინაციაში; 

• ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების ნაკლებობა;  

• რეგიონების პოპულარიზაცია, განსაკუთრებით გასაცნობი მოგზაურობის ორგანიზებით ტურ-

ოპერატორისთვის და გათვალისწინებული ბრენდინგით.. 

ორგანული სოფლის მეურნეობის კომპონენტი 

GRETA–ს საქმიანობით მოტივირებულმა ბევრი ადგილობრივი მწარმოებელი გააქტიურდა და დაიწყო 

კომუნიკაცია და თანამშრომლობა სერტიფიკატორებთან. ეს ფაქტი მიუთითებს ცნობიერების ამაღლებისა და 

კომუნიკაციის მექანიზმების სისუსტეზე MEPA–სა და ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებს შორის. 

რადგან პროექტი მაღალმთიან რეგიონებში მუშაობს, ძალზე მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანიების, 

შეხვედრებისა და სემინარების ჩატარება არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტებში, არამედ სოფლებშიც, რათა 

უფრო ახლოს იყვნენ პროექტის შორეულ ბენეფიციარებთან. სამიზნე რეგიონში მრავალი ხარვეზია 

მობილური ტელეფონისა და ინტერნეტის (4G) დაფარვაში, ამიტომ ონლაინ ტრენინგი რთული მიდგომაა, 

რასაც მრავალი ადამიანი მიმართავდა COVID-19 კრიზისის დროს. 

რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა არსებობს პროექტის რეგიონში და ზოგადად, საქართველოს ორგანულ 

მეურნეობაში, ესენია: 

• COVID-19 დაბრკოლებას შექმნის ფერმერებისთვის პირდაპირი შეხვედრების, ტრენინგების, 

სემინარებისა და გამოფენების ორგანიზების საქმეში. განსაკუთრებით ის ფერმერები, 

რომლებიც შორს იმყოფებიან და ინტერნეტის გარეშე არიან, ძნელად შეძლებენ ონლაინ 

ტრენინგებზე დასწრებას. 

• ეკონომიკურმა კრიზისმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს მომხმარებელთა ნებაზე, აირჩიონ 

უფრო ძვირი ორგანული პროდუქტები 

• კონკურენციის არარსებობა სერტიფიკაციის სფეროში (მხოლოდ CAUCASCERT ასრულებს 

სერტიგიკაციას ევროკავშირის რეგულაციების შესაბამისად) ზრდის სერტიფიკაციის ხარჯებს, 

რაც მცირე და საშუალო მასშტაბის ფერმერებს უქმნის გამოწვევებს.  ჯგუფური სერტიფიკაცია 

განიხილება, როგორც ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი საშუალება;  

• სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები ხშირად ძალიან მცირეა (2 ჰა-ზე ნაკლები); 

• ცალკეული კულტურების მომგებიანობის დიდი მერყეობა წლიდან წლამდე და ახალი 

მავნებლებისა და დაავადებების გაჩენა; 

• გაუმჯობესებული კვლევის საჭიროება ორგანული სოფლის მეურნეობის სფეროში; 



 

 

• ექსტენციის სისტემის საჭიროება, რომელიც საშუალებას მოგვცემს მუდმივად უზრუნველყოთ 

თანამედროვე კონსულტაციები და ტექნიკური მითითებები; 

• მომხმარებლებში ინფორმაციის ნაკლებობა ორგანული წარმოების შესახებ. ინფორმაციის 

ნაკლებობა ორგანული   წარმოების ეფექტური მეთოდების, ტექნოლოგიების, მომგებიანობის 

და ხარჯების შესახებ ხელს უშლის ფერმერებს ორგანულ სტანდარტებზე გადასვლაში;  

• ორგანული ფერმერების უფრო დიდი ჯგუფის საჭიროება, ვისგანაც შეიძლება ორგანული 

სანაშენე მარაგის ან ორგანული მასალის ყიდვა (მაგალითად, ფრინველის ორგანული საკვები, 

თევზი). 

• ინფორმაციის ნაკლებობა ორგანული პროდუქტების საშინაო და საექსპორტო ბაზრების შესახებ; 

• ხანგრძლივი კონვერსიის პერიოდი და გაყიდვების ალტერნატიული არხების ნაკლებობა 

ზრდის ფინანსურ რისკებს კონვერსიის პერიოდში მწარმოებლებისთვის;   

• კვლევებისა და სტატისტიკის ნაკლებობა ორგანული მეთოდების გამოყენებაზე სხვადასხვა 

(ძირითად) კულტურებისთვის საქართველოში გავრცელებული მოსავლიანობის პირობებში; 

• სისტემური სწავლების საჭიროება, რომელიც მოამზადებს ახალგაზრდა ფერმერებს ორგანულ 

მეურნეობაში. საქართველოში არ არსებობს ბიოწარმოების სპეციალიზირებული პროგრამის 

მქონე უნივერსიტეტები. გარდა ამისა ორგანული სოფლის მეურნეობა უნდა იყოს შეტანილი 

სასოფლო-სამეურნეო პროფესიული განათლების სასწავლო პროგრამებში და 

უნივერსიტეტებში.  

• მოსავლის დაკარგვის ან შემცირების მაღალი რისკი ორგანული საშუალებების არასწორად 

გამოყენების გამო. 

 
VI. რისკის მართვა 

GRETA პროექტმა შეიმუშავა მორგებული მიდგომა შესაძლო რისკების მართვისთვის პროექტის მასშტაბით 

და შემოიღო შემამსუბუქებელი ზომები, რათა შესაძლებელი იყოს პოტენციური რისკების მართვა და 

შეფერხებების თავიდან  აცილება დაგეგმილი შედეგების მიღწევაში. 2020 წლის იანვრის სემინარის 

პერიოდში შეიქმნა შემსუბუქების მატრიცა მდგრადი  სამთო ტურიზმის კომპონენტისა და ორგანული 

სოფლის მეურნეობისთვის  დანართი 9_" შემსუბუქების მატრიცა მდგრადი სამთო ტურიზმის 

კომპონენტისა და ორგანული სოფლის მეურნეობისთვის" (LINK #7)8 - EGSIA კვლევის საფუძველზე 

და გადატანილია პროექტის ლოგიკაში. ითვლება რომ იგი არის დამატება და დაზუსტება ქმედებების 

აღწერის (DoA) არსებული და უცვლელი ლოგიკური სტრუქტურის და რისკების მატრიცისთვის.

 
88 https://drive.google.com/file/d/1vixT9aAXa708eV2Dt5IJKiUA63UHNWix/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1vixT9aAXa708eV2Dt5IJKiUA63UHNWix/view?usp=sharing


 

 

მთავარი რისკი COVID-19 

COVID-19 პანდემიამ უკვე სერიოზული უარყოფითი ზემოქმედება იქონია ბევრ სექტორზე. საქართველოს 

ეკონომიკურ კონტექსტში ყველაზე მეტად ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრია დაზარალდა. ზოგიერთ 

დიდ მოთამაშეს შერჩენილი აქვს კრიზისის გადალახვის შანსი, მაგრამ მცირე და საშუალო ზომის აქტორების 

უმეტესობა შეიძლება ვერ გადარჩეს როგორც ბიზნესი . ამას აქვს შორსმიმავალი შედეგები ათიათასობით 

ტურიზმზე დამოკიდებული ადამიანისთვის ქალაქებსა და სოფლებში, მათ შორის ტურიზმთან 

დაკავშირებულ სხვა ბიზნესებისთვის, როგორიცაა ტრანსპორტი.  

რისკები ორგანული სოფლის მეურნეობის კომპონენტისთვის: 

1. COVID-19 კრიზისმა შეიძლება გამოიწვიოს სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობის გადადება ზემო 

სვანეთში შემდეგი მიზეზების გამო: 

- სირთულეები მომსახურების მიმწოდებლის მიერ ყველა საჭირო აღჭურვილობის 

შეგროვებაში 

- სახელმწიფო შეზღუდვები (მაგ. ტრანსპორტირება) 

2. მიმდინარე კრიზისის გამო ადგილობრივ საკვებზე მოთხოვნილება შეიძლება გაიზარდოს, რამაც  

შეიძლება წარმოების აქცენტი გადაიტანოს მაღალი ხარისხიდან უფრო იაფ მაგრამ უფრო დიდი 

რაოდენობის პროდუქციაზე. 

3. არსებულ ვითარებაში შესაძლებელია მხოლოდ ვიდეო /ონლაინ ტრენინგების ჩატარება. საველე 

ტრენინგი შეზღუდულია, რომლის ჩატარებაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ორგანულისთვის. 

4. დაგეგმილი ერთობლივი სემინარი MEPA-სთან და CAUCASCERT-სთან ევროკავშირის ახალი 

ორგანული რეგულაციების ჰარმონიზაციის პროცესის დაწყების შესახებ, სავარაუდოდ მხოლოდ 

შემოდგომაზე ჩატარდება. 

5. Because of COVID-19-ის და  შესაძლო ეკონომიკური კრიზისის გამო არასტაბილური ვალუტით 

GRETA–ს შეიძლება შეექმნას სხვა პრობლემი, როგორიცაა: 

- სირთულეები მოწყობილობებისა და დანადგარების დროულად შესყიდვაში ადგილობრივი 

განვითარების ინიციატივეს (LDI) მხარდაჭერის ფარგლებში შერჩეული 

ბენეფიციარებისათვის;  

- სირთულეები ბენეფიციარების თანადაფინანსებასთან დაკავშირებით, დაბალი 

ლიკვიდურობის გამო. 

6. COVID-19– ის გამო გადაიდო ორი სავარაუდო კონტრაქტი ორგანულ სერთიფიცირებულ 

მწარმოებლებსა და ავსტრიის მყიდველ კომპანია "Sonnentor"-ს შორის რადგან შესყიდვების მენეჯერი 

უბრალოდ ვერ შემოდის ქვეყანაში. 

 

VII. კოორდინაცია დაინტერესებულ მხარეებთან 

GRETA პროექტი კოორდინირებულია დაინტერესებულ მხარეებთან ლოგიკური სქემის შედეგების 

საფუძველზე და თავდაპირველად მითითებული დაინტერესებული მხარეების სიის შესაბამისად 

ჯერჯერობით, ყველა დაინტერესებული მხარე აქტიურად თანამშრომლობს. ცხრილში ქვემოთ 

წარმოდგენილია მონაცემები დაინტერესებული მხარეების მითითებით თითოეული შედეგისთვის, ასევე და 

კოორდინაციის რეჟიმები. 
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მდგრადი მთის ტურიზმი დაინტერესებული 
მხარეები 

კოორდინაცია 

საბოლოო შედეგი 1:  სამართლებრივი და პოლიტიკის ჩარჩო მთის ტურიზმისა და ორგანული 

სოფლის მეურნეობისთვის  ხელს უწყობს მდგრად და ინკლუზიურ განვითარებას 

1.1.  შემუშავებულია მთის მდგრადი 

ტურიზმის განვითარების 

ეროვნული სტრატეგია, რომელიც 

მოიცავს დესტინაციის მართვის 

გეგმასა და ბრენდინგის პოლიტიკას  

GNTA, MRDC,  საქართველოს მთის 

მეგზურთა ასოციაცია, 

საქართველოში შემომავალი 

ტუროპერატორების ასოციაცია, 

საქართველოს ტურიზმის 

ასოციაცია, საქართველოს 

ეკოტურიზმის ასოციაცია, საწარმო 

საქართველო, დ.მ.ო. სვანეთი   

ელ.ფოსტით კომუნიკაცია, 

პირისპირ შეხვედრები, "Think 

Tank" ფორმატის შეხვედრები, 

მრავალი ონლაინ შეხვედრა 

COVID-19– ის გამო, 

საკონსულტაციო კომიტეტის 

AC შეხვედრები 

1.2  დაარსდა და გაძლიერდა 

დესტინაციის მენეჯმენტის 

ორგანიზაციები (დმო)  

GNTA, MRDC, სვანეთის  დ.მ.ო.,  

მესტიისა და ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტები 

ელექტრონული ფოსტით 

კომუნიკაცია, პირისპირ 

შეხვედრები, საკონფერენციო 

ზარები, საერთაშორისო 

ექსპერტების გადადებული 

მგზავრობა 

საკონსულტაციოდ, 

საკონსულტაციო კომიტეტის 

შეხვედრები, დმო 

კონსტიტუციური შეკრება 

1.3 A  შეიქმნა ხარისხის 

სტანდარტისა და კონტროლის 

ეროვნული სისტემა ადგილობრივი 

ტურიზმის მომწოდებლებისთვის 

GNTA, GITOA, GEA, GTA 
ელ.ფოსტით კომუნიკაცია, 

პირისპირ შეხვედრები, "Think 

Tank" ფორმატის შეხვედრები,  

საკონფერენციო ზარები 

საბოლოო შედეგი 2:  გაიზარდა დასაქმება და შემოსავალი ორივე სექტორში ახალი და 

უკეთესი პროდუქტებისა და მომსახურებების წყალობით და უკეთესი საბაზრო კავშირების 

გამ, ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე.  

2.1  შექმნილია პროდუქტები და 

მომსახურება მდგრადი სამთო 

ტურიზმისთვის, ბილიკების 

განვითარების ჩათვლით  

GNTA, MRDC, DMOs, კერძო 

სექტორი, მუნიციპალიტეტები 

ელ.ფოსტით კომუნიკაცია, 

პირისპირ შეხვედრები, "Think 

Tank" ფორმატის შეხვედრები,   
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ორგანული ასოციაციის 

სემინარები, ეროვნული 

კონფერენცია, მთის დღე, 

საკონფერენციო ზარები 

2.2  სერთიფიცირებულია სასტუმრო 

სახლები და გიდები შემუშავებული 

სტანდარტების შესაბამისად  

საქართველოს მთის მეგზურთა 

ასოციაცია GMGA, საქართველოს 

შემომავალი ტუროპერატორთა 

ასოციაცია, საქართველოს 

ტურიზმის ასოციაცია, 

საქართველოს ეკოტურიზმის 

ასოციაცია, საწარმო საქართველო, 

დ.მ.ო. სვანეთი 

ელ.ფოსტით კომუნიკაცია, 

პირისპირ შეხვედრები, "Think 

Tank" ფორმატის შეხვედრები,   

სერტიფიკატორების 

ვიზიტები, საკონფერენციო 

ზარები 

2.3  წახალისებულია ინოვაციები  

ახალი ტურისტული პროდუქტებისა 

და სერვისებისთვის  

GNTA, MRDC, საქართველოს მთის 

მეგზურთა ასოციაცია, 

საქართველოს შემომავალი 

ტუროპერატორთა ასოციაცია, 

საქართველოს ტურიზმის 

ასოციაცია, საქართველოს 

ეკოტურიზმის ასოციაცია, საწარმო 

საქართველო, დ.მ.ო. სვანეთი, 

კერძო სექტორი 

ელ.ფოსტით კომუნიკაცია, 

პირისპირ შეხვედრები, "Think 

Tank" ფორმატის შეხვედრები,   

ადგილზე ვიზიტები, 

საკონფერენციო ზარები  

საბოლოო შედეგი 3:  გაუმჯობესებულია წვდომა შესაძლებლობების განვითარების 

ღონისძიებებზე მდგრადი მთის ტურიზმისა და ორგანული სოფლის მეურნეობის სფეროებში 

მომუშავე ადამიანებისა და ინსტიტუტებისთვის;  არსებობს ცოდნის მართვის სისტემა, 

რომელიც შესაძლებელს გახდის საჯარო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოების 

აქტორებისთვის ერთობლივ სწავლებას  

3.1 განხორციელდა ეროვნული და 

საერთაშორისო გაცვლა და 

ორგანიზაციული სწავლება  

GNTA, MRDC, 

მუნიციპალიტეტები, დ.მ.ო-ები, 

ასოციაციები, კერძო სექტორი 

ელ.ფოსტით კომუნიკაცია, 

პირისპირ შეხვედრები, "Think 

Tank" ფორმატის შეხვედრები,    

პირდაპირი სატელეფონო და 

პერსონალური შეხვედრები, 

საკონფერენციო ზარები 
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3.2  გამარტივდა შესაძლებლობების 

განვითარების ღონისძიებები 

გიდებისა და სასტუმრო სახლების 

მფლობელებისთვის 

GNTA, MRDC, საქართველოს მთის 

მეგზურთა ასოციაცია, 

საქართველოს შემომავალი 

ტუროპერატორთა ასოციაცია, 

საქართველოს ტურიზმის 

ასოციაცია, საქართველოს 

ეკოტურიზმის ასოციაცია, საწარმო 

საქართველო , დმო სვანეთი  

ელ.ფოსტით კომუნიკაცია, 

პირისპირ შეხვედრები, "Think 

Tank" ფორმატის შეხვედრები,     

საკონფერენციო ზარები, 

ტენდერების გამოცხადება 

  ელ.ფოსტით კომუნიკაცია, 
პირისპირ შეხვედრები, "Think 
Tank" ფორმატის შეხვედრები,      
კომიტეტი, 

  

  

3.3 შეიქმნა სასტუმრო სახლის 
მოდელი სასწავლო მიზნებისათვის  

MRDC, GNTA, DMOs, პროფესიული 
სწავლების კოლეჯები , 
Constructive Alps Award 
(ლიხტენშტეინში ) 

 

 
  

ორგანული მეურნეობა დაინტერესებული მხარეები მიდგომა 

საბოლოო შედეგი 1: სამართლებრივი და პოლიტიკის ჩარჩო მთის ტურიზმისა და ორგანული 

სოფლის მეურნეობისთვის  ხელს უწყობს მდგრად და ინკლუზიურ განვითარებას 

4.1  ხელი შეეწყო ეროვნული 

ორგანული კანონმდებლობის 

ჰარმონიზაციას ევროკავშირის 

რეგულაციებთან  

სასერთიფიკატო ორგანოები 

(ეროვნული და საერთაშორისო); 

MEPA; მწარმოებლები ; 

სემინარები, ვორკშოპები, 

ინფორმაციული სესიები ; 

4.2 დაარსდა შიდა კონტროლის 

სისტემა 

სასერთიფიკატო ორგანოები ; 

ლაბორატორიები;  არასამთავრობო 

ორგანიზაციები; ICC; სკოლები და 

კვლევითი ინსტიტუტები; 

მწარმოებლები; კოლეჯები; 

დაცული ტერიტორიების 

სააგენტოები  (APA); 

ტრენინგი, სემინარები, 

ინსპექტირება, ანგარიშგება, 

შეფასების მისიები 

საბოლოო შედეგი 2: გაიზარდა დასაქმება და შემოსავალი ორივე სექტორში ახალი და 

უკეთესი პროდუქტებისა და მომსახურებების წყალობით და უკეთესი საბაზრო კავშირების 

გამ, ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. 
5.1  ჩატარდა ბაზრისა და 
მიზანშეწონილობის შესწავლა 
მწარმოებლებისა და 
მომხმარებლების მოთხოვნების 
იდენტიფიკაციისთვის და ყველაზე 
პერსპექტიული ღირებულებების 
ჯაჭვების შერჩევის მიზნით.  

არასამთავრობო ორგანიზაციები; 

კომპანიები; მწარმოებლები; 

ექსპერტები; ICC; სასერთიფიკატო 

ორგანოები; კოოპერატივები ; 

ინტერვიუები; საველე 

ვიზიტები; შეხვედრები ; 
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5.2  გაძლიერებულია ორგანულ 

სოფლის მეურნეობაზე გარდამავალი 

ადგილობრივი ფერმერების / 

მწარმოებელთა ჯგუფები  

სასერთიფიკატო ორგანოები; 

აგრარული უნივერსიტეტი; MEPA; 

ICC; ექსპერტები; არასამთავრობო 

ორგანიზაციები; მეწარმეები; 

გადამამუშავებელი კომპანიები; 

ტრენერები / ექსპერტები; 

ტრენინგები (ვიდეო), 

სემინარები, ფერმის დღეების 

ორგანიზება; შეფასების 

მისიები; ადგილობრივი 

განვითარების ინიციატივის 

(LDI) მხარდაჭერის პროგრამა; 

დემო ნაკვეთების დაარსება; 

სადემონსტრაციო მასალები; 

5.3  შეიქმნა ახალი საბაზრო 

კავშირები მარკეტინგული 

საქმიანობის საშუალებით 

MEPA;  მეწარმეები; 

გადამამუშავებელი კომპანიები; 

სასტუმროს და სასტუმრო სახლის 

მფლობელები; საცალო 

მოვაჭრეები; 

ტრენინგები; ეროვნული და 

საერთაშორისო ბაზრობები; 

მედია არხები; 

5.4  სერტიფიცირებული პროდუქტი 

ინტეგრირებულია რეგიონის 

ბრენდში 

MEPA; ICC; NGOs;  

სასერთიფიკატო ორგანოები; 

მწარმოებლები; 

სემინარები; ივენთი; 

გამოფენები; მედია არხები ; 

საბოლოო შედეგი 3: გაუმჯობესებულია წვდომა შესაძლებლობების განვითარების 

ღონისძიებებზე მდგრადი მთის ტურიზმისა და ორგანული სოფლის მეურნეობის სფეროებში 

მომუშავე ადამიანებისა და ინსტიტუტებისთვის;  არსებობს ცოდნის მართვის სისტემა, 

რომელიც შესაძლებელს გახდის საჯარო, კერძო და სამოქალაქო საზოგადოების 

აქტორებისთვის ერთობლივ სწავლებას 

6.1  ხელი შეეწყო სერტიფიკაციის 

ორგანოს წარმომადგენლების / 

ინსტიტუტების შესაძლებლობების 

განვითარების ღონისძიებებს 

სასერთიფიკატო ორგანოები; 

ინსპექტორები; ტრენერები ; 

IFOAM; 

ტრენინგები, ვორკშოპები; 

6.2  გამარტივდა ექსტენციის 

სერვისის მიმწოდებლების 

შესაძლებლობების განვითარების 

ღონისძიებები 

ეროვნული და საერთაშორისო 

კონსულტანტები / ექსპერტები; 

MEPA; ICC; არასამთავრობო 

ორგანიზაციები; კოლეჯები ; 

ტრენინგები (TOT); 

სემინარები; ფერმის დღეების 

ორგანიზება; გაცვლითი 

ვიზიტები 

6.3  ხელშეწყობილია ორგანულ 

სოფლის მეურნეობაში 

გადამამუშავებელთა, 

მომწოდებელთა და საცალო 

ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

საკონსულტაციო მომსახურება  

MEPA; ICC;  კონსულტანტები / 

ექსპერტები; არასამთავრობო 

ორგანიზაციები; 

ხილვადობის მასალები; 

მედია არხები; დემო 

ნაკვეთები ; 



 

 

VIII. მენეჯმენტი და კოორდინაცია 

პროექტის მრჩეველთა კომიტეტი 

დაარსების პერიოდში, პირველი საკონსულტაციო კომიტეტი ორგანიზებული იყო  სახჩერეში 2019 წლის 23 

ივლისს, ბენეფიციარებისა და დონორების მონაწილეობით. პირველი სესიის განმავლობაში დამტკიცდა 

კომიტეტის ტექნიკური დავალებები. ისინი წარმოდგენილია დანართში # 10_ „ტექნიკური დავალება GRETA- 

ს საკონსულტაციო კომიტეტისათვის". ევროკომისიის დელეგაციის გუნდის ხელმძღვანელი, დომინიკ 

პაპენჰაიმი ერთხმად აირჩიეს კომიტეტის თავმჯდომარედ. პირველი საკონსულტაციო კომიტეტის სხდომის 

დეტალური ოქმი წარმოდგენილია დანართში # 11_ "პირველი მრჩეველთა კომიტეტის სხდომის ოქმი".  

შემდეგი მრჩეველთა კომიტეტი დაგეგმილი იყო 2020 წლის მარტში ან აპრილში და გადაიდო COVID-19– ის 

გამო.  

IX. კომუნიკაცია და თვალსაჩინოება 

საწყის ფაზაში მოხდა კომუნიკაციისა და ხილვადობის გეგმის გადახედვა და კომუნიკაციის მთელი 

მიდგომის შედგენა. განახლებული საკომუნიკაციო მიდგომა მორგებულია GRETA პროექტის სამიზნე 

ჯგუფების მოსაზრებებზე და წარედგენა და დადასტურდა ზემოაღნიშნულ მრჩეველთა კომიტეტის პირველ 

კრებაზე. კომუნიკაციის ამოცანაა GRETA პროექტის მიზნებისა და საქმიანობის შესახებ ცნობიერების 

ამაღლება და პროექტის დონორების როლისა და მხარდაჭერის ხაზგასმა შემდეგნაირად: 

კომუნიკაციის სამიზნე ჯგუფები მთის ტურიზმში 

• ტურიზმის სექტორი (ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა კომპონენტის გათვალისწინებით, საბოლოო 

მომხმარებლების ჩათვლით: ადგილობრივი და საერთაშორისო ტურისტები) განსაკუთრებული 

აქცენტით ქალებზე ამ სექტორში.  

• საჯარო დაწესებულებები: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ასოციაცია (GNTA), საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო (MRDI), დესტინაციის მენეჯმენტის 

რეგიონალური ორგანიზაციები (დ.მ.ო.)  

• სკოლები და კვლევითი ინსტიტუტები სვანეთში 

• სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები / არასამთავრობო ორგანიზაციები (CSOs/NGOs)  

• ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი 

კომუნიკაციის სამიზნე ჯგუფები ორგანულ სოფლის მეურნეობაში  

• ორგანული სოფლის მეურნეობის სექტორი (ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა კომპონენტის 

გათვალისწინებით, საბოლოო მომხმარებლების და ზოგადი მომხმარებლების ჩათვლით), 

განსაკუთრებული აქცენტით ქალებზე სოფლის მეურნეობაში, რათა ისინი იქცნენ კომუნიკაციური 

მიდგომის სპეციალურ სამიზნე ჯგუფად  

• საჯარო დაწესებულებები: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 

სურსათის უვნებლობის სააგენტო.  

• სასერთიფიკატო ორგანოები 

• სკოლები და კვლევითი 

ინსტიტუტები 

• სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები / არასამთავრობო ორგანიზაციები 



 

 

განახლებული საკომუნიკაციო მიდგომის მთავარი შესწორებები იყო აქცენტების გადატანა მასობრივი  

კომუნიკაციიდან ინდივიდუალიზირებული კომუნიკაციის არხებზე, იმისათვის რომ სამიზნე ჯგუფებთან 

დამყარეს გრძელვადიანი მჭიდრო ურთიერთობები,  მოხდეს მათი ჩართულობა და დამყარდეს მუდმივი 

ორმხრივი ინფორმაციული გაცვლა. თუმცა მასობრივი კომუნიკაცია კვლავ რჩება ერთ-ერთ არხად, რომელიც 

გამოიყენება GRETA პროექტისა და დონორების ხილულობის ასამაღლებლად,  

შემუშავებული მიდგომის სათანადო განხორციელების უზრუნველსაყოფად შემოღებულია შემდეგი 

მექანიზმები და ღონისძიებები: 

ციფრული კომუნიკაცია 

• GRETA ვებსაიტის შექმნა; 

• ორგანული მეურნეობის გავრცელების სტრუქტურის შექმნა დაინტერესებული მხარეების 

საკომუნიკაციო პლატფორმების გამოყენებით;  

• პროექტის კონტაქტების მონაცემთა ბაზის შექმნა;  

• საინფორმაციო ცნობების და ბიულეტენების გავრცელება; 

MICE კომუნიკაციის მეთოდები (შეხვედრები, წახალისება და ივენთები, კონფერენციები და 

გამოფენები),  

• მნიშვნელოვანი ევენთები (მცირე / საშუალო / მასშტაბური);  

• პლაგინ ივენთები; 

• Think-tank დაფების შექმნა, როგორც კომპონენტებისთვის, ასევე საკომუნიკაციო და მარკეტინგული 

აქტივობებისთვის და მათთან მუდმივი კოორდინაციის შენარჩუნება;  

• სემინარების / ვორკშოპების / საინფორმაციო სესიების ორგანიზება პროექტის განხორციელების 

დროს;  

• ნეტვორკინგ შეხვედრები და სემინარები არსებულ და პოტენციურ ბენეფიციარებთან; 

 

მასობრივი კომუნიკაცია (ტელევიზია / რადიო / პრესა) 

• მედია მოგზაურობა ადგილობრივ ჟურნალისტებთან ერთად/ მედია მოგზაურობა საერთაშორისო 

ჟურნალისტებთან ერთად;  

• მედია სემინარები საველე მედიის წარმომადგენლებთან;  

• მედია სლოტების განთავსება; 

• მედიის პარტნიორობის განვითარება სექტორის მედიის წარმომადგენლებთან; 

COVID-19 კრიზისის გამო საკომუნიკაციო მიდგომა მორგებული იქნება არსებულ შეზღუდვებზე და ფოკუსი 

გადავა ციფრულ კომუნიკაციაზე და მასობრივ კომუნიკაციაზე თემატური სიუჟეტების განთავსებით. MICE 

მეთოდი იქნება გამოყენებული ინტერნეტით, საქმიანობის მიზნების შესაბამისად.  

განხორციელებული საკომუნიკაციო საქმიანობის მიმდინარეობა: 

ციფრული კომუნიკაცია 

•  2020 წლის I კვარტალში დაიწყო GRETA ვებსაიტის შექმნა, რომელიც, სავარაუდოდ, დასრულდება 

2020 წლის ივნისში; 



 

 

• პარტნიორობის შეთანხმება დამყარდა სექტორის დაინტერესებულ მხარეებთან ინფორმაციის 

გავრცელების ხელშესაწყობად არსებული საკომუნიკაციო არხებით;  

• შეიქმნა პროექტის საკონტაქტო მონაცემთა ბაზა 800 საკონტაქტო პირით; რეგულარულად 

მიმდინარეობს განახლება;  

• ინფორმაცია გავრცელდა თითოეული ეტაპის შესახებ არსებული საკონტაქტო ბაზის მეშვეობით; 

• მზადდება საინფორმაციო ვიდეოები განაცხადების წარსადგენად ორგანულ მეურნეობაზე 

(ადგილობრივი განვითარების ინიციატივის LDI) და ტურიზმის განვითარების ინიციატივაზე (TDI)  

MICE კომუნიკაციის მეთოდი (შეხვედრები, წახალისება და ღონისძიებები, კონფერენციები და 

გამოფენები)  

• Plug-in ივენტი რაჭის რეგიონში - SDG ფესტივალი;;  

• პროექტის გაშვების ივენტი მესტიაში; 

• მცირე მასშტაბის პლაგინ ივენტი - რეგიონალური ევროპის დღე 2019 მესტიაში;  

• პლაგინ ივენტი რაჭის რეგიონში - "ლანდშაფტი, დრო, მეხსიერება...";  

• GRETA HUB | ცაგერი - ჰაბი გასტრონომიული ტურიზმისთვის 

• საბაზისო კვლევების პრეზენტაცია - მდგრადი მთის ტურიზმი, ორგანული სოფლის მეურნეობა და 

EGSIA კვლევა; 

• პლაგინ ივენტი - მთის საერთაშორისო დღე, რომელიც ორგანიზებულია MRDI- სა და UNDP- სთან 

ერთად; 

• ვორკშოპი ტექნიკური დავალების შედგენაზე საქართველოს მთის მდგრადი სტრატეგიისთვის 

• ჩატარდა სამი ფართო think-tank  შეხვედრა: (1) მთიანი ტურიზმის მდგრადი სტრატეგიის 

შემუშავების ხელშეწყობა, (2) სვანეთის დესტინაციის ბრენდი და (3) COVID-19-ზე რეაგირება (2020 

აპრილში); 

• ინფორმაციული ღონისძიებები ყველა მიზნობრივ რეგიონში; 

• ნეტვორკინგ შეხვედრები სვანეთის დმო– სთან; 

მასობრივი კომუნიკაცია (ტელევიზია / რადიო / პრესა) 

• მედია მოგზაურობა მოეწყო ადგილობრივი ჟურნალისტებისთვის ცაგერის რაიონში. დაგეგმილია 

დამატებითი მედია მოგზაურობა საერთაშორისო ჟურნალისტთან ერთად 2020 წელს;  

• გაჩდა მედია სლოტები მნიშვნელოვანი მოვლენისთვი - GRETA HUB | ცაგერი; 

• დამყარდა მედია პარტნიორობა რეგიონულ არხებთან: AGTO TV (25 რეგიონალური არხის 

დაფარვით) და საფერავი TV - კონცენტრირებულია გამჭოლ თემატიკაზე - ტურიზმი  და ორგანული  

სოფლის მეურნეობა; 

• განხილულია პარტნიორობის ინიციატივები საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან 

შესაბამისი აგრო-სატელევიზიო პროგრამების შესახებ;  

• განხილული იყო პარტნიორობის ინიციატივები აგროჟურნალისტიკის ასოციაციის 

ხელმძღვანელთან; 

• გადაიდო ავსტრიული Kronenzeitung–ის - ყველაზე პოპულარული ყოველდღიური გაზეთის 

ჟურნალისტის 2020 წლის ივნისში დაგეგმილი მოგზაურობა სპეციალური რეპორტაჟისთვის 



 

 

პროექტზე COVID-19 მიზეზით. გამგზავრება ალბათ შედგება შემოდგომაზე, თუ მგზავრობის რეჟიმი 

ამის საშუალებას მოგვცემს. 

• ადგილობრივი განვითარების ინიციატივის (LDI) მეორე კონკურსის გამოცხადება ევროკავშირის 

წარმომადგენლობასა და შვედეთის საელჩოსთან თანამშრომლობით, 2020 წლის აპრილში. 

ხილვადობის დეტალური გაიდლაინები შეიქმნა საწყის ფაზაზე და დამტკიცდა საკონსულტაციო კომიტეტის 

პირველ სხდომაზე. 

გაიდლაინები ხელმისაწვდომია ლინკზე: LINK #8 9. 2020 წლის მარტში პროექტის ორი დონორის შვედეთის და 

ავსტრიის და განმახორციელებელი სააგენტოს ADA-ს მიერ განახლდა მათი ლოგოები. შესაბამისად, 2020 

წლის აპრილში შესაფერისი განახლება გათვალისწინებულია GRETA პროექტის ხილვადობაზე და CI-ზე. 

 
' https://drive.google.com/file/d/1Ec7Z-AvoFZUsZ5Polj88q7bL14-bv Oe/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Ec7Z-AvoFZUsZ5Polj88q7bL14-bv
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