
Oxfam:
• ტრენინგი ორგანიზაციულ განვითარებაში კონსორციუმის

პარტნიორებისათვის მისაქციელში;
• მოსამზადებელი საქმიანობა კაპიტალის ინვესტირების

კომპონენტთან დაკავშირებით; დაინტერესების
გამოხატვის წერილების მიღების გამოცხადება;

• დოკუმენტური ვიდეომასალის მომზადება
ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით;

• „ფერეროს“ სამუშაო ჯგუფთან შეხვედრა თხილის
სექტორის განვითარებასთან დაკავშირებით;

• ქალთა ეკონომიკური ლიდერობის კამპანიის წამოწყება.

People in need: 
• ექსპერტების მიერ გამართული სამუშაო შეხვედრები

იმერეთსა და რაჭაში;
• საბაზისო კვლევის შესახებ ანგარიშის დასრულება;
• ბაზრის შეფასების გაგრძელება;
• გარე საკომუნიკაციო სტრატეგიის გეგმის შემუშავება;
• მედიის საჭიროებებისთვის მონაცემთა ბაზის შექმნა.

Mercy Corps:
• კომიტეტის ჩამოყალიბება ფერმერთა კოოპერატივებისგან

მიღებული გრანტზე განაცხადების შესასწვალად;
• ფერმერთა შერჩეული ჯგუფების საწყისი ტრენინგი

კოოპერაციის სამართლებრივ ასპექტებთან
დაკავშირებით.

Care :  
• ფერმერთა წინასწარ შერჩეული ჯგუფების ტრენინგი

(პირველი ეტაპი - ბიზნესზე ორიენტირებული ფერმერთა
ჯგუფების კონკურენცია);

• საბაზისო კვლევა;
• ბაზრის კვლევა და სამიზნე ტერიტორიაზე ძირითადი

ეკონომიკური დაინტერესებული მხარეების
იდენტიფიცირება;

• საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე
ეწვევა საფრანგეთს COPA-COGECA-ს მეშვეობით
ორგანიზებულ გამოცდილების გაზიარების ღონისძიებაზე;

• კონსულტაციები საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის -
ფერმერებისა  და ფერმერთა ჯგუფების გაერთიანების -
შესაძლებლობათა (საორგანიზაციო და ფინანსური)
განვითარების მიზნით.

სიახლეები

ჩვენი პარტნიორების მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები

ივნისში ჩასატარებელი ღონისძიებები

პროგრამის შესახებ

საინფორმაციო ბიულეტენი
გამოცემა #01, 2014 წლის ივნისი

მარტი
• ყველა დაინტერესებულმა მხარემ დაიწყო საინფორმაციო

შეხვედრების ჩატარება ადგილობრივი ხელისუფლების
ორგანოებთან და ფერმერებთან პროგრამით დაინტერესებულ
რეგიონებში. ეს საქმიანობა მოიცავს როგორც დასავლეთ,
ისე აღმოსავლეთ საქართველოს, იქ არსებული რაიონების
უმეტესობას;

• ENPARD-ის გრანტის ხელმოწერა მოხდა საგურამოში, ქალთა
კოოპერატივში, რაც სიახლე იყო ევროკავშირის პროექტებში
საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით და რაც ფართოდ
გაშუქდა მედიის მიერ - ეროვნულმა სატელევიზიო არხებმა
პირდაპირი ჩართვაც კი მოახდინეს ამ მოვლენის
გასაშუქებლად. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობდა ENPARD-
ის ყველა დაინტერესებული მხარე და ზოგიერთი მათი
ბენეფიციარიც, ასევე მას დაესწრო ევროკავშირის
წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე და
სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე.

• საკომუნიკაციო სამსახურმა მოამზადა ოთხი ახალი პოდკასტი,
რომლებშიც ყურადღება გამახვილებულია ENPARD-ის
სხვადასხვა ასპექტზე.

• OXFAM-მა და მისმა ადგილობრივმა პარტნიორმა - სოფლად
თემთა განვითარების სააგენტომ მოაწყვეს სემინარი „როგორ
უნდა მოხდეს საქართველოში მცირე ფერმერთა
კოოპერატივების დახმარება“, რომელიც მცხეთაში
გუბერნატორის ოფისში გაიმართა. სემინარის მონაწილეებს
შორის იყვნენ სხვადასხვა რეგიონის ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონის გუბერნატორი, ასევე პარლამენტის წევრი
რეგიონიდან.

• OXFAM-მა და მისმა ადგილობრივმა პარტნიორმა ELKANA-
მ ორგანიზება გაუწიეს ფერმერთა კონგრესს „საოჯახო
ფერმერობა უზრუნველყოფს სოფლად სურსათის
უსაფრთხოებას კლიმატის ცვლილების ხანაში“.

• საკომუნიკაციო სამსახურმა ENPARD-ის პროექტი გორისა
და სართიჭალის იუსტიციის რეგიონულ ცენტრებში წარუდგინა
ადგილობრივ ფერმერებს, მასწავლებლებს,
მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებს და არასამთავრობო
ორგანიზაციებს.

• საკომუნიკაციო სამსახურის ოფისში ჩატარდა ENPARD-ის
ყველა დაინტერესებული მხარის საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახურების თანამშრომელთა ორი

შეხვედრა, რომლებიც მიზნად ისახავდა ENPARD-ის ყველა
ბენეფიციარს შორის საკოორდინაციო მექანიზმის
ჩამოყალიბებას.

აპრილი
• ENPARD-ის დაინტერესებულმა მხარეებმა მოაწყვეს ოცზე

მეტი საველე შეხვედრა ფერმერებთან სხვადასხვა რეგიონში.
ამ შეხვედრების დროს ფერმერებმა მიიღეს ინფორმაცია
ENPARD-ის და კოოპერატივებისთვის გრანტის მიღების
შესაძლებლობების შესახებ.

• ELKANA-მ მოაწყო სემინარი ფოთში სურსათის უსაფრთხოების
შესახებ.

• საკომუნიკაციო სამსახურის მიერ ორგანიზებული ENPARD-
ის ყველა დაინტერესებული მხარის საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახურების წარმომადგენელთა შეხვედრა
თბილისში სასტუმრო „ამბასადორში“. შეხვედრაზე შემდეგი
საკითხები იქნა განხილული: მედიატურები და წარმატებული
პრაქტიკის მაგალითები; პოდკასტები; მომავალი ტრენინგი
კომუნიკაციაში; ENPARD-ის ვებგვერდი.

მაისი
• OXFAM-მა დაასრულა ფერმერთა საველე გამოკითხვები და

შეგროვებული მონაცემების წინასწარი ანალიზი და მალე
მოსალოდნელია რიგი ძალზე მნიშვნელოვანი დასკვნების
წარმოდგენა.

• ENPARD-ის დაინტერესებული მხარეების საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახურების წარმომადგენელთა ტრენინგი
თბილისში სასტუმრო „ამბასადორში“. ფორმულირებული
იქნა ერთიანი მიდგომა ENPARD-ის საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სტრატეგიის მიმართ.

• მედიატური და სემინარი უმსხვილესი ეროვნული და
რეგიონული მედიასაშუალებებისთვის აჭარაში, ევროკავშირის
წარმომადგენლობის, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,
გაერო-ს გავითარების პროგრამის და FAO-ს
წარმომადგენელთა მონაწილეობით, 29-30 მაისი.

• აჭარაში გაერო-ს განვითარების პროგრამამ დააარსა
აგრომომსახურების ცენტრების ქსელი. გაერო-ს
განვითარების პროგრამა ENPARD-ის პარტნიორი
ორგანიზაციაა. აგრომომსახურების ცენტრებში ფერმერებს
შეუძლიათ მიიღონ ყველა შესაძლებელი მომსახურება,
რომელიც კი შეიძლება დასჭირდეთ, მათ შორის ნიადაგის
ანალიზი მოძრავი ლაბორატორიის მიერ, ხილისა და
ბოსტნეულის ძველი სახეობების შეცვლა ახალი და
გაუმჯობესებული სახეობებით თურქეთიდან, ესპანეთიდან
ან იაპონიიდან, კომპოსტით, პესტიციდებით და ა.შ.
უზრუნველყოფა. გაერო-ს განვითარების პროგრამა ასევე
დახმარებას უწევს სოფლის მეურნეობის ადგილობრივ
სამინისტროს სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან
დაკავშირებული კვლევების, საინვესტიციო მიმართულებების
შემუშავებისა და რეგიონისთვის ინვესტიციების მოზიდვის
ხელშეწყობის გზით.

• FAO-მ წამოიწყო საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსთვის დახმარების გაწევა ქვეყნის სოფლის
მეურნეობის ახლად შემუშავებული სტრატეგიის
განხორციელებაში. ამ მიზნით ჩამოყალიბდა ცალკე
პოლიტიკური დეპარტამენტი. კონსულტაციებისა და ტრენინგის
მეშვეობით FAO ასევე დახმარებას უწევს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრებს. FAO მიზნად ისახავს
ყველაზე წარმატებული ფერმერების გამოვლენას და მათ
დაკავშირებას სხვა ფერმერებთან ცოდნისა და წარმატებული
გამოცდილების გაზიარების მიზნით.

ევროკავშირის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისათვის (ENPARD) პოლიტიკური
ინიციატივაა, რომელიც აღიარებს სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობას სურსათის უსაფრთხოების, მდგრადი წარმოებისა და
სოფლად დასაქმების თვალსაზრისით.

პროგრამის ხანგრძლივობა ხუთი წელია (2012 წლის იანვარი - 2016 წლის იანვარი) და იგი მიმართულია: სოფლად მცხოვრები
ფერმერებისათვის საინფორმაციო და საკონსულტაციო ცენტრების ჩამოყალიბებაზე, ხელისუფლებისთვის დახმარების გაწევაზე
ისეთი კანონების მიღებაში, რომლებიც ხელს შეუწყობს კოოპერაციას ფერმერებს შორის, და სოფლის განვითარების მიზნით
გრანტების გაცემაზე ფერმერებისთვის მასშტაბზე ორიენტირებული ეკონომიკის განვითარებაში დახმარების გასაწევად.

პროგრამა მიზნად ისახავს ტექნიკური დახმარების გაღრმავებას სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის, რათა გაძლიერდეს
სამინისტროს შესაძლებლობა, გაატაროს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სტრატეგიით გათვალისწინებული რეფორმები
2014-2020 წლებში. აღნიშნული სტრატეგია საქართველოს მთავრობამ 2012 წლის მაისში მიიღო.

პროგრამა ENPARD საქართველოსთვის
52 მილიონ ევროს ითვალისწინებს.
ბიუჯეტი შემდეგნაირად არის
დაყოფილი:

• 24 მილიონი ევრო - ბიუჯეტის
დახმარება. ბიუჯეტის დახმარება
გამოიყოფა მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ მთავრობა
შეასრულებს იმ პირობებს,
რომელთა შესახებ მოილაპარაკეს
ევროკომისიამ და საქართველოს
მთავრობამ. ეს პირობებია:

1. პოლიტიკის გაუმჯობესება და
იმგვარი კანონების მიღება,
რომლებიც ხელს შეუწყობს
ფერმერებისა და სოფლად მოღვაწე
მეწარმეების
კონკურენტუნარიანობის გაზრდას;

2. სოფლის მეურნეობის
სექტორისთვის განვითარების
ხელშეწყობის სისტემის ორგანიზება
რაიონული დონის საკონსულტაციო
და საინფორმაციო ცენტრებზე
დაყრდნობით. აღნიშნული სისტემის
მიზანია ფერმერთა ცოდნის
გაუმჯობესება სოფლის მეურნეობის
სფეროში არსებული საუკეთესო
პრაქტიკის, ახალი ტექნოლოგიების

და ეროვნულ და საერთაშორისო
ბაზრებზე არსებული
მოთხოვნის/მიწოდების შესახებ.

3. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
მოდერნიზება, რაც გააუმჯობესებს
მის საქმიანობას და პოზიტიურ
ზემოქმედებას მოახდენს სოფლის
მეურნეობის ეკონომიკურ ზრდაზე.

• 15 მილიონი ევრო გრანტების
სახით, რომლებიც მიენიჭა ოთხ
კონსორციუმს: Oxfam (დიდი
ბრიტანეთი), Care (ავსტრია), Peo-
ple in Need და Mercy Corps
(შოტლანდია). ეს კონსორციუმები
აერთიანებენ 16 ქართულ და
საერთაშორისო ორგანიზაციას, მათ
შორის სასოფლო-სამეურნეო
ასოციაციებს და აკადემიურ
დაწესებულებებს. პროექტები
დახმარებას გაუწევს 160-მე მეტი
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივის შექმნას,
რომლებსაც გაეწევათ ტექნიკური
დახმარება ახალი
შესაძლებლობების
განვითარებისათვის. გრანტები
ასევე ითვალისწინებს პირდაპირ
ინვესტიციებს და მოიცავს
საქართველოს 45 რაიონს.

• 3 მილიონი ევრო
შემოწირულობის
ხელშეკრულებების სახით აჭარის
რეგიონში განხორციელდება
ერთობლივი პროგრამა გაერო-ს
განვითარების პროგრამის
თანადაფინანსებით. გაერო-ს
განვითარების პროგრამა ამ
კომპონენტს 300 000 ევროთი
დააფინანსებს. აღნიშნული
ერთობლივი პროგრამა:

1. გაზრდის და გააუმჯობესებს

ძირითად მომსახურებებს მცირე
ფერმერებისთვის;

2. ხელს შეუწყობს ბიზნესზე
ორიენტირებული მცირე
ფერმერების ჯგუფების,
ასოციაციებისა და ფერმერებს
შორის მოგებაზე დამყარებული
თანამშრომლობითი საქმიანობის
სხვა ფორმების შექმნას და
განვითარებას;

3. ჩატარდება აჭარაში სოფლის
მეურნეობაში არსებული
პრობლემებისა და საჭიროებების
ინტენსიური შესწავლა და
კვლევები, რაც მიზნად ისახავს
აჭარის სოფლის მეურნეობის
რეგიონული სამინისტროს ახალი
მოდელის შემუშავებას და
განხორციელებას. ეს მოდელი
ადაპტირებული უნდა იყოს
სექტორის ახალი
საჭიროებებისადმი და
უზრუნველყოს მიმზიდველი გარემო
კერძო ინვესტიციებისათვის.

თავისი არსებობის პირველივე თვეებში
ENPARD საქართველომ უკვე დაიწყო
მნიშვნელოვანი შედეგების მოტანა.
ოთხი გრანტის მიმღები კონსორციუმები
აწარმოებდნენ სხვადასხვა საქმიანობას,
რომელიც მოიცავდა: ფერმერებს შორის
კარდაკარ სიარულს და მათ
გამოკითხვას, ასევე შეხვედრებს
მუნიციპალიტეტებთან და ქვეყნის იმ 45
რეგიონში მცხოვრებ ფერმერებთან,
სადაც კონსორციუმების წევრებმა
დაიწყეს საქმიანობა.

ამგვარი შეხვედრები სასარგებლო იყო
ყველა მხარისათვის, რათა მათ

გაეცნოთ ENPARD-ის მექანიზმები და
გაეგოთ ის სარგებელი, რომელსაც
პროგრამა მოუტანს მათ როგორც თემს
და როგორც ფერმერებს. მყარდება
თანამშრომლობა რეგიონულ
საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან,
რაც მიზნად ისახავს ENPARD-ის
საქმიანობაში სასოფლო-სამეურნეო
ფაკულტეტების როგორც
პროფესორ-მასწავლებლების, ისე
სტუდენტების ჩართვას. ქუთაისში
ერთ-ერთმა კონსორციუმმა - The People
in Need - უკვე შეიმუშავა სტაჟირების
პროგრამა სტუდენტებისათვის,
რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს
ENPARD-ის მიერ ჩატარებულ
ფერმერთა გამოკითხვებში, მონაცემთა
შეგროვებაში და ადგილობრივი
ფერმერობის გაანალიზებაში. სოფლის
მეურნეობის სფეროს ახალგაზრდა
სპეციალისტების ჩართვა ფერმერთა
ყოველდღიურ ცხოვრებაში სასარგებლო
იქნება ორივე მხარისათვის - როგორც
სტუდენტების, ისე ფერმერებისთვის,
ვინაიდან ადგილზე გამოცდილი, კარგად
მომზადებული და ინფორმირებული
სპეციალისტების ნაკლებობა შეინიშნება.
გარდა ამისა, ENPARD-ის სტრატეგიის

ნაწილია მცირე ფერმერთა მუშაობაში
მეცნიერული აზროვნებისა და ცოდნის
შეტანა და მათთვის თანამედროვე
ტექნოლოგიების შემოღებაში და უფრო
ეფექტიანად ქცევაში დახმარების გაწევა.

თავისი საკომუნიკაციო სამსახურის
მეშვეობით ENPARD-მა მოახერხა,
ჩამოეყალიბებინა ძალზე ეფექტიანი
ქსელი კონსორციუმების წევრებთან და
მათ შორის. ეს პარტნიორობა ძალზე
მნიშვნელოვანი გამოდგა პროგრამის -
რომელიც ეხება ქვეყანაში მილიონობით
ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებას -
შესახებ ინფორმაციის
გავრცელებისთვის. ადამიანების
ინფორმირებას და ჩართვას პროგრამის
განვითარებაში არსებითი მნიშვნელობა
აქვს თავად პროგრამის
წარმატებისთვის.

ზემოხსენებული საქმიანობის შედეგად
პირველად ბევრი წლის განმავლობაში,
საფუძვლიან გამოკითხვებზე
დაყრდნობით, მომზადდა სოფლის
მეურნეობის წინაშე მდგომი
პრობლემებისა და საჭიროებების
დეტალური ანალიზი.


