
წყლის მიწოდებისა და საკანალიზაციო
სისტემა ბათუმსა და მის მიმდებარე
სოფლებში (ფაზა III)

პროექტის მიზანია ხარისხიანი სასმელი წყლის მიწოდება ქალაქ ბათუმისთვის და მისი
მიმდებარე სოფლებისთვის 24 საათის განმავლობაში. პროექტი ითვალისწინებს
საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციასა და გაფართოებას და წყლის დასუფთავების
სისტემის მშენებლობას, რომელიც შექმნის უსაფრთხო სანიტარულ სისტემას და
შეამცირებს შავი ზღვის დაბიძნურებას.
NIF გრანტის ნაწილი დაეთმო წყლის მრიცხველების შესყიდვას, რათა მოხდეს წყლის
ხარჯვის გაკონტროლება. 

წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია I
ეს პროექტი უფრო დიდი ძალისხმევის ნაწილია, რომელიც მიზნად ისახავს მოსახლეობისთვის
უწყვეტი სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფას. მისი მიზანია ქალაქის წყლის
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია. 
NIF გრანტი განკუთვნილია საქართველოს
გაერთიანებული წყალმომმარაგებელი
კომპანიისთვის ტექნიკური დახმარების
გასაწევად კვლევების განხორციელებისა
და შესაძლებლობების განვითარებისთვის. 

წყლის ინფრასტრუქტურის
მოდერნიზაცია II

ეს არის პირველი პროექტის გაგრძელება. მისი მიზანია
ქალაქის წყლის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია. 
ხოლო პროექტის საბოლოო მიზანია
საქართველოს თითოეული
ოჯახისთვის ხარისხიანი წყლის
მიწოდება 24 საათის განმავლობაში. 

პროექტის მიზანია, ხელი შეუწყოს მყარი
ნარჩენების მდგრად, გარემოს დაცვის
თვალსაზრისით სწორ და ინტეგრირებულ
მართვას სამხრეთ კავკასიაში. 
საქართველოში პროექტით
გათვალისწინებული ძირითადი
საქმიანობები გულისხმობს ნაგვის
გადამამუავებელი ახალი, სანიტარული
საწარმოს  მშენებლობას ქუთაისში და
არსებული ნაგავსაყრელის დახურვას.
ტექნიკური დახმარების მიზანია
ინსტიტუციური ხელშეწყობა და
შესაძლებლობათა განვითარება. 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/
regional-cooperation/irc/investment_en.htm

კონტაქტი: მიურიელ ლამბერ დე რუვრუა, ევროკავშირის
წარმომადგენლობა საქართველოში:
Muriel.Lambert-de-Rouvroit@eeas.europa.eu

ევროკავშირის  წარმომადგენლობა საქართველოში
ნინო ჩხეიძის ქ. # 38, 0102 თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 2943 763
ფაქსი: (995 32) 2943768 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia

მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ:  

ევროკავშირი -
საქართველო:

მოკლე მიმოხილვა

გარემოს დაცვა, ტრანსპორტი,
ენერგეტიკა და წყალი

მოდით, უფრო ახლოდან გადავავლოთ თვალი
საქართველოსთვის საკვანძო მნიშვნელობის მქონე

დარგების მოდერნიზაციის პროცესებს 

● წამყვანი საერთაშორისო
ფინანსური ინსტიტუტი:
გერმანიის გავითარების ბანკი.

● მთლიანი ღირებულება:  დაახლ.
66 მილ. ევრო

● NIF გრანტი: 6 მილ. ევრო
● სტატუსი: მიმდინარე

● წამყვანი საერთაშორისო ფინანსური
ინსტიტუტი: ევროპის საინვესტიციო
ბანკი

● სხვა საერთაშორისო ფინანსური
ინსტიტუტი: აზიის განვითარების ბანკი

● მთლიანი ღირებულება:72 მილ. ევრო
● NIF გრანტი:8 მილ. ევრო 
● სტატუსი: მიმდინარე

● წამყვანი საერთაშორისო ფინანსური
ინსტიტუტი: გერმანიის გავითარების ბანკი.

● მთლიანი ღირებულება: 109 მილ. ევრო (სამი
ფაზისთვის)

● NIF გრანტი: 4 მილ. ევრო + 4.5 მილ. ევრო
● სტატუსი: მიმდინარე

● წამყვანი საერთაშორისო
ფინანსური ინსტიტუტი: ევროპის
საინვესტიციო ბანკი

● მთლიანი ღირებულება:
(ევროპის საინვესტიციო ბანკი):
44 მილ. ევრო

● NIF გრანტი:4 მილ. ევრო 
● სტატუსი: მიმდინარე

მყარი
ნარჩენების
ინტეგრირებული
მართვა სამხრეთ
კავკასიაში
(საქართველო,
აზერბაიჯანი,
სომხეთი)

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia
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სამეზობლო ინვესტირების ფონდი - საქართველო მიმდინარე პროექტები,
ივნისი 2014  

ევროკავშირი ეგრეთ წოდებული სამეზობლო ინვესტირების ფონდის საშუალებით (NIF)
ეხმარება საქართველოს ამ  სამი მიმართულებით გაწეულ ძალისხმევაში. 

რა არის NIF? 
ეს არის ფინანსური მექანიზმი, რომელიც ხელს უწყობს ისეთი  ინფრასტრუქტურული
პროექტების განხორციელებას, რომელიც დიდ კაპიტალდაბანდებებს მოითხოვს. ეს
მექანიზმი გამოიყენება ევროკავშირის პარტნიორ ქვეყნებში, რომლებიც ევროკავშირის
სამეზობლო პოლიტიკის ნაწილს წარმოადგნენენ (ENP). ამ მექანიზმის მიზანია კერძო
სექტორის დახმარებაც.   

დახმარების ეს მექანიზმი მოიცავს: 

საქართველოში გაწეული მუშაობით ევროკავშირი მხარს უჭერს თავისი მეზობელი ქვეყნის
პრიორიტეტებს და ეხმარება მას მომავლისთვის აუცილებელი ინვესტიციების
განხორციელებაში. ამ ძალისხმევის დადებითი შედეგი საგრძნობი უნდა იყოს და აისახოს
როგორც საქართველოს, ასევე ევროპის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხზე, რადგან ჩვენ
საერთო ინტერესები გვაქვს უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის განვითარების საკითხებში. 

NIF არის მექანიზმი დამატებითი დაფინანსების საშუალებების მოსაზიდად, რათა
დააკმაყოფილოს ევროპის მეზობელ რეგიონებში ინვესტირების საჭიროებები
ინფრასტრუქტურების გასავითარებლად  ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, გარემოს დაცვისა და
სოციალურ სფეროებში (მაგ. სკოლების ან საავადმყოფოების მშენებლობა).

NIF ეხმარება კერძო სექტორსაც, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოებს,
კაპიტალის რისკებთან დაკავშირებული ოპერაციების საშუალებით. 

ევროკომიიისა
და ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების
მიერ გაცემულ

გრანტებს

ევროპული
საჯარო

საფინანსო
ინსტიტუტების
მიერ გაცემულ

სესხებს

უშუალოდ
პარტნიორი
ქვეყნების
ფინანსურ

მონაწილეობას. 
+ +

შავი ზღვის ელექტროგადამცემი ქსელი  
პროექტის მიზანია, დააკავშიროს საქართველოსა და თურქეთის ელექტროგადამცემი
ქსელები და გააუმჯობესოს საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელი. ის შექმნის
ელექტროენერგიის რეგიონული ბაზრის დაფუძნებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურას,
რომელიც ხელს შეუწყობს ელექტროენერგიის გადაცემას ორ ქვეყანას შორის
მოქნილი და ორივე მხარისათვის ხელსაყრელი პირობებით. 
NIF გრანტის ნაწილი დაიხარჯა
მაღალი ძაბვის ხაზის ისეთი
ალტერნატიული მარშრუტის
დასაფინანსებლად, რომელიც
მინიმუმამდე შეამცირებდა
გარემოზე ზემოქმედებას. 

ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზების, წყლის სადისტრიბუციო
სისტემების, ავტომაგისტრალების ახალი მონაკვეთების მშენებლობა
უაღრესად მნიშვნელოვანია სააქართველოსთვის და მისი
მოქალაქეების უკეთესი ცხოვრების წინაპირობას წარმოადგენს 

● წამყვანი საერთაშორისო
ფინანსური ინსტიტუტი:
განვითარებისა და
რეკოსტრუქციის ევროპული
ბანკი

● სხვა საერთაშორისო ფინანსური
ინსტიტუტი:  ევროპის
საინვესტიციო ბანკი

● მთლიანი ღირებულება: 47 მილ.
ევრო

● NIF გრანტი:5 მილ. ევრო
● სტატუსი: მიმდინარე

● წამყვანი საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი:
გერმანიის გავითარების ბანკი (ავსტრიის
განვითარების ბანკის  მონაწილეობით).

● სხვა ფინანსური ინსტიტუტები: განვითარებისა და
რეკოსტრუქციის ევროპული ბანკი & ევროპის
საინვესტიციო ბანკი

● მთლიანი ღირებულება: დაახლ. 290 მილ. ევრო
● NIF გრანტი: 8 მილ. ევრო
● სტატუსი: მიმდინარე

● წამყვანი საერთაშორისო
ფინანსური ინსტიტუტი:
გერმანიის გავითარების ბანკი.

● სხვა საერთაშორისო ფინანსური
ინსტიტუტი:  განვითარებისა და
რეკოსტრუქციის ევროპული
ბანკი

● მთლიანი ღირებულება: დაახლ.
60მილ. ევრო

● NIF გრანტი:8 მილ. ევრო
● სტატუსი:ხელმოწერილია

ჯვარი-ხორგას
დაკავშირება

პროექტი წარმოადგენს შავი ზღვის
ელექტროგადამცემი ქსელის
პროექტის გაგრძელებას.  მისი
მიზანია ელექტროენერგიის
გადაცემის გაადვილება და
მიწოდების შესაძლებლობების
გაუმჯობესება.

აღმოსავლეთ და დასავლეთ
საქართველოს დამაკავშირებელი
ავტომაგისტრალი 

ეს ავტომაგისტრალი ევროპული დერეფნის ნაწილია და აკავშირებს ევროკავშირსა
და შუა აზიას კავკასიისა და ტრასეკას სატრანსპორტო დერეფნის ნაწილის
საშუალებით.
ამ საკვანძო გზატკეცილის განვითარება და განახლება საქართველოს ერთ-ერთი
მთავარი პრიორიტეტია, რადგან ის კიდევ უფრო გაზრდის ქვეყნის
ადგილმდებარეობის მნიშვნელობას რეგიონული მასშტაბით, გააადვილებს
ტვირთებისა და მგზავრების
გადაადგილებას და რეგიონის
ძირითადი გამტარი გახდება. 

● წამყვანი საერთაშორისო ფინანსური
ინსტიტუტი: ევროპის საინვესტიციო ბანკი

● მთლიანი ღირებულება: (ევროპის
საინვესტიციო ბანკი): 180 მილ. ევრო

● NIF გრანტი:20 მილ. ევრო
● სტატუსი: მიმდინარე

ენგური/ვარდნილის ჰიდრო 
ლექტროსადგურის რეაბილიტაცია 

პროექტი წარმოადგენს ენგური-ვარდნილის
ჰიდრო ელექტროსადგურის კასკადის
რეაბილიტაციის ბოლო ფაზას. 
მისი მიზანია რეგიონში ენერგეტიკული
უსაფრთხოების ხელშეწყობა არსებული
ჰიდროელექტროსადგურის წარმადობის
გაზრდით და წყლის უსაფრთხო გამოსვლის
უზრუნველყოფით.  


