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მიზნები და განხორციელების 
მექანიზმები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
სექტორის მხარდაჭერა

საქართველოს გარემოს დაცვის და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
ტექნიკური მხარდაჭერა

სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის 
განხორციელება 

სასოფლო-სამეურნეო ინიციატივების 
მხარდაჭერა საგრანტო მექანიზმის 
საშუალებით
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ტექნიკური მხარდაჭერა
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს ინსტიტუციური განვითარების 
ხელშეწყობა მისი საქმიანობის ეფექტურობის 
გაზრდის მიზნით

• საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს პერსონალის სასწავლო 
პროგრამის შემუშავება და განხორციელება

• სახელმწიფო პროგრამების შეფასება

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის მინისტროს მხარდაჭერა 
სტრატეგიების სპეციფიკური კომპონენტების 
განხორციელებაში

• მონაცემთა საცავის შექმნა 

• პოლიტიკის მხარდაჭერა სასოფლო-სამეურნეო 
ექსტენციის მომსახურების გაუმჯობესების 
მიზნით

• პოლიტიკის მხარდაჭერა ღირებულებათა 
ჯაჭვების განვითარებაში

• კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის 
მხარდაჭერა 3



სოფლის განვითარების 
სააგენტოს პროგრამების 
შეფასება

 აგრო დაზღვევა

ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის 
პროგრამა

დანერგე მომავალი

შეღავათიანი აგრო კრედიტი

გადამამუშავებელი და შემნახველი 
საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი –
მიმდინარე
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მონაცემთა ანალიზის 
ინსტრუმენტები

მონაცემთა საცავი

ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებიდან

სხვადასხვა მონაცემთა ბაზები

გარე აუდიტი ადასტურებს DWH–ის ეფექტურობას

კონსულტაციები სამინისტროსთან სისტემის 
სრულად დანერგვასთან დაკავშირებით

ბაზრის საინფორმაციო სისტემა დასრულებულია და 
ამჟამად გამოიყენება

სოფლის განვითარების სააგენტოს 
წარმომადგენლები ყოველკვირეულად აგროვებენ 
მონაცემებს საკვების ფასების შესახებ
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პოლიტიკის მხარდაჭერა

სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის 
სერვისების გაუმჯობესება

სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგიის განახლება –
2018-2020 

ექსტენციის სამუშაო ჯგუფი

ელექტრონული ბიბლიოთეკა და სადემონსტრაციო 
ნაკვეთების ეროვნული ქსელი - კერძო და სახელმწიფო 
აქტორებს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესების პლატფორმა

საკონსულტაციო ცენტრების ტრენინგების საჭიროებების 
შეფასება

პოლიტიკის მხარდაჭერა ღირებულების 
ჯაჭვის განვითარებაში

კვლევები - ავოკადო; კივი; ხურმა; ფისტა; ფეიხოა; ნიორი; 
ზეთისხილი; 

აკვაკულტურის კანონის დამტკიცება

საკვების დანაკარგები და ნარჩენების მართვა

თხილის სექტორის განვითარების გეგმა (მიმდინარეობს)

ცვლილებები გეოგრაფიული აღნიშვნების კანონში 6



მხარდაჭერა პოლიტიკისა და 
კანონმდებლობის დონეზე

 სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 
სტრატეგია 2021-2027

 სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგია – 2018-
2020 

 საქართველოს კანონი აკვაკულტურის შესახებ

 შავ ზღვაში ქაფშიის რესურსების მდგომარეობა 
საქართველოში

ცვლილებები კანონში "გეოგრაფიული აღნიშვნების 
შესახებ" 

 სამართლებრივი ანგარიში საკვები პროდუქტების 
დანაკარგების შესახებ

დარგობრივი ასოციაციების იურიდიული 
მიმოხილვა (მიმდინარე)
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ექსტენციის მხარდაჭერა 
ფერმერებს – ტრენინგები
(აუდიტორული და საველე) 
პროექტის განმავლობაში 995 ფერმერს გაეწია სხვადასხვა 
სახის მხარდაჭერა. მათ შორის 185 (20%) ქალი
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ფერმერების რაოდენობა ლოკაციების მიხედვით

• მავნებლების ინტეგრირებული მართვა
• მიწის მომზადება - ნერგები / თესვა / გადარგვა / მორწყვა
• ხარისხის სტანდარტები
• მოსავალი & PHH
• მცენარეთა უზრუნველყოფა საკვები ნივთიერებებით 
• მოსავლის დაცვა და მავნებლების ინტეგრირებული 

მართვა
• კონსერვაციული სოფლის მეურნეობა



სტაჟირება

სხვადასხვა უნივერსიტეტის თორმეტი 
კურსდამთავრებული/სტუდენტი ჩაერთო 
სტაჟირების პროგრამაში და მიიღო 
გამოცდილება სოფლის მეურნეობის 
დარგში, ადგილობრივი და საერთაშორისო 
აგრონომების მიერ ჩატარებულ 
ტრენინგებსა და საველე ვიზიტებში.

ოთხი მათგანი ამჟამად FAO–ს გუნდშია და 
ისინი ახალგაზრდა აგრონომებად 
მუშაობენ.
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56 სადემონსტრაციო ნაკვეთი მოეწყო შემდეგი კულტურებისთვის: სალათის 
ფოთოლი, ბადრიჯანი, კიტრი, კარტოფილი, სიმინდი, ხორბალი, ტკბილი სიმინდი, კომბოსტო, 

პომიდორი, ბროკოლი, ნესვი, ქერი, შვრია და ა.შ.
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ტრენინგები ექსტენციის 
სერვისის მომწოდებლებისთვის

10 მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საკონსულტაციო 
ცენტრის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგები შემდეგ 
თემებზე:

პესტიციდების მართვა (თეორიული და პრაქტიკული)

მცენარეთა დაცვა

მოსავლის აღების შემდგომი დანაკარგი

მცენარის უზრუნველყოფა საკვები ნივთიერებებით

შემუშავდა ექსტენციის ოფიცრებისა და ფერმერების 
სასწავლო მასალები,

ბოსტნეულის წარმოების სახელმძღვანელო 
ექსტენციისთვის,

ბიო პესტიციდების პოპულარიზაცია
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მიმდებარე 
მუნიციპალიტეტები:

• ყვარელი
• გურჯაანი
• სიღნაღი
• მარნეული
• ბოლნისი
• წალკა
• დმანისი
• გარდაბანი
• ნინოწმინდა
• ახალციხე
• ასპინძა
• დუშეთი
• ხელვაჩაური
• შუახევი

პროგრამის შესახებ
საგრანტო პროგრამა დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს ინვესტიციებს, 
რომლებიც მიზნად ისახავს პროდუქტიულობის გაუმჯობესებას იმ 
ფერმერების, მცირე და საშუალო ბიზნესის და კოოპერატივების 
მხარდაჭერით, რომლებიც ENPARD- ის ან მომიჯნავე მუნიციპალიტეტებში 
(კონკრეტული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში) მუშაობენ.

FAO გთავაზობთ 40% ან 60% გრანტებს, 1,000-150,000 აშშ დოლარის 
ფარგლებში. 
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ENPARD-ის 
მუნიციპალიტეტები

• ახალქალაქი
• ყაზბეგი
• ქედა
• ხულო
• ლაგოდეხი
• დედოფლისწყარო
• თეთრიწყარო
• ბორჯომი

faogrants.ge
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პრიორიტეტული ინვესტიციები

 მესაქონლეობის ღირებულებათა ჯაჭვი
 მერძევეობის ღირებულებათა ჯაჭვი
 ბოსტნეული ლაგოდეხში
 ხორბალი დედოფლისწყაროში
 კარტოფილი ახალქალაქში

პრიორიტეტული ინვესტიციები (60% წილი)
ინვესტიციები ქვემოთ მოცემულ სექტორებში არის განსაკუთრებუთ 
წახალისებული:

საინვესტიციო კატეგორიები: 
 ENPARD-ის მუნიციპალიტეტები
 მიმდებარე მუნიციპალიტეტები კონკრეტულ 

შემთხვევებში
 კოოპერატივები
 დამატებით ღირებულება (გადამამუშავებელი, სასაწყობე, 

მარკეტინგი და ა.შ.)
 სამ ელემენტზე ფოკუსირება: ეკონომიკური, სოციალური, 

გარემო



 ინვესტიციების უმეტესობა 
განაწილებულია ENPARD-ის 
მუნიციპალიტეტებში

 ინვესტიციების 80% მოდის პირველად 
წარმოებაზე
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55%

45%

განაწილება მუნიციპალიტეტებს მიხედვით

ENPARD  Municipalities Adjacent Municipalities
ENPARD 
მუნიციპალიტეტები

მიმდებარე 
მუნიციპალიტეტები

 თითქმის 3 მილიონი აშშ. დოლარის ღირებულების 
გრანტები დამტკიცდა (დეკემბერი 2020-ს 
მონაცემებით), რომელმაც მოიზიდა დაახლოებით 
7.5 მილიონი დოლარის ღირებულების პირდაპირი 
ინვესტიცია საქართველოს სოფლის მეურნეობაში.

 საშუალოდ ერთი გრანტის ღირებულებაა 18,740 
აშშ. დოლარი

 ყველაზე ხშირად გრანტები ხორციელდება რძის 
პროდუქტების, საქონლის ხორცის, ბოსტნეულისა 
და ხორბლის სექტორებში.
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თანამშრომლობა დიასპორასთან

საერთო გადაკვეთის შესაძლებლობები დიასპორასთან:

 ბაზრის კავშირების უზრუნველყოფა პროგრამის 
ბენეფიციარებისთვის

 ექსპორტის შესაძლებლობების გახსნა
 პარტნიორობა ადგილობრივ მწარმოებლებთან, რათა 

ერთობლივად მოხდეს გრანტზე განაცხადის წარდგენა
 მსგავსი საგრანტო განაცხადის ელექტრონული 

პროგრამის შექმნა სამინისტროს პროგრამებისთვის
დიასპორამ შესაძლოა ისარგებლოს:
 მწარმოებელ ბენეფიციარებთან პირდაპირი კავშირებით; 
 წვდომა ცოდნაზე  - ადგილობრივი ექსპერტიზა და გამოცდილება



გმადლობთ!
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