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2020 გამოწვევების წელი იყო მსოფლიოსთვის და არც საქართველო ყოფილა 
გამონაკლისი. გლობალურმა გამოწვევამ - Covid-19-მა, მთელი მსოფლიო მოიცვა და 
გააერთიანა მის წინააღმდეგ ბრძოლაში. პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა დააზარალა 
ეკონომიკის ყველა დარგი და არც  სოფლის მეურნეობა ყოფილა გამონაკლისი. სწორედ 
ამ დროს აღმოჩნდა ძალზედ კრიტიკული საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის 
დროული რეაგირება, ფერმერული მეურნეობების მხარდასაჭერად. 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ მთელ რიგი ღონისძიებები გაატარა, კორონა 
ვირუსით გამოწვეული კრიზისის საპასუხოდ. ფერმერთა წინაშე არსებული ძირითადი 
გამოწვევების დროულად შეფასების მიზნით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ 
პანდემიის პირველი ტალღის დროს, გასული წლის მარტის თვეშივე, ჩაატარა 
კვლევა „Covid-19-ის გავლენა სოფლის მეურნეობაზე“. ანალიზში ნაჩვენები იყო 
როგორც საქართველოს სასურსათო სექტორის მოწყვლადობა, ასევე ფერმერული 
მეურნეობების ძირითადი პრობლემები, რომლებიც კორონავირუსის ფონზე კიდევ 
უფრო გართულდა. გაიცა კონკრეტული რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გააკეთოს 
სახელმწიფომ როგორც კრიზისის, ასევე პოსტ-კრიზისულ პერიოდში, რათა ქვეყანაში 
სოფლის მეურნეობა განვითარდეს და გაიზარდოს სასურსათო უსაფრთხოება. 
შედეგად, საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისულ გეგმაში, სოფლისა და 
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის კუთხით, ფერმერთა ასოციაციის რამდენიმე 
ძირითადი რეკომენდაცია გაითვალისწინეს.  

მიმდინარე კრიზისის ფონზე, პროდუქციის რეალიზაცია ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე 
პრობლემად გამოიკვეთა. ამ პრობლემის საპასუხოდ, ერთი მხრივ, ფერმერების 
საჭიროებების ანალიზისა, და, მეორე მხრივ, სადისტრიბუციო კომპანიებთან და 
სარეალიზაციო ქსელებთან მოლაპარაკებების შემდგომ, საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციამ დააკავშირა ეს ორი მხარე, რითაც ხელი შეეწყო რეალიზაციის ჯაჭვის 
აწყობას.  

ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ ინოვაციების და თანამედროვე 
ტექნოლოგიების დანერგვა სოფლის მეურნეობის მომავლის გასაღებია. ამგვარ 
ხედვას იზიარებს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაც და თავის საქმიანობასაც 
ამ მიდგომის გათვალისწინებით  გეგმავს. ამ მხრივ, დაიხვეწა და გაფართოვდა 
მობილური აპლიკაცია „აგრონავტი“-ს ფუნქციები და მომხმარებელთა სპექტრი, 
მიმდინარეობს მასში  ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრირება, რაც საშუალებას 
მისცემს ფერმერებს სწრაფად და მოქნილად მიიღონ რჩევები, დაგეგმონ 
თავიანთი მეურნეობა და გაზარდონ წარმადობა. ონლაინ მარკეტინგული 
პლატფორმა „სოფლიდან ჯი“ (Soplidan.ge) კი, კიდევ უფრო დახვეწილი 
ფუნქციებითა და პირობებით, უზრუნველყოფს სოფლად წარმოებული 
პროდუქტის ქალაქში მცხოვრები ადამიანებისთვის მიწოდებას. 

პრიორიტეტად რჩება პროფესიული განათლება, რომლის 
უზრუნველსაყოფად, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კოორდინაციით, 
დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია „აგრო დუო“-ს ქვეშ გაერთიანებული 
სექტორული ასოციაციები, სხვადასხვა პროგრამების შემუშავებითა და 
მათი განხორციელებით, ხელს უწყობენ აგრარულ სექტორში შრომის 
ბაზრის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, მეტი ახალგაზრდის ჩართვით დ ა 
არსებული სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებით. 

ამ და სხვა აქტივობებზე დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია 
წინამდებარე ანგარიშში, რაც, ვიმედოვნებ, რომ საინტერესო ი ქ ნ ე ბ ა 
თქვენთვის.

საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციის თავმჯდომარის, 
ნინო ზამბახიძის მიმართვა 
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საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის შესახებ

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია აერთიანებს ფერმერთა ხმას მთელი საქართველოდან, მათი ცხოვრების 
დონის გაუმჯობესებისა და სოფლის მეურნეობის სექტორის გაძლიერების მიზნით.

ორგანიზაცია წარმოადგენს არასამეწარმეო არამომგებიან იურიდიულ პირს, რომელიც 2012 წლის ბოლოს 
დაფუძნდა. 

რა არის ჩვენი მისია? 
საქართველოს განვითარებაში შეტანილი წვლილის დაფასება. გააერთიანოს ფერმერთა ხმა, მათი ცხოვრების 

დონის გაუმჯობესებისა და პოპულარიზაციის  მიზნით.

ორგანიზაციის წევრ ფერმერთა რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. გასულ წელს 500-მდე ახალი 
ფერმერი გაწევრიანდა და საერთო ჯამში ასოციაცია 4,500-მდე ფერმერს აერთიანებს მთელი საქართველოს 
მასშტაბით. მათ შორის არის 1928 ფერმერი, 194 კოოპერატივი და 114 ასოცირებული წევრი. ასოცირებულ წევრებს 
წარმოადგენენ კომპანიები (ძირითადად, შ.პ.ს-ები) და ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები/ასოციაციები. 

წევრი ფერმერებისგან მინიჭებული 
მანდატის შესაბამისად, ორგანიზაცია 
ასრულებს ფერმერებსა და ხელისუფლებას 
შორის შუამავალი რგოლის ფუნქციას. 

ორგანიზაცია ნაყოფიერად 
თანამშრომლობს სახელმწიფო უწყებებთან. 
დაარსების დღიდან ასოციაცია აქტიურად 
არის ჩართული სოფლის მეურნეობის 
განვითარების სტრატეგიისა და პოლიტიკის 
ფორმირებაში. 

ასოციაცია არის სხვადასხვა სამთავრობო 
და არასამთავრობო საბჭოს წევრი. მათ 
შორის საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო 
პალატის, საქართველოს სოფლის 
მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 
ალიანსის (GAARD).  

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის 
ძირითადი მიმართულებებია: ადვოკატირება 
და კომუნიკაცია, შესაძლებლობების 
გაძლიერება/განვითარება და კავშირების 
დამყარება.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ინდივიდუალური წევრების განაწილება რეგიონების მიხედვით. 

აფხაზეთი

სამეგრელო
ზემო - სვანეთი

იმერეთი

გურია

აჭარა

სამცხე - ჯავახეთი

შიდა - ქართლი

ქვემო - ქართლი

მცხეთა - მთიანეთი

კახეთი

თბილისი

რაჭა - ლეჩხუმი
ქვემო - სვანეთი

34,6%

13,6%
6,6%

3,5%

10,2%

7,1%

4,4%

5,4%

4,9% 8,7%

1,0%
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კორონავირუსის პანდემია მსოფლიოს ყველა ქვეყნის და მათ შორის საქართველოს 
სოფლის მეურნეობისთვისაც მოულოდნელი გამოწვევა აღმოჩნდა, განსაკუთრებით 
თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე. ეკონომიკური გამოწვევების გამო საქართველო 
რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა. მოვლენების განვითარების პერსპექტივის, მოსალოდნელი 
ჰუმანიტარული და ეკონომიკური ზიანის მოცულობის სრულად პროგნოზირება თითქმის 
შეუძლებელი გახდა. გლობალურმა გამოწვევამ მსოფლიო მის წინააღმდეგ ბრძოლაში 
გააერთიანა. როგორც განვითარებული, ისე  განვითარებადი ქვეყნები საერთო გამოწვევის 
წინაშე აღმოჩნდნენ. კორონავირუსის პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ჯანდაცვის 
სექტორის შემდეგ, სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთი პრიორიტეტული დარგია არა მხოლოდ 
საქართველოში, არამედ მსოფლიოს  ბევრ ქვეყანაში. 

ფერმერთა გაერთიანებებს (ასოციაციებს), სახელმწიფოს მთავრობასთან ერთად, ამ 
გამოწვევების გასამკლავებლად განსაკუთრებული როლი ენიჭება. ამიტომ საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციამ სოფლის მეურნეობის დარგში მთელი რიგი ღონისძიებები გაატარა 
კორონავირუსით გამოწვეული კრიზისის საპასუხოდ.

ასოციაციამ, ფერმერთა წინაშე არსებული ძირითადი გამოწვევების დროულად 
შეფასების მიზნით, საგანგებო კვლევა ჩაატარა - „Covid-19-ის გავლენა სოფლის 
მეურნეობაზე“. აღნიშნული კვლევის ანალიზში ნაჩვენებია, როგორც საქართველოს 
სასურსათო სექტორის მოწყვლადობა, ასევე ფერმერული მეურნეობების ძირითადი 
პრობლემები, რომლებიც კორონავირუსის ფონზე კიდევ უფრო გართულდა.  

კვლევა იძლევა კონკრეტულ რეკომენდაციებს იმის შესახებ, თუ რა უნდა გააკეთოს 
სახელმწიფომ, როგორც კრიზისის, ისე პოსტ-კრიზისულ პერიოდში, რათა ქვეყანაში 
განვითარდეს სოფლის მეურნეობა  და გაიზარდოს სასურსათო უსაფრთხოება. 

დეტალები იხილეთ: https://bit.ly/37TXuFi 

შედეგად, საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისულ გეგმაში, სოფლისა და სოფლის 
მეურნეობის მხარდაჭერის კუთხით, საქართველოს ფერმერთა  ასოციაციის რამდენიმე 
ძირითადი რეკომენდაცია გაითვალისწინეს.  

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია გამოვიდა ინიციატივით და პარტნიორ 
ასოციაციებთან ერთად შეიმუშავა საქართველოს მთავრობისადმი მიმართვა 
ფერმერებისთვის გადაადგილების შეზღუდვების შერბილებასთან, ან 
სულაც, მოხსნასთან დაკავშირებით. შედეგად, საქართველოს მთავრობის 
გადაწყვეტილებით, გადაადგილების შეზღუდვები შერბილდა, ხოლო 
ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები ფერმერთათვის  
საშვებს სწრაფი ტემპით გასცემდნენ, რათა მათი საქმიანობა არ შეფერხებულიყო. 
მიმდინარე კრიზისის ფონზე, პროდუქციის რეალიზაცია ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე 
პრობლემად გამოიკვეთა და საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ ამ პრობლემის 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის
რეაგირება COVID-19-ით გამოწვეულ კრიზისზე
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დასაძლევად მნიშვნელოვანი სამსახური გაუწია ქართველ ფერმერებს. 
კერძოდ, ასოციაციამ მოლაპარაკებები დაიწყო, ერთი  მხრივ, სადისტრიბუციო 

კომპანიებთან და სარეალიზაციო ქსელებთან, მეორე მხრივ, კი სპეციალური 
ონლაინ-კითხვარის საშუალებით შეაგროვა მონაცემები ყველა იმ ფერმერზე, 

რომელსაც  გასაღების პრობლემა ჰქონდა. შედეგად, ასოციაციამ ფერმერები 
დააკავშირა შესაბამის სადისტრიბუციო კომპანიებთან და სარეალიზაციო 

ქსელებთან, რომლებმაც მნიშვნელოვნად შეუწყვეს ხელი ფერმერთა პროდუქციის 
რეალიზაციას. 

ამასთან, ორგანიზაციამ  გამოაქვეყნა პასუხები ხშირად დასმულ კითხვებზე (FAQ), 
რომლებიც ფერმერებს  ყველაზე მეტად აინტერესებდათ.

პანდემიის გათვალისწინებით, ფერმერთა სათათბირო, რომელიც ადვოკატირებისა 
და სარეკომენდაციო საქმიანობის პლატფორმას წარმოადგენს საქართველოს ფერმერთა 

ასოციაციაში, აქტიურად იყო ჩართული კრიზისის ფონზე ფერმერთა ინტერესების უკეთ 
დაცვაში. სათათბირო აქტიურად იკრიბებოდა ონლაინ რეჟიმში, როგორც სექტორული 

სამუშაო ჯგუფების, ასევე რეგიონული კომიტეტების ფარგლებში, მწვავე საკითხების 
განხილვისა და შესაბამის სტრუქტურებთან წარდგენის მიზნით. ამ მიმართულებით, გაიმართა 

რამდენიმე  რეგიონული კომიტეტის შეხვედრა, სექტორული და ინდივიდუალური პრობლემის 
მოსაგვარებლად. აღნიშნულ შეხვედრებზე, ფერმერები განიხილავდნენ პრობლემებს, რომელთა 

მოგვარების მიზნით, შემდგომში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია შესაბამის სტრუქტურებთან 
თანამშრომლობდა.
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საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
ურთიერთობა 
მიმდინარე პროექტები

პანდემიით გამოწვეული კრიზისის ფონზე, კიდევ უფრო გამოიკვეთა სოფლის მეურნეობის განვითარების მეტად ხელშეწყობის აუცილებლობა დონორი 
ორგანიზაციების მხრიდან. საქართველოს სოფლის მეურნეობაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ფერმერთა ასოციაციას ამერიკელ და ევროპელ 
პარტნიორებთან მჭიდრო კომუნიკაცია ჰქონდა და აწვდიდა ინფორმაციას ფერმერებისა და ფერმერული მეურნეობების მდგომარეობის შესახებ. 

ამ მიზნით, 2020 წელს, ასოციაციის თანამშრომლებმა არაერთ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან გამართეს შეხვედრა. აღსანიშნავია, 
რომ საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია კვლავ რჩება მნიშვნელოვან პარტნიორად და სანდო ინფორმაციის წყაროდ საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის. 
როგორც წინა წლებში, 2020 წელსაც, საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობა ქვეყნის სოფლის-მეურნეობის დარგის მხარდაჭერას და მის განვითარებას 
ემსახურებოდა. 
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აღსანიშნავია, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და შვედეთის საელჩოს პარტნიორობა. 2020 წლის 31 იანვარს, შვედეთის საელჩომ თბილისში საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეს, ნინო ზამბახიძესა და აღმასრულებელ დირექტორს, თამარ თორიას უმასპინძლა. „მოხარული ვართ, ვუმასპინძლოთ ჩვენს 
ახალ პარტნიორს - საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას, რათა უფრო მეტი შევიტყოთ იმ დიდებული საქმეების შესახებ, რასაც ასოციაცია აკეთებს სოფლის 
მეურნეობის სექტორის გასაძლიერებლად და ქართველი ფერმერების ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად საქართველოში,“ აღნიშნულია შვედეთის საელჩოს 
თბილისის ოფისის ფეისბუქ გვერდზე.   

  
საანგარიშო პერიოდში, ფერმერებისა და ფერმერული ორგანიზაციების გაძლიერებისთვის,  ინოვაციების შექმნასა და დანერგვისთვის, საქართველოს ფერმერთა 

ასოციაციამ, დონორი ორგანიზაციების საშუალებით, არაერთი პროექტი დაიწყო, რომელთა ნაწილიც განხორციელების აქტიურ ფაზაშია.  

ასოციაცია ამაყობს პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციებით, რომელთა ფინანსური მხარდაჭერითაც 2020 წელს არაერთი პროექტის განხორციელება დაიწყო 
და გააგრძელა. დონორი ორგანიზაციების ჩამონათვალი კი ასე გამოიყურება: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), 
ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტი (USDA), კანადის საგარეო საქმეთა, ვაჭრობის და განვითარების დეპარტამენტი, 
ევროკავშირი, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD), შვედეთის განვითარებისა 
და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida), შვეიცარიის განვითარების სააგენტო (SDC), გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADA), 
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) და სხვ. 

2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის პროექტების პორტფოლიოში ათზე მეტი პროექტია:  

 მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური
 ჩართულობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში;

 საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები აგროტურიზმის მიმართულებით ჩართული ქალი მეწარმეების გაძლიერება;

 ქართული ტრადიციული აგრო-სასურსათო პროდუქტების ადგილობრივი შესყიდვების გაუმჯობესება

 სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება 

 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის აგროსისტემის ელექტრონული რუკის შექმნა 

 მცენარეები განვითარების მხარდაჭერისათვის (HEGO)

 ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში - SQIL

 DEMETER-ი - მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშესაწყობად 

 აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში 

 პროექტი წალკის მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის 

 ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა

 კომპეტენციები დასაქმებისთვის 

 პროექტი ზრდა საქართველოში 

 ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის

დონორი ორგანიზაციების პროექტები სხვადასხვა - ორგანიზაციული, მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარების, სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის 
სტანდარტების გაუმჯობესების, ქალთა ეკონომიკური როლის გაძლიერების და დაბალი შემოსავლის მქონე ახალგაზრდების, მათი ოჯახის წევრების 
შრომისუნარიანობის გაზრდის მიმართულებებით მიმდინარეობს. 

ასოციაცია ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ  პროექტები წარმატებით განახორციელოს, კოორდინაციისა და მართვის ეფექტური მექანიზმების საშუალებით. 
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„აგრონავტი“ - ინოვაციები 
სოფლის მეურნეობაში

2020 წელი მნიშვნელოვანი იყო მობილური აპლიკაცია „აგრონავტის“ განახლებისთვის, რათა 
სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ყველა საჭირო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა კიდევ 
უფრო გაზრდილიყო.  

ამასთან, მობილური აპლიკაცია „აგრონავტი“  „ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს“ 
100,000 ლარიანი თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის გამარჯვებული გახდა.

პლატფორმის მომხმარებლებისთვის და ყველა სხვა დაინტერესებული პირისთვის 
აპლიკაციას დაემატა შემდეგი სექციები:

• აგროკანონმდებლობა;

• სასწავლო მასალები;

• მეწარმე.

აპლიკაციაში ასევე ხელმისაწვდომია შემდეგი სახის ინფორმაცია:

• ყოველდღიური აგროდაიჯესტი;

• ინფორმაცია აგროპროდუქტების ფასების ცვლილების შესახებ;

• სოფლის მეურნეობის სფეროში ჩატარებული სხვადასხვა კვლევა;

• ფერმერზე მორგებული ლოკალური ამინდის პროგნოზი;

• იჯარით გასაცემი მიწების აუქციონები;

• აგრობიბლიოთეკა;

• კლიმატის, ნიადაგის და სხვა პირობების მომიხილვა რეგიონულ ჭრილში;

• აგროდაზღვევა;

• აგროკანონმდებლობა;

• სასწავლო მასალები;

• მეწარმე;

• სერტიფიცირება;

• აგროთამაში;

• აგროგამოფენები;

• აგროშეთავაზებები.
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გარდა ამისა, მობილური აპლიკაცია „აგრონავტი“ ფერმერს მის 
მიერ წარმოებული პროდუქტის გასაღების ახალ ბაზარზე გასვლისა და 
დაკავშირების საშუალებას აძლევს.

სექცია „საცავი“ ხელმისაწვდომია იმ დარეგისტრირებული 
მომხმარებლისთვის, რომელიც, ფასისა და მოცულობის მითითებით, 
აპლიკაციაში ათავსებს წარმოებულ პროდუქტს. სექცია „შეტყობინებების“ 
საშუალებით აგრონავტის მომხმარებლებს ეგზავნებათ ელექტრონული 
შეტყობინება ბაზარზე კონკრეტული მოთხოვნის გაჩენის შესახებ.

2017 წელს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და USAID-ის 
პროექტის „ზრდა საქართველოში“ ერთობლივი ძალისხმევით, მობილური 
აპლიკაცია „აგრონავტი“ შეიქმნა. აგრონავტი მარტივი და მოქნილი 
ელექტრონული სისტემაა, რომელიც ხელმისაწვდომია Android და Apple iOS 
მომხმარებლებისთვის ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

აპლიკაციის გადმოწერის შემდეგ, შესაძლებელია რეგისტრაცია 
შესაბამისი ველების შევსების საფუძველზე, აგრონავტის გამოყენების 
წესებისა და პირობების დაცვით, ხოლო ვერიფიკაცია ტელეფონზე „სმს“ 
შეტყობინების მიღებით ხორციელდება.

პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ (SQIL) 
ფარგლებში, მობილური აპლიკაცია და ბლოგ აგრონავტის საკომუნიკაციო 
კამპანიის შედეგად გაიზარდა იმ მომხმარებელთა/დარეგისტრირებულთა 
რიცხვი პლატფორმაზე, რომლებიც ხორცისა და რძის ინდუსტრიების 
ღირებულებათა ჯაჭვში არიან ჩართული:

• მერძეული და მეხორცული ფერმები;

• რძის შემგროვებლები;

• რძისა და ხორცის გადამამუშავებლები;

• სასაკლაოები; 

• აგროსაშუალებებისა და სერვისების მომწოდებლები.

აღნიშნული საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში აპლიკაცია 
„აგრონავტში“ დარეგისტრირდა დამატებით 2,000 ახალი მომხმარებელი. 
ამავე დროს, გაიზარდა პლატფორმაზე არსებულ შინაარსზე, კერძოდ, 
ტრენინგებზე და სასწავლო მასალებზე წვდომა. SQIL-ის პროექტის მიერ 
მომზადებული სასწავლო მასალები შეეხება შემდეგ თემებს: ჰიგიენა, 
ვეტერინარია, სურსათის უვნებლობა, ცხოველთა კვება და ფერმის მართვა.
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მასტერშეფ ნუცა სურგულაძეს 
საქონლის უვნებელი ხორცის შეძენაში 
მობილური აპლიკაცია „აგრონავტის“ 
გზამკვლევი 
„როგორ შევიძინოთ საქონლის 
უვნებელი ხორცი?“ დაეხმარა

მობილური აპლიკაცია და ბლოგ „აგრონავტის“ 
საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში, მომზადდა 
ვიდეო უვნებელი ხორცის შეძენის გზამკვლევის შესახებ, 
რომელიც ხელმისაწვდომია აპლიკაცია „აგრონავტზე“. 
ვიდეოში მონაწილეობენ საქართველოს მასტერშეფი, 
ნუცა სურგულაძე და SQIL-ის პროექტის დირექტორის 
მოადგილე, ლაშა ავალიანი. 

„მე, როგორც რესტორნის მეპატრონემ, 
„აგრონავტზე“ მოცემული გზამკვლევის დახმარებით 
მივაგენი უვნებელი ხორცის მწარმოებელ კომპანიას, 
ვისგანაც ვყიდულობ პროდუქციას, რათა ჩემი 
მომხმარებელი დავიცვა. კერძს მთავარ გემოს აძლევს 
უვნებელი და ხარისხიანი ინგრედიენტები და მისი 
მომზადების ტექნიკა“ - განაცხადა ნუცამ. 

„აგრონავტის“ საკომუნიკაციო კამპანია პროექტის 
„ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ 
ფარგლებში გაიმართა, რომელიც ხორციელდება, 
ამერიკული ორგანიზაცია Land O’Lakes Venture37-ის მიერ, 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით. 
ვიდეო ხელმისაწვდომია SQIL პროექტის ფეისბუქ გვერდზე:

facebook.com/SQILGeorgia/videos
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აგროთამაში 
„აგრონავტზე“  

აგროთამაში სლოგანით - ჩამოტვირთე, ითამაშე და გახდი ფერმერი, 2020 წელს ხელმისაწვდომი 
გახდა „აგრონავტის“ მომხმარებლებისთვის. საგანმანათლებლო თამაში საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციის ინიციატივითა და USAID-ის „ზრდა“ პროექტი საქართველოში ფინანსური მხარდაჭერით 
შეიქმნა. სოფლის მეურნეობაში თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მისაღებად აპლიკაციის 
მომხმარებლებს საშუალება აქვთ რეალურ დროში, ელექტრონულად, ციფრულად და სიმულაციურად 
მოიყვანონ 10 სახეობის პირველადი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტი ყველა სტანდარტის დაცვით.  

თამაში დაფუძნებულია გეოგაპის - ქართული, ადგილობრივი, ხილისა და ბოსტნეულის პირველადი 
წარმოების სტანდარტის პრინციპებზე და ხელმისაწვდომია iOS და Android მომხმარებლებისთვის.

თამაშის გადმოსაწერად ეწვიეთ ბმულს:
iOS - ისთვის https://apps.apple.com/app/id1274568219 
Android -ისთვის https://play.google.com/store/apps/details?id=ge.org.gfa.gfa
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გეოგაპი/GeoGAP 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის
პირველადი წარმოების სტანდარტი

პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებით საყურადღებო გახდა ფერმერულ მეურნეობებში 
პირადი ჰიგიენის დაცვისა და სურსათის უვნებლობის საკითხები. გეოგაპის სტანდარტი და 
სერტიფიცირების სქემა, რომელიც სანიმუშო სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკებს, რისკების 
შეფასებასა და პროცედურების დოკუმენტალურ კონტროლს ეფუძნება, პირდაპირ პასუხობს 
ამ გამოწვევებს. სტანდარტის მოთხოვნების სია და შეფასების ფორმა, გამაფრთხილებელი/
საინფორმაციო ნიშნების გამოყენება, პროცედურების გაწერა, სამოქმედო გეგმების 
შედგენისა და გამოყენების კულტურა ფერმერულ მეურნეობებს თანამშრომლების 
ცნობიერების ამაღლებაში ეხმარება. ამასთან, ხელს უწყობს მაქსიმალურად დეტალურად 
გაანაწილონ პასუხისმგებლობები და უზრუნველყონ ხარისხიანი პროდუქტის მიწოდების 
ჯაჭვის შეუფერხებელი მუშაობა. 

„გეოგაპის“ სამუშაო ჯგუფის მონაწილეობით ფერმერთა ასოციაციის მიერ 2020 წელს, 
COVID-19-ის პანდემიის გამოწვეული კრიზისული მდგომარეობის გათვალისწინებით, ბიზნეს 
პროცესების შეუფერხებლად განვითარებისთვის შემუშავდა და ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა 
ფერმერული მეურნეობისთვის საჭირო სამოქმედო გეგმის უნივერსალური ვერსია. გარდა 
ამისა, კრიზისულ პერიოდში დაიწერა ბლოგები, რომლებიც შეეხებოდა საერთაშორისო აგრო-
სასურსათო ბაზრების მდგომარეობის მიმოხილვებს,  შემოთავაზებებს სხვადასხვა მთავრობის 
მიერ კოვიდით გამოწვეული შეფერხებების გადაჭრის გზების შესახებ და სხვა. 

საანგარიშო პერიოდში, „გეოგაპის“ სტანდარტის დანერგვითა და სერტიფიცირების 
გავლით დაინტერესებული ფერმერებისათვის გაიმართა ფეისბუქ პლატფორმის საშუალებით 
ვიდეოების ტრანსლაცია, რომელიც შეეხებოდა ისეთ თემებს როგორებიცაა: ხარისხის 
ინფრასტრუქტურა, სტანდარტები და სერტიფიცირება,  ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება, 
გაყიდვების დივერსიფიცირება, სასოფლო-სამეურნეო ლაბორატორიული ანალიზები, 
ნარჩენების მართვა და სხვა. 

ამასთან, 2020 წლის გაზაფხულზე, ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის 
დასრულებისთანავე, განახლდა საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა და ვიზიტები 
ფერმერულ მეურნეობებში. ფერმერებისთვის დამზადდა სპეციალური გამაფრთხილებელი 
ნიშნები, მაგალითად: „ფერმაში შესვლა აკრძალულია“, „ნაკვეთი იწამლება“, „დაიბანეთ 
ხელები“, „პესტიციდების სათავსო“ და სხვა. (ეს ნიშნები სავალდებულოა უსაფრთხოებისთვის 
და სტანდარტის მოთხოვნების შესასრულებლად). ასოციაციამ სხვადასხვა გზით გაავრცელა 
ინფორმაცია სამიზნე ჯგუფებისთვის სახელმწიფო რეგულაციებისა და რეკომენდაციების 
შესახებ, როგორც პირველადი მწარმოებლებისთვის, ასევე გადამუშავებისა და სასაწყობე 
მეურნეობებისთვის.

აღსანიშნავია, რომ „გეოგაპის“ სერტიფიცირების სქემის გარშემო კომუნიკაციის 
გაუმჯობესების, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების, სერტიფიცირების სქემის 
ეფექტურობის გაზრდისა და  სტანდარტის პოპულარიზაციის მიზნით,  მარკეტინგულ 
კომპანიასთან ერთად შემუშავდა გეოგაპის საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, 
რომლის განხორციელებაც დაგეგმილია 2021 წელს. 
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გეოგაპის/GeoGAP-ის 
მობილური ლაბორატორია

2020 წელს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ სატესტო რეჟიმში, აქტიურად 
დაიწყო გეოგაპის მობილური ლაბორატორიის გამოყენება და ვიზიტები საანალიზო 
ნიმუშების იდენტიფიცირებისთვის (ნიადაგი, წყალი და ხილ-ბოსტნეული).

 
მობილური ლაბორატორია შეიქმნა სერტიფიცირებისა და ექსტენციის მიზნისთვის. 

ლაბორატორია კარგი საშუალებაა, სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად 
ფერმერულ მეურნეობებში ლაბორატორიული ანალიზების საველე პირობებში 
ჩატარებისა. ის  ფერმერებს საშუალებას მისცემს გეოგაპის გუნდის  დახმარებით  
ჩაატარონ  ანალიზები.

ლაბორატორია აღჭურვილია სხვადასხვა ხელსაწყოებით, მათ შორის: 
სათბურებში განათების საზომით, მაცივრის გასაციებელი კამერით, 
მიკროსკოპებით, გამადიდებელი შუშებით,  კონტეინერებით, ბურღებით - ნიადაგის 
ნიმუშების ასაღებად, თერმომეტრებით, სტერილური ბოთლებით და სხვადასხვა 
მცირე ხელსაწყოთი, რაც აუცილებელია მავნებლების და დაავადებების 
იდენტიფიცირებისთვის.  მობილური ლაბორატორიის სატრანსპორტო 
საშუალება  დაიბრენდა ასოციაციისა და გეოგაპის ლოგოებით. მობილური 
ლაბორატორიის გამოყენება, ასევე, შესაძლებელია გეოგაპის ჯგუფის წევრების, 
მასერტიფიცირებლებისა და ფერმერების ტრანსპორტირებისათვის. 

2021 წელს დაგეგმილია მობილური ლაბორატორიის შესაძლებლობების 
გაზრდა, მოწყობილობების დამატების გზით ფერმერთა ასოციაცია გეგმავს 
აღნიშნული ფასიანი სერვისი ფერმერებს 2022 წლიდან შესთავაზოს.

  
2021 წელს, ასევე დაგეგმილია, ფერმერების ხელშეწყობა სტანდარტის 

დანერგვის პროცესში, საკონსულტაციო საქმიანობის გაგრძელება და 
სერტიფიცირების სქემის შემდგომი განვითარება. 

გეოგაპი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებულ 
პროექტის „ზრდა“ ფარგლებში. 
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DEMETER-ი - მდგრადი სოფლის მეურნეობის 
განვითარების ხელშესაწყობად 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია აქტიურად მუშაობს, იმისთვის, რომ ქართველ ფერმერებს მისცეს 
საშუალება მიიღონ ინფორმაცია კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების 
შესახებ, რაც ხელს შეუწყობს ფერმერების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებასა და შემოსავლების ზრდას. 
ამ მიზნით, საანგარიშო პერიოდში გამოირჩეოდა პროექტი DEMETER-ი.  პროექტის მიზანია მდგრადი სოფლის 
მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა. 

საქართველოში, COVID-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ, DEMETER-ის პროექტი აქტიურ 
ფაზაში შევიდა.  ორ საპილოტე ობიექტზე - კახეთსა და შიდა ქართლის ტერიტორიაზე  დამონტაჟდა  ახალი 
ტექნოლოგიებით აღჭურვილი დანადგარები, რაც მოიცავს: ამინდის სადგურს, HD კამერით აღჭურვილ მწერების 
ხაფანგებს და სენსორულ ტექნიკას, ნიადაგის ტენიანობის მონიტორინგისა და ჭკვიანი მორწყვის სისტემის 
ინტეგრაციისთვის. 

DEMETER-ი არის ევროკიმისიის მიერ დაფინანსებული 42-თვიანი პროექტი, რომელიც ხორციელდება პროგრამა 
„Horizon 2020-ის“ ფარგლებში. მასში ჩართულია 60 პარტნიორი ორგანიზაცია, რომლებიც წარმოადგენენ 
18 ქვეყანას (მათ შორის 15 ევროკავშირის წევრია). საქართველოში პროექტის პარტნიორია საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაცია. 
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Ia’s  Family Winery

ირინოლას ღვინო

მარგველიძის
meRvineoba

ჩურჩხელები

გურამ ტყეშელიაძის
მარნიდან

მადონა გაბისონიას მარნიდან

წესურაწესურა

ქალი მეწარმეები - ერთობლივი 
ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერებისთვის საქართველოში

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა, საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციის საქმიანობის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 
პროექტი „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში“, სადაც 
ფერმერთა ასოციაციამ  შერჩეულ კანდიდატ ქალებს, ბიზნესის მართვისთვის საჭირო ტექნიკური და 
თეორიული ცოდნის ასამაღლებლად, სხვადასხვა ტრენინგი ჩაუტარა.  ევროპული გამოცდილების გაზიარების 
მიზნით, შედგა სასწავლო ტური იტალიაში და საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა გამოფენა-გაყიდვები. 

განხორციელდა უკვე გაძლიერებული ბიზნესების დაკავშირება შინაარსობრივად მსგავს ბიზნესებთან, 
რომლებიც ქალ მეწარმეებს დაეხმარნენ პროდუქციის რეალიზაციის ახალი გზების მოძიებაში და 
სტაბილური განვითარებისთვის ყველა შესაძლებლობის გამოყენებაში. 

პროექტის ფარგლებში მოხდა  მეწარმე ქალების პროდუქტებისა და სერვისების ბრენდირება (ლოგო, 
მესიჯბოქსი, ეტიკეტი).  ასევე,  ფინანსური კონსულტანტის მიერ, საჭიროებაზე დაფუძნებით,  შეიქმნა 
ინდივიდუალური სტრატეგიული დოკუმენტები, რომლებიც  ბენეფიციარებს ბიზნესის განვითარების 
მოკლევადიან პერიოდში სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში უნდა დაეხმაროს. 

2020 წელს დასრულდა ქალების კატალოგზე მუშაობა, სადაც შესაძლებელია პროექტის ბენეფიციარების 
პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ ინფორმაციის ნახვა, რაც დაინტერესებულ მხარეს საშუალებას 
აძლევს დაუკავშირდეს ბიზნესს და შეიძინოს მისგან პროდუქტი. კატალოგი განთავსებულია ვებგვერდზე 
www.bywomen.ge. 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) პროექტი “ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერებისთვის საქართველოში” ნორვეგიის მთავრობის დაფინანსებითა და საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციასთან თანამშრომლობით განხორციელდა.  
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აგროტურიზმის განვითარება 
სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში

რამდენიმე დასრულებულ პროექტთან ერთად, 2020 წელი მნიშვნელოვანი 
იყო ასოციაციისთვის ახალი პროექტების დაწყების კუთხით. მათ 
შორის აღსანიშნავია აგროტურიზმის სფეროში დაწყებული პროექტი - 
“აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში”. 
პროექტის მიზანს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში აგროტურიზმის 
განვითარება წარმოადგენს.

პროექტი   სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში, ჩვენ პარტნიორ 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით – სომხეთში აგრობიზნესისა და 
სოფლის განვითარების ცენტრის (CARD) დახმარებით, ხოლო აზერბაიჯანში 
შპს “სავორ თრეველთან” თანამშომლობით ხორციელდება. 

პროექტი მიმდინარეობს USAID-ის ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს, 
ეკონომიკური განვითრების, მმართველობისა და საწარმოთა ზრდის (EDGE) 
პროქტის მიერ გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, პარტნიორ ორგანიზაციებთან 
ერთად, კონკურსის საფუძველზე, თითოეულ ქვეყანაში აგროტურიზმის 
მიმართულებით 25-25 ბენეფიციარი შეარჩია. ბენეფიციარის გამოკითხვის 
შედეგად განისაზღვრა ტრენინგების თემატიკა ოთხი მიმართულებით: 
სტუმართმოყვარეობა და აგრო-ტურიზმის ინდუსტრია, ციფრული 
მარკეტინგი, ონლაინ დაჯავშნა და სოციალური მედია, სურსათის უვნებლობა 
და გასტრონომია.  აღნიშნულ საკითხებზე  შერჩეული  ბენეფიციარებისთვის 
დისტანციურად (ონლაინ-რეჟიმში) პროფესიული უნარების ასამაღლებელი 
ტრეინინგები ჩატარდა.
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2020 წელი აგროტურიზმის სფეროში კიდევ ერთი წარმატებული პროექტის განხორციელებით დაიწყო. კერძოდ, ტურიზმსა და 
სოფლის მეურნეობას შორის კავშირების დამყარებების მიზნით,  რათა ხელი შეეწყოს ტრადიციული ადგილობრივი წარმოების 
განვითარებასა და საწარმოო ჯაჭვის მონაწილეებს შორის სარგებლის განაწილებას, მიმდინაებდა და დღესაც გრძელდება 
პროექტი - „ქართული ტრადიციული აგრო–სასურსათო პროდუქტების ადგილობრივი შესყიდვების გაუმჯობესება“, რომელიც სოფლის 
მეურნეობის ორგანიზაციისა (FAO) და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ არის დაფინანსებული და 
ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანასთან“ პარტნიორობით ხორციელდება. 

პროექტის მიზანი, ტურიზმის უფრო ფართო ღირებულების ჯაჭვების პოპულარიზაცია და ქვეყნის საკვები და ბიომრავალფეროვნების 
მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა შემდეგი გზით:

• ტურიზმის სექტორის წამყვანი მოთამაშეების დაკავშირება სპეციფიკური საკვები პროდუქტების ადგილობრივ მწარმოებლებთან, 
ქალებისა და ახალგაზრდა ფერმერების ჩათვლით;

• აგროტურიზმის ხელშეწყობა, განსაკუთრებული აქცენტებით ქართულ გასტრონომიასა და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებაზე. 
პროექტი სამ ძირითად კომპონენტს მოიცავს: 

• სპეციალური საკვები პროდუქტების /ღირებულების ჯაჭვის იდენტიფიკაცია და გაუმჯობესება, ტურიზმთან დაკავშირების 
მიზნით; 

• სპეციფიკური პროდუქების პოპულარიზება, საბაზრო კავშირების და სოფლის ტურიზმის გაუმჯობესების საშუალებით; და 

• შედეგების გავრცელება სხვა ქვეყნებში მსგავსი მიდგომების გასამყარებლად.

ამ მიზნით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ ჩაატარა გამოკითხვა, რომელშიც შედიოდა სამი სამიზნე ჯგუფი: მწარმოებლები/
ფერმერები, Ho.Re.Ca სექტორი და შეფ-მზარეულები, ჯამში 112 რესპოდენტი. გამოკითხვის შედეგებზე დაყრდნობით, ასოციაციამ 
„ელკანასთან“ თანამშრომლობით შეიმუშავა კვლევის ანგარიში, რომლის ძირითადი მიზანი იყო წინასწარ განსაზღვრული 12 ქართული 
ავთენტური აგრო-სასურსათო პროდუქტის ადგილობრივი წარმოების შესაძლებლობების განსაზღვრა (მეგრული სულგუნი, თუშური გუდა, 
ტენილი, რაჭული ლორი, კახური ღორი, წითელი დოლი, ჯონჯოლი, ჯარას თაფლი, კახური ზეთი, აჯიკა, მუხუდო და ცულისპირა).

ქართული ტრადიციული 
აგრო–სასურსათო 
პროდუქტების ადგილობრივი 
შესყიდვების გაუმჯობესება 
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საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისთვის ინსტიტუციური განვითარების სტრატეგიის ერთ-ერთ 
მთავარ მიზანს საგანმანათლებლო საქმიანობა წარმოადგენს. 2016 წლიდან საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაცია, საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და პროფესიული განათლების 
რეფორმის პროცესში, ახორციელებს პროექტს „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“, რომელიც 
მიმდინარეობს გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), შვეიცარიის განვითარებისა და 
თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და აგრარული მიმართულებით ჩართული 
სექტორული ასოციაციების ერთობლივი ინიციატივით, დარგობრივი უნარების 
ორგანიზაცია „აგრო დუო“ დაფუძნდა. 2020 წელს, საბჭოს ფარგლებში  12 სამუშაო 
შეხვედრა გაიმართა, სადაც  ორგანიზაციის წევრებმა მიიღეს 5 გადაწყვეტილება 
და შეიმუშავეს პროფესიული მომზადება/გადამზადების 9 პროგრამა სოფლის 
მეურნეობის სხვადასხვა ქვე-სექტორში. დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია 
ხარისხიანი პროფესიული განათლების უზრუნველყოფით ადამიანური 
რესურსების გაძლიერებას ემსახურება.  

სამუშაოზე 
დაფუძნებული
სწავლება
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სოფლად სიღარიბის შემცირების, სოფლის მეურნეობაში ჩართული მცირე მეწარმეების კონკურენტუნარიანობისა და შემოსავლების ზრდის, ბიზნესის განხორციელების 
სურვილის მქონე სუბიექტების ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის მიზნით, 2018 წლიდან ფერმერთა ასოციაცია ახორციელებს პროექტს - ფერმერული მეურნეობების 
მხარდამჭერი ინიციატივა (FSI), რომელიც ინიცირებულია და  დაფინანსებულია ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) მიერ. 

პროექტის ფარგლებში მხარდაჭერილია და ფინანსდება შემდეგი დარგები: სასათბურე მეურნეობა, მეფრინველეობა, მესაქონლეობა და აგროტურიზმი. პროექტის 
სამიზნე რეგიონებია: კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი. 

საანგარიშო პერიოდში, საგრანტო კომპონენტის ფარგლებში დასაფინანსებლად შეირჩა 73 ფერმერული მეურნეობა, რომელთაგან 4 ეთნიკური უმცირესობის 
წარმომადგენელია, 21 ქალი და 29 ახალგაზრდა მეწარმე, რომლებმაც სარგებელი მიიღეს თანადაფინანსებიდან. კერძოდ, თანადაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა 
8,000 ევროს შეადგენდა და ინდივიდუალურად მორგებულ ტექნიკურ დახმარებას. 

პროექტის ფარგლებში, ასევე, განხორციელდა აგროტურისტული ობიექტების პოპულარიზაცია. კერძოდ, პროექტ AGROSTOP-ის ფარგლებში მოეწყო აგროტურისტულ 
ობიექტებზე ვიზიტები, რომლის ფარგლებშიც მომზადდა პრომო ვიდეოები, რასაც დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა სოციალურ ქსელში. ეს აქტივობა განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა პანდემიის პერიოდში, როდესაც შიდა ტურიზმმა სხვა დატვირთვა შეიძინა. აღნიშნულმა აქტივობებმა ხელი შეუწყო აგროტურისტული 
ობიექტების პოპულარიზაციას. 

საანგარიშო პერიოდში, ასევე, ბაზარზე წვდომის გაუმჯობესებისა და ხელშეკრულებით დარეგულირებული სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში ჩართულობისათვის, 
პროექტის საგრანტო კომპონენტის 10 ბენეფიციარი შეირჩა.  

ამასთან, პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობაა სადემონსტრაციო საძოვრების მოწყობა. მიუხედავად პანდემიით გამოწვეული შეფერხებებისა, აღნიშნული 
აქტივობის  ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და დარგის სპეციალისტებთან შეხვედრა, სადაც პირველ 
რიგში მოხდა მათი გამოცდილების გაზიარება. ასევე, შედგა შეთანხმება სამომავლო თანამშრომლობაზე იმ კომპანიებთან, რომელებსაც მომდევნო 3-5 წლის მანძილზე 
დაგეგმილი აქვთ ამ მიმართულებით მასშტაბური ღონისძიებები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ ამ თანამშრომლობის შედეგად, 
მინიმუმადე მცირდება საკითხების გადაფარვის და აქტივობების დუბლირების რისკები. 

პროექტი აქტიურად თანამშრომლობდა ავსტრიის განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ სხვადასხვა პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციებთან. 
თანამშრომლობის ფარგლებში, სექტორული და რეგიონული კვეთა აღინიშნა კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელთან (CENN) და 
ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანასთან“. 2021 წლისთვის, ამ ორგანიზაციებთან ერთად დაგეგმილია ერთობლივი ტრენინგების ციკლი აგროტურიზმის 
მიმართულებით. ასევე, პერიოდულად ხდება პროექტებს შორის გამოცდილების და ინფორმაციის გაზიარება, რაც მნიშვნელოვანია ეფექტიანი და პრაქტიკული 
აქტივობების განხორციელების კუთხით.  

ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი
ინიციატივა - ფინანსებზე ხელმისაწვდომობისთვის 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი შედეგები: 

• ბიზნესზე ორიენტირებული ფერმერების, მეწარმეებისა და სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივების შესაძლებლობების გაძლიერება, ტრენინგ 
პროგრამების, კერძო-საჯარო დიალოგისა და პროფესიული განათლების 
(VET) საშუალებით.

• სამიზნე რეგიონებში აგრარული სექტორის რამდენიმე მიმართულებაში 
(მესაქონლეობა, მეფუტკრეობა, სასათბურე მეურნეობა და  აგროტურიზმი) 
ბიზნესზე ორიენტირებული მდგრადი მეურნეობების შექმნა. 

• სამიზნე რეგიონებში ბაზარზე წვდომის გაუმჯობესება, ხელშეკრულებით 
დარეგულირებული სასოფლო-სამეურნეო წარმოების შედეგად.

• მდგრადი საძოვრების სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა სამიზნე 
რეგიონებში გარემოსდაცვითი საკითხების გათვალისწინებით.
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პროექტის „ეს წალკაა“  ფარგლებში, სადაც  საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია   
“კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელთან“ ერთად (CENN) 
ფერმერული მეურნეობების შესაძლებლობების განვითარების მიმართულებით მუშაობს, 
ფორმალური პროფესიული სწავლების კურსი ჩატარდა, შემუშავდა და განხორციელდა რძის 
გადამამუშავებელი წარმოების ბიზნესების საჭიროებაზე დაყრდნობით ფორმალური და 
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების  პროგრამული კურსი.

ზემოთ აღნიშნული არაფორმალური სასწავლო პროგრამის იმპლემენტაცია მოიცავს რძის 
გადამამუშავებელი საწარმოების თანამშრომლებისთვის და წალკის დაინტერესებული 
მაცხოვრებლების ჩართვას პროგრამის ფარგლებში გაწერილ აქტივობებში: ტრენინგები, 
მასტერკლასები, საგანმანათლებლო შეხვედრები.

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა დარგობრივი და 
ზოგადსაგანმანათლებლო ტრენინგები შემდეგი მიმართულებით:

• მეფუტკრეობა

• მეცხოველეობა და მისი განვითარება საქართველოში

• ერთწლიანი მარცვლეული კულტურები

• მეკარტოფილეობა

• განახლებადი ენერგიები და კლიმატგონივრული მეწარმეობა

• ელექტრონული კომერცია, როგორც დამატებითი გასაღების ბაზარი

• ტურიზმი, აგროტურიზმი (კანონმდებლობა და შესაძლებლობები)

• სურსათის უვნებლობის სტანდარტები (პირველადი და გადამუშავებული პროდუქტის 
სტანდარტი, ეტიკეტირება). 

ამასთან, დაიგეგმა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფარგლებში ექსპერტების 
შეხვედრა ფერმერებთან,  ამ სწავლებისთვის საჭირო არაფორმალური პროგრამის 
შემუშავება და იმპლემენტაცია.  

პროექტს „ეს წალკაა“ ევროკავშირის ENPARD-ის პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით 
ახორციელებს CENN-ი, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან და სოფლის განვითარების 
კვლევით ინსტიტუტთან (Ifls) თანამშრომლობით.

ადგილობრივი
სამოქმედო ჯგუფის (LAG)
გაძლიერება
ეს წალკაა
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2020 წელს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, სამკურნალო მცენარეების 
მოპოვებისა და დივერსიფიცირებული ახალი კულტურების პოპულარიზაციის 
მიზნით, ასევე, სამკურნალო მცენარეების მიმართულებით საერთაშორისო 
სავაჭრო კავშირების დამყარებისა და ხელშეწყობისთვის, საინტერესო პროექტის 
„მცენარეები განვითარების მხარდაჭერისათვის“ (HEGO) განხორციელება დაიწყო.  

საანგარიშო პერიოდში, მოხდა მცენარეების სექტორთან დაკავშირებული 
კვლევითი მასალების შეგროვებადა ჩატარდა ბაზრის კვლევა. თვისებრივი 
კვლევა განხორციელდა ჩაღრმავებული ინტერვიუებისა და სამაგიდე კვლევის 
მეთოდების გამოყენებით. კვლევის საწყისს ეტაპზე გამოვლინდა ძირითადი 
დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის: კომპანიები, კოოპერატივები, 
ექსპერტები, მცენარეების სექტორში ჩართული ორგანიზაციები, 
რომლებთანაც წინასწარ შემუშავებული კითხვარის საფუძველზე, 
ჩაღრმავებული ინტერვიუები ჩატარდა. თვისებრივი კვლევის ჩატარების 
შედეგად, მოძიებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით,  გაანალიზდა 
მცენარეების სექტორთან დაკავშირებული ვითარება საქართველოს 
მასშტაბით, შემუშავდა ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები, 
რომელიც პროექტის შემდგომ აქტივობებს ჩაუყრის საფუძველს. 

HEGO – მცენარეები განვითარების მხარდაჭერისათვის არის 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 30 თვიანი პროექტი, 
რომელიც აერთიანებს ოთხ ქვეყანას (საბერძნეთი, მოლდოვა, 
საქართველო და სომხეთი). იგი ხორციელდება რუმინეთის 
საზოგადოებრივი სამუშაოების, განვითარებისა და 
ადმინისტრაციის სამინისტროს მხარდაჭერით. მისი 
წამყვანი პარტნიორი ორგანიზაცია არის ჰალკიდიკის 
განვითარების ასოციაცია, ხოლო საქართველოში      
HEGO-ს პარტნიორი არის საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაცია.

მცენარეები განვითარების 
მხარდაჭერისათვის (HEGO)
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დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლ- 
ეობისთვის მუნიციპალიტეტის სოფლის 
მეურნეობისა და კვების მრეწველობის 
სისტემის მონაწილეების შესახებ სრულყოფილი 
ინფორმაციის შეკრება, სპეციალურ ვებ-გვერდზე 
განთავსება და დაინტერესებული მხარეებისთვის 
მიწოდება - პროექტის „დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტის აგროსისტემის ელექტრონული 
რუკის შექმნა“ ერთ-ერთი მთავარი მიზანია. 

2020 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში ჩატარდა 
სამაგიდო კვლევა. კერძოდ, სხვადასხვა 
წყაროებიდან მოძიებული მეორადი ბაზების 
დამუშავებით გამოვლინდა დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტში აგრო სისტემებში ჩართული: 
ფერმერები, აგრო გადამამუშავებელი კომპანიები, 
სასაკლაოები, აგრო მაღაზიები და სხვა 
დაინტერესებული მხარეები. კვლევის შედეგებზე 
დაყრდნობით, დაიწყო დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტის ელექტრონული აგრო რუკის 
შექმნა. გამოცხადდა ტენდერი და შეირჩა 
კომპანია, რომელმაც 2021 წლისთვის უნდა 
შექმნას სპეციალურად აგრო-რუკის ვებ-გვერდი. 
შედეგად, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 
ელექტრონული აგრო რუკის საშუალებით 
სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შეეძლებათ 
დისტანციურად კავშირების დამყარება და ბიზნეს-
გარიგებების დადება. 

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის (EU) და 
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ჭკვიანი 
სოფლის (Smart Village) პროგრამის ფარგლებში.  

დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტის 
აგროსისტემის 
ელექტრონული 
რუკის შექმნა 
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2020 წელს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ 
ფერმერთა მხარდასაჭერად ახალი პროექტი  „აგრო 
პრესი/AGRO PRESS“  დაიწყო. აგრო პრესი/AGRO 
PRESS ყოველი კვირის სამშაბათს 20:00 საათზე 
გადიოდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის 
ფეისბუქ გვერდზე, რომელსაც ორი წამყვანი ჰყავდა - 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, 
ნინო ზამბახიძე და მეცხვარეთა ასოციაციის 
თავმჯდომარე, ბექა გონაშვილი. 

აგრო პრესი/AGRO PRESS-ის პირდაპირ ეთერში 
ერთვებოდნენ ბიზნესზე ორიენტირებული 
ფერმერები, ფინანსური ინსტიტუტები, სადაზღვევო 
ორგანიზაციები და ყველა დაინტერესებული მხარე.

აგრო
პრესი ნინო ზამბახიძე

ბექა გონაშვილი

ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე,
რაზეც არსად საუბრობენ
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სხვადასხვა რეგიონისთვის დამახასიათებელი ტრადიციული 
ყოფის, კულტურული ლანდშაფტის, ავთენტური ფორმების, უნიკალური 
პროდუქტებისა და კერძების პოპულარიზაციას უკვე ერთ წელზე მეტია 
ეწევა აგროსტოპი/AGRO STOP-ის იდეის ავტორი და საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციის კომუნიკაციების მენეჯერი ნათია მსხილაძე. პროექტის 
ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით 30-ზე მეტი აგროტურისტული ობიექტის 
გადაღება განახორციელეს და უცხო ქვეყნის ელჩებთან ერთად მოინახულეს 
ფერმიდან-სუფრამდე და ბოსტნიდან-სუფრამდე სტუმართმასპინძლობის 
პრინციპზე აგებული მეურნეობები.

„ყოველი ახალი აგროტურისტული ობიექტის გადაღების შემდეგ კიდევ 
უფრო ვრწმუნდებით, თუ რამდენად საჭიროა აგროტურისტული ობიექტების 
შესახებ ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოებისთვის გაცნობა, იმ 
ტურისტებისთვის, რომლებიც მისი პოტენციური სტუმრები არიან,“ განაცხადა 
ნათია მსხილაძემ.

 
თავდაპირველად, აგროსტოპი/AGRO STOP წარმოადგენდა საქართველოს 

ფერმერთა ასოციაციისა და USAID ზრდა საქართველოში პროექტს, 
რომლის მიზანიც შიდა და აგრო-ტურიზმის პოპულარიზაცია საქართველოს 
რეგიონებში. პროექტის მიმდინარეობის პროცესში აგროსტოპი/AGRO STOP-ით 
დაინტერესდა სხვა დონორი ორანიზაციებიც -  გაეროს ქალთა ორგანიზაცია 
(UN Women) და კანადის საგარეო საქმეთა, ვაჭრობის და განვითარების 
დეპარტამენტი (Canada), რომელთა ფინანსური მხარდაჭერითაც პროექტი 
წარმატებით ხორციელდება.  

დაბალ ბიუჯეტიანი მოგზაურობა ითვალისწინებს გამგზავრებას 
ავტო-სტოპის მეშვეობით და მოგზაურობის სრული პროცესის 
ვიდეო გადაღებას. ვიდეო და  ფოტო მასალების  ატვირთვა 
ხდება სოციალურ მედიაში, როგორიცაა Facebook, Instagram 
და Youtube.  

დეტალები იხილეთ ბმულზე: https://bit.ly/2xcgyiU  

აგროსტოპი
AGRO STOP
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მოწყვლადი იძულებით 
გადაადგილებული 
პირებისა და ადგილობრივი 
მოსახლეობის ეკონომიკური 
და სოციალური 
ჩართულობის ხელშეწყობა 
სამხრეთ კავკასიაში

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ახორციელებს კიდევ ერთ 
მნიშვნელოვან პროექტს სახელწოდებით - „მოწყვლადი იძულებით 
გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის 
ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა 
სამხრეთ კავკასიაში“ (EPIC). 

პროექტის აქტივობები ემსახურება ქვემო ქართლისა და 
შიდა ქართლის რეგიონებში, მცირე ფერმერების ტექნიკური 
უნარ-ჩვევებისა და შესაბამის აღჭურვილობაზე წვდომის 
გაუმჯობესებას, მცირე სასოფლო სამეურნეო ტექნიკისა და 
ტექნიკური დახმარების მიღებას. 

ამ მიზნით, პროექტის ფარგლებში გაიმართა 
საინფორმაციო შეხვედრები და შერჩეულ ბენეფიციარებს 
ჩაუტარდათ ტრენინგები. ამასთან, მათ მიერ 
წარმოდგენილი ბიზნეს გეგმების საფუძველზე გადაეცათ 
შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობა. 

პროექტი „მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული 
პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის 
ეკონომიკური და სოციალური ჩართულობის 
ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში“ (EPIC) გერმანიის 
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება 
(GIZ) გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა 
და განვითარების სამინისტროს (BMZ) სახელით, 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროსთან  და 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან  (GFA) 
თანამშრომლობით ხორციელდებოდა.
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2020 წელი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ფერმერთა ასოციაციისთვის, 
როგორც ორგანიზაციული განვითარების კუთხით. შვედეთის საერთაშორისო 
განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოსთან (Sida) აქტიური თანამშრომლობის 
შედეგად, ჯერ კიდევ 2019 წლის მიწურულს დაიწყო პროექტი „ორგანიზაციული 
განვითარების ხელშეწყობა“ და განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: 

• ასოციაციის ორგანიზაციული შეფასება;

• ასოციაციის ხუთ წლიანი სტრატეგიის შემუშავება (2020-2024 წლებისთვის);

• ასოციაციის მიერ აუდიტის შედეგად გაცემული რეკომენდაციების შესრულება.

პარტნიორობის ფარგლებში, საანგარიშო პერიოდში, იანვარ-თებერვალში 
ჰოლანდიური ორგანიზაცია „აგრიტერას“ (Agriterra) მიერ, რომელიც ფოკუსირებულია 
განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნებში ფერმერული მეურნეობების ექსპერტული 
რჩევების მიცემაზე და ფერმერთა ასოციაციების განვითარებაზე, განხორციელდა 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზაციული შეფასება. „აგრიტერას“ 
ექსპერტები ტონ დაფჰიუზი (Ton Duffhues) და ფრანკ ზეინსტრა (Frank Zeinstra) 
ეწვივნენ საქართველოს, სადაც შეხვდნენ როგორც ასოციაციის თანამშრომლებს, 
ასევე მის წევრ ფერმერებს. „აგრიტერას“ ექსპერტებმა საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციას შემდეგი შეფასება მისცეს: „ქოლგა ორგანიზაცია და ფერმერთა ხმა 
ქვეყანაში, რომელსაც ჰყავს 4000-ზე მეტი წევრი და ძლიერი ქალი ხელმძღვანელი.“ 

„ასოციაციის ქარიზმატული და ღია თავმჯდომარე, ნინო ზამბახიძე, საბჭოს 
სხვა წევრ აგრარულ ექსპერტებთან და აღმასრულებელ დირექტორ, თამარ 
თორიას მენეჯერულ თვისებებთან ერთად, ასოციაციას საქართველოში საიმედო 
ორგანიზაციად და ფერმერთა ხმად აქცევს,“ აღნიშნულია „აგრიტერას“ სტატიაში, 
რომელიც ორგანიზაციის ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. სტატიის სრულ ვერსიას 
შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ბმულზე: https://bit.ly/2xZiHip

შვედეთი - საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციის 
ორგანიზაციული 
განვითარების ხელშესაწყობად 
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პროექტი „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში (SQIL)“, რომელიც მესაქონლეობის დარგის  
განვითარების მიზნით, უკვე მეორე წელია ხორციელდება, ამერიკული ორგანიზაცია Land O’Lakes Venture37-ის მიერ, 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით, საქართველოში მსხვილფეხა საქონლის რძისა და ხორცის 
ინდუსტრიის გაძლიერებას ემსახურება. პროექტი, ამერიკის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) მიერ ფინანსდება. 

უცხოელ პარტნიორებს მიაჩნიათ, რომ საქართველოსთვის როგორც დასავლური ორიენტაციის მქონე ქვეყნისთვის, 
სწორედ ახლა არის ხელსაყრელი დრო, ძლიერი სექტორის ინიციატივით, საერთაშორისო საბაზრო პირობების 
შესაბამისად მსხვილფეხა პირუტყვის რძისა და ხორცის პროდუქტები აწარმოოს.  

პროექტის ფარგლებში, აქტიურად ვუჭერთ მხარს მეცხოველეობის სექტორში მომუშავე დარგობრივ ასოციაციებს. 
ამ მიზნით, მეცხოველეობის სექტორში მომუშავე დარგობრივი ასოციაციებისათვის სტრატეგიული დოკუმენტები 
შეიქმნა. ეს ასოციაციებია: რძის მწარმოებელთა და გადამამუშავებელთა ასოციაცია - საქრძე“, „მომავლის ფერმერი“ 
და ასოციაცია „მერძევეობა საქართველოში“. დოკუმენტები საკონსულტაციო კომპანია DEPA Consulting-ის მიერ 
შემუშავდა, სადაც განისაზღვრა ასოციაციების ორგანიზაციული მიზნები, აქტივობები და მათ განსახორციელებლად 
ასოციაციების რესურსების განაწილების სქემები.  

ფერმერთა ასოციაცია დარწმუნებულია, რომ სტრატეგიული დოკუმენტები დაეხმარება დარგობრივ ასოციაციებს 
ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარებით და ადამიანური რესურსების რაციონალური მობილიზებით, თავიანთი 
საქმიანობის ხარისხი გააუმჯობესონ, რაც ასევე ხელს  შეუწყობს მეცხოველეობის სექტორში ჩართული ფერმერებისა 
და გადამამუშავებლებისათვის მომსახურების ხარისხის გაზრდას. 

გასული წელი მნიშვნელოვანი იყო ფერმერული მეურნეობებისთვის, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე 
ხელმისაწვდომობის გაზრდის კუთხით. ამ მიზნით, SQIL-ის პროექტის გუნდის მიერ, ფერმერული მეურნეობებისთვის 
შეიქმნა თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული პროგრამა „რაც-იოლი“. პროგრამა „რაც-იოლი 1.1.“ 
ხელმისაწვდომია ბლოგ „აგრონავტზე“: https://bit.ly/2vBXTwg. 

„რაც-იოლი“ არის მერძეული ფურის საკვები ულუფის (რაციონის) გამომთვლელი პროგრამა.  რომელიც ფერმერებმა 
აიტაცეს და არაერთი მათგანი წარმატებით იყენებს მას. მათ შორის არის ფერმერი მამუკა კობახიძე. მობილური 
აპლიკაცია და ბლოგ „აგრონავტი”-ს საკომუნიკაციო კამპანიის ფარგლებში შეიქმნა ვიდეო კლიპი ფერმერის 
წარმატების ისტორიის შესახებ. ვიდეოში ფერმერი საუბრობს მერძეული ფურის საკვები რაციონის გამომთვლელი 
პროგრამის „რაც-იოლი 1.1.“ -ის შესახებ, რომლის შესახებ ინფორმაცია აპლიკაცია „აგრონავტი”-დან   მიიღო. პროგრამა 
მას საკვები რაციონების დაბალანსებაში დაეხმარა. კერძოდ, „რაც-იოლი 1.1.“ მცირე და საშუალო ფერმერებს 
აძლევს საშუალებას, განსაზღვრონ მერძეული ფურის დღიური კვების რაციონი საკვები ელემენტების ბალანსის 
გათვალისწინებით, რომელიც მნიშვნელოვანია მერძეული ფურის პროდუქტიულობისთვის. 

ფერმერ მამუკა კობახიძის წარმატების ისტორია ხელმისაწვდომია SQIL პროექტის ფეისბუქ გვერდზე: www.facebook.com

როგორ ვისარგებლო პროგრამა „რაცი-იოლით“?

• გადმოწერეთ მობილური აპლიკაცია „აგრონავტი” ან ეწვიეთ ბლოგ აგრონავტს შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/2vBXTwg 

- გადმოწერეთ პროგრამა და მისი გამოყენების დეტალური სახელმძღვანელო

• პროგრამის და მისი სახელმძღვანელოს შესახებ მოკლე ინფორმაცია ასევე მოცემულია  მობილურ აპლიკაცია „აგრონავტში“. 
აპლიკაციის გადმოსაწერად ეწვიეთ Apple Store-სა და Google Play-
ის და მოძებნეთ „აგრონავტი“.

ინვესტირება უვნებელ 
და ხარისხიან 
მესაქონლეობაში - SQIL 
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საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ერთ-ერთი 
პრიორიტეტია ფერმერთა განათლებაზე და ფერმერთა 
უშუალო საჭიროებებზე მორგებული საგანმანათლებლო 
საქმიანობის ხელშეწყობა. 2020 წლის მანძილზე 
განხორციელდა სხვადასხვა ფორმატის არაერთი 
ღონისძიება, რაც პროფესიული განათლების მიღების ან/
და კვალიფიკაციის ამაღლების მსურველთა განვითარებას 
ისახავდა მიზნად. 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა ქვეყნის ხუთ რეგიონში მდებარე ექვს კოლეჯში ღია კარის დღე ჩაატარეს, სადაც დაინტერესებულ 
პირებს „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების“ უპირატესობები გააცნეს.  პროფესიული განათლების მიღებით დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ჰქონდათ 
სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ექვს შემუშავებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 10 აგვისტოს ჩათვლით დარეგისტრირებულიყვნენ. პროგრამები 
მოიცავდა შემდეგ მიმართულებებს: მეფუტკრეობა, მეხილეობა, ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავება, მებაღეობა, რძის პროდუქტების წარმოება, ვეტერინარია 
და მებოსტნეობა.  

გასულ წლებთან შედარებით პროგრამაზე, სადაც გათვალისწინებულია სახელმწიფო დაფინანსება,  ანაზღაურება,  სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დიპლომი, 
მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება და  დასაქმების ან საკუთარი ბიზნესის წამოწყების რეალური შანსი, აპლიკანტების მხრიდან დიდი დაინტერესება 
მოჰყვა, რაც „აგრო დუოს“ ჩართულობითაც იყო განპირობებული. დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია „აგრო დუო“ 2019 წლიდან უზრუნველყოფს აგრარულ 
სექტორში პროფესიულ განათლებასა და შრომის ბაზარს შორის შესაბამისობას. ორგანიზაციის მიზანია ხარისხიანი პროფესიული განათლების ხელშეწყობით 
სოფლის მეურნეობაში ადამიანური რესურსის გაძლიერება. 

პროფესიული განვითარება

აგრარული პროფესიული 
განათლების მიღების 
შესაძლებლობა  

29



30

აგრარული პროფილის კომპანიების იდენტიფიცირება და მათი ჩართვა სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლების მოდელის განხორციელებაში - პროფესიულ განათლებაში 
წარმატების მიღწევის აუცილებელი წინაპირობა, რომელიც მნიშვნელოვანია, 
როგორც მოდელის დანერგვის, ისე მისი განხორციელების ეტაპზე.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ პროექტის „სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლება“ ფარგლებში ორგანიზებული სამუშაო შეხვედრების საფუძველზე შეიმუშავა 
კონცეფცია “აგრარულ პროფესიულ განათლებაში კერძო კომპანიების შერჩევის 
კრიტერიუმების შესახებ”.  აღნიშნული კონცეფციის საფუძველზე მოხდა სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლების რეგულაციებში კრიტერიუმების ასახვა.  ალტერნატიული 
კრიტერიუმების დაკმაყოფილების საფუძველზე კერძო სექტორი შეძლებს გახდეს 
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პარტნიორი სასწავლო საწარმო აგრარულ 
სექტორში.

კერძო კომპანიების შერჩევის 
კრიტერიუმები აგრარულ 
პროფესიულ განათლებაში

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციის (GFA) ერთობლივი ძალისხმევით, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით 
პროფესიული და უმაღლესი განათლების სტუდენტებმა გერმანიაში ხუთთვიანი 
ანაზღაურებადი პრაქტიკა გაიარეს.

წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გერმანული სერტიფიკატები ბადენ-
ვიურტემბერგის აგრარული ტერიტორიებისა და მომხმარებელთა დაცვის მინისტრის 
- პეტერ ჰაუკის ხელმოწერით გადაეცათ.

სოფლის მეურნეობის 
მიმართულებით ქართველი 
სტუდენტები გერმანიაში 
გადამზადნენ
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პროფესიული 
განათლების მნიშვნელობა 
და დასაქმების ხელშეწყობა

28 ივლისს, სასტუმრო „სტამბა“-ს ვერანდაზე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით, საჯარო და კერძო სექტორის 
წარმომადგენლებმა დონორ ორგანიზაციებთან ერთად აგრარულ სექტორში არსებულ გამოწვევებზე, პროფესიული განათლების 
მნიშვნელობაზე და დასაქმების ხელშეწყობის შესაძლებლობებზე იმსჯელეს.

შეხვედრა პანელური დისკუსიის ფორმატში გაიმართა. მხარეებმა განიხილეს როგორი უნდა იყოს აგრარული პროფესიული 
განათლების პოლიტიკა, როგორ უნდა დარეგულირდეს საგანმანათლებლო სისტემასა და შრომის ბაზარს შორის შესაბამისობა, 
ვინ უნდა უზრუნველყოს ხარისხიანი განათლება და გააძლიეროს ადამიანური რესურსი სოფლის მეურნეობაში.

პროექტი „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება” ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), შვეიცარიის 
განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC), საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს (MESCS) მხარდაჭერით, დარგობრივი უნარების ორგანიზაციის „აგრო დუოს“ მონაწილეობითა და საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციის (GFA) კოორდინაციით.
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პროექტ „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების” ფარგლებში მოქმედ დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია „აგრო დუოში“ გაწევრიანების მსურველთა ინტერესი 
ეტაპობრივად იზრდება. 6 ივნისს, აგრარული პროფესიული განათლებით დაინტერესებული კერძო სექტორისა და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაცია „მერსი 
ქორფსის” წარმომადგენლებთან  საინფორმაციო შეხვედრა შედგა. 

შეხვედრას საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის, დარგობრივი უნარების 
ორგანიზაციის, საქართველოს მეფუტკრეთა გაერთიანების, ჟურნალისტიკის რესურსცენტრისა და „მერსი ქორფსის“ წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მათ მიეწოდათ 
ინფორმაცია დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია „აგრო დუოს“ საქმიანობასთან დაკავშირებით, მათ შორის, ადგილობრივი და შვეიცარიის საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ. 

დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია „აგრო დუო“ 2019 წლიდან უზრუნველყოფს აგრარულ სექტორში პროფესიულ განათლებასა და შრომის ბაზარს შორის 
შესაბამისობას. ორგანიზაციის მიზანია ხარისხიანი პროფესიული განათლების ხელშეწყობით სოფლის მეურნეობაში ადამიანური რესურსის გაძლიერება.

დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია „აგრო დუოს” 
საინფორმაციო შეხვედრა
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აგრარულ პროფესიულ განათლებასა და შრომის ბაზარს შორის შესაბამისობის უზრუნველყოფის ხელშემწყობი მაკოორდინირებელი ორგანიზაციის გაძლიერების 
მიზნით, 2020 წლის 15, 16 და 17 იანვარს, სექტორული უნარების ორგანიზაციის “აგრო დუოს” წევრთა შესაძლებლობების გაძლიერების სემინარი გაიმართა. სემინარს 
შვეიცარიიდან მოწვეული ექსპერტი ჯაკობს როში უძღვებოდა, რომელსაც სამთავრობო უწყების, დონორი ორგანიზაციების, კერძო ბიზნესისა და სექტორული 
ასოციაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მოწვეული ექსპერტი შვეიცარიის „აგრი-ალი-ფორმის“ დამფუძნებელია, რომელიც ხელს უწყობს შვეიცარიაში, 
აგრარულ სექტორში ფერმერების საჭიროებებზე მორგებული აგრარული პროფესიული განათლების განვითარებას.

საქართველოში, ორგანიზაციის დაფუძნების საჭიროება, სოფლის მეურნეობის სფეროში კადრების დეფიციტმა, აგრარული პროფესიებისადმი ახალგაზრდების 
ნაკლებმა ინტერესმა და პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესების აუცილებლობამ გამოიწვია.

“აგრო დუო”-ს ორგანიზაციის წევრთა შესაძლებლობების 
გაძლიერება შვეიცარიის საუკეთესო პრაქტიკის საფუძველზე

აგრარულ სექტორში განათლების ხელმისაწვდომობის მიზნით, პროექტის “კომპეტენციები დასაქმებისთვის’’ ფარგლებში განისაზღვრა დისტანციური სწავლების 
მხარდასაჭერად საგანმანათლებლო პლათფორმის “უნარების ელექტრონული აკადემია”  შემუშავების საჭიროება. პლათფორმაზე სასწავლო რესურსების 
განთავსების მიზნით შემუშავდა სასწავლო ვიდეო მასალები მებაღეობის, აგრო-ტურიზმის და სამკურნალო მცენარეების მიმართულებით. 

პროფესიული უნარების ელექტრონული აკადემია შესაძლებლობას იძლევა მოხდეს  ელექტრონული სასწავლო მასალების აუდიო, ვიდეო და ბეჭდურ ფორმატში 
მასალების განთავსების, გაციფრულებული სასწავლო მასალების, მათ შორის, ქვიზების, გამოცდების განთავსების და სერტიფიკატის ელექტრონულად გაცემის 
შესაძლებლობა.

პროექტი ‘’კომპეტენციები დასაქმებისთვის’’ ფინანსდება ევროკავშირის ახალგაზრდული ინიციატივის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება “World Vi-
sion”-ის საქართველოსა და სომხეთის ოფისებთან თანამშრომლობით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA), ასოციაცია „ანიკას“, საჯარო პროფესიული 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და პარტნიორი კომპანიების მონაწილეობით. 

აგრარული საგანმანათლებლო 
რესურსების დიგიტალიზაცია
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პროექტის „ფერმერული მეურნეობების მხარდამჭერი ინიციატივა“ ფარგლებში,  კატასტროფის რისკის შემცირებასა და კლიმატის ცვლილების თემებზე ტრენინგი 
განხორციელდა 4 სამიზნე რეგიონისთვის და საკითხები მორგებული იყო რეგიონის ფარგლებში არსებულ აქტუალურ საკითხებსა და მოვლენებს. ტრენინგს 
ესწრებოდა 200-მდე სასოფლო-სამეურნეო სექტორში (მათ შორის აგრო ტურიზმში) დასაქმებული მცირე ფერმერი. 

ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა დამწყები  მცირე მეწარმეების ცნობიერების ამაღლება და მათთვის ცოდნის მიწოდება ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, 
როგორებიცაა, კატასტროფის რისკის შემცირება, კლიმატის ცვლილება, კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა, სოციალური რისკების მართვა და მდგრადი 
რესურთსარგებლობა.  მიღებულ ინფორმაციას და გამოცდილებას ტრენინგის მონაწილეები გამოიყენებენ, როგორც ყოველდღიურ სამეწარმეო საქმიანობაში, 
ასევე, მის საფუძველზე შეძლებენ სწორად და გონივრულად დაგეგმონ ბიზნესის წარმოებისა და განვითარების პროცესი, რაც შესაძლებლობას მისცემთ თავიდან 
აირიდონ ბიზნესის საფრთხეები და რისკები. აღნიშნული, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს მათ სამეწარმეო საქმიანობის მდგრადობასა და სტაბილურობას. 

ტრენინგი კატასტროფის რისკის შემცირებასა 
და კლიმატის ცვლილების თემებზე 
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2020 წელს, პროექტის „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ფარგლებში“, დარგობრივი უნარების ორგანიზაცია „აგრო დუოსა“ და HR hub-ის ორგანიზებით, 
დუალური პროგრამის პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულებისთვის დასაქმების ონლაინ კვირეული გაიმართა. პროექტის 
ფარგლებში მოეწყო ტრენინგი და საინფორმაციო შეხვედრები. ტრენინგზე, ყველა მსურველს შესაძლებლობა მიეცა მოესმინა ისეთი თემები როგორიცაა: 
ლინკდინის როლი დასაქმებაში, დასაქმების ელექტრონულ პლატფორმებზე რეზიუმეს განთავსება, გასაუბრებისთვის მომზადება, რეზიუმეს და სამოტივაციო 
წერილის შექმნა. 

დუალური პროგრამის პროფესიული სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა მიეცა შეხვედროდნენ პოტენციურ დამსაქმებელს, მოესმინათ 
კომპანიისა და ვაკანსიის შესახებ დამატებით ინფორმაცია.

დასაქმების ონლაინ კვირეული პროფესიული 
სასწავლებლების სტუდენტებისა და 
კურსდამთავრებულებისთვის
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პროექტი “სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება” უზრუნველყოფს პროფესიული განათლების ახალი მოდელის – სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვას 
სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა კომპანიის ინსტრუქტორების კმაყოფილების კვლევა, რომლის ჩატარების 
ინიციატივა მიზნად ისახავდა, თვალსაჩინო გაეხადა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დუალური მიდგომით განხორციელებული პროგრამების პილოტირების 
პროცესში ჩართული კომპანიის ინსტრუქტორების განწყობა და კმაყოფილება. მიმდინარეობს კვლევის შედეგების საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციების 
გათვალისწინება დუალური მიდგომით განხორციელებული პროგრამების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის.

“აგრი-ალი-ფორმის” დაფინანსების მოდელის მაგალითზე, შვეიცარიის ბერნის უნივერსიტეტის პროფესორმა  რობერტ ლემანმა პროექტის ფარგლებში 
სექტორული უნარების ორგანიზაციის “აგრო დუო”-ს წევრებს შვეიცარიის საუკეთესო პრაქტიკა გაუზიარა. შეხვედრაზე განიხილეს შვეიცარული პროფესიული 
განათლების მოდელი, აგრარული დარგობრივი ორგანიზაციის განსხვავებული დაფინანსების სქემები, პროფესიული განათლების ფონდის საქმიანობა, სისტემაში 
არსებული გამოწვევები და კომპანიების წახალისების მექანიზმები.

პროფესიული განათლების ახალი მოდელის დანერგვა 

ექსპო-ჯორჯიაში დასაქმების ფესტივალი გაიმართა, სადაც სტუმრებს შესაძლებლობა 
ჰქონდათ, აგრარული მიმართულებით სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დუალურ 
პროგრამებს გაცნობოდნენ.

“HR Hub” – ის ორგანიზებით გამართულ დასაქმების ფესტივალზე, ახალგაზრდებს 
შესაძლებლობა ქონდათ 70-ზე მეტი კომპანიის წარმომადგენელს შეხვედროდნენ და 
ინფორმაცია მიეღოთ 700-მდე ვაკანსიის შესახებ. ფესტივალზე წარმოდგენილნი იყვნენ 
წამყვანი კომპანიები, რომლებიც დღეს ბაზარზე მსხვილი დამსაქმებლები არიან.

ფესტივალი პროექტის ‘’კომპეტენციები დასაქმებისთვის’’ ფარგლებში განხორციელდა, 
რომლის ფინანსური მხარდამჭერია ევროკავშირის ახალგაზრდული ინიციატივა და 
ხორციელდება “World Vision”-ის საქართველოსა და სომხეთის ოფისებთან თანამშრომლობით, 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA), ასოციაციის „ანიკა“, საჯარო პროფესიული 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და პარტნიორი კომპანიების მონაწილეობით.

დასაქმების ფესტივალი - სამუშაოზე 
დაფუძნებული სწავლება სოფლის 
მეურნეობაში
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აგრარული პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის მიზნით პროექტის 
“სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება” კონკურსი „აგროგრაფი“-ს ფარგლებში ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიისა და 
ტელეხელოვნების კოლეჯის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების ჩართულობით 
შემუშავდა აგრარული და კვების პროდუქტების წარმოებაზე ორიენტირებული 
ფილმები. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ დასახელებული თემატიკის 
გათვალისწინებით განისაზღვრა კრიტერიუმები და შემუშავდა პროფესიული ვიდეო 
მასალები შემდეგი მიმართულებით:

• რძისა და რძის პროდუქტების გადამამუშავებელი;

• მეფრინველე;

• დეკორატიული მცენარეების მებაღე - მეყვავილე;

• მეპურე.

კონკურსი „აგროგრაფი“ 

გადაიღეშენიპროფესიულიდღე
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საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისთვის სასოფლო-სამეურნეო სფეროსა 

და მასთან დაკავშირებულ ინფორმაციის მიწოდება მედიის საშუალებით, საქართველოს 

ფერმერთა ასოციაციის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს. პარალელურად, ასოციაცია 

მხარს უჭერს აგრო-ჟურნალისტიკის დარგის განვითარებას. ტელე, რადიო, ბეჭდური და ონლაინ 

მედიის წარმომადგენლებთან აქტიური თანამშრომლობის შედეგად, 2020 წელს, მედიამ აქტიურად 

გააშუქა ორგანიზაციის სასოფლო-სამეურნეო სფეროსთან დაკავშირებული ახალი ამბები და 

ფერმერთა შესახებ წარმატების ისტორიები. მომზადდა 250-ზე მეტი სიუჟეტი, გადაცემა და სტატია. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 2020 წელს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ ფერმერთა მხარდასაჭერად 

ახალი პროექტი  „აგრო პრესი/AGRO PRESS“  დაიწყო. აგრო პრესი/AGRO PRESS ყოველი კვირის სამშაბათს 

20:00 საათზე გადიოდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ფეისბუქ გვერდზე. 

ასევე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნინო ზამბახიძე, ტელეკომპანია TV პირველის 

ეთერში, გადაცემა “საქმიან დილაში” უძღვებოდა ყოველკვირეულ რუბრიკას სოფლის მეურნეობის დარგის 

შესახებ. რუბრიკაში წამყვანი საინტერესო სტუმრებთან ერთად განიხილავდა დარგის აქტუალურ საკითხებს და 

მაყურებელს აცნობდა წარმატებული ფერმერების ისტორიებს. 

საზოგადოების 
ცნობიერების ამაღლება  

მემორანდუმები, კონფერენციები, 
ფორუმები, გამოფენები, 
სხვა სიახლეები 
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საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი, არსებული გამოწვევები და ახალი შესაძლებლობები 
განიხილეს, 26 თებერვალს, თბილისში გამართულ ეკონომიკურ კონფერენციაზე - „საქართველო 
და მსოფლიო 2020“.

კონფერენცია ბრიტანული ჟურნალის - THE ECONOMIST წლიური გამოცემის „მსოფლიო 2020 
წელს“ ეგიდით და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
ორგანიზებით უკვე მეორედ ჩატარდა.

კონფერენციის ფარგლებში რამდენიმე პანელი გაიმართა, მათ შორის დისკუსია შედგა თემაზე 
- საქართველო ევროკავშირის ბაზარზე – მიღწეული შედეგები და არსებული გამოწვევები, 
სადაც მთავრობის მაღალი რანგის პირებთან ერთად მონაწილეობა საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციის თავმჯდომარემ, ნინო ზამბახიძემ მიიღო. მასთან ერთად პანელურ დისკუსიაში 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, გენადი არველაძე და 
საქართველოში ევროკავშირის ელჩი, კარლ ჰარცელი მონაწილეობდნენ. „ევროკავშირი არ 
ახორციელებს მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მხარდაჭერას, ასევე ხელს უწყობს 
სოფლის განვითარებას, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. დღითიდღე 
ევროკავშირის ბაზარი ფერმერული მეურნეობებისთვის მომხიბვლელი ხდება, თუმცა კვლავ 
გამოწვევად რჩება განათლება, ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა და უწყვეტი 
მიწოდება. მინდა მადლობა ვუთხრა ევროკავშირს, ყველა დონორ ორგანიზაციას, მათ შორის 
გადასახადის გადამხდელებს, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებას უკეთესობისკენ ცვლიან. 

როგორც ბატონმა ელჩმა აღნიშნა, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება არის როგორც ტკივილის, ასევე ბევრი შესაძლებლობების და სიკეთის მომტანიც. 
თუმცა, აუცილებლად უნდა აღვნიშნო მათ მიერ მხარდაჭერილი პროექტი ENPARD, რომელიც დაიწყო 2013 წელს და დღეის მდგომარეობით 180 მილიონი ევრო 
იქნა გამოყოფილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ფერმერებმა მიიღეს როგორც ფინანსური დახმარება, ასევე განათლება. ამავდროულად ისიც ძალიან 
მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირი არ ახორციელებს მხოლოდ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების განვითარების კუთხით მხარდაჭერას, არამედ, ასევე სოფლის 
განვითარებას უწყობს ხელს. ეს კი, ჩვენი ქვეყნისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია,“ - განაცხადა ნინო ზამბახიძემ ეკონომიკურ კონფერენციაზე.

სიტყვით გამოსვლისას ნინო ზამბახიძემ ყურადღება გაამახვილა ფერმერული მეურნეობების სწრაფვაზე შევიდნენ ევროკავშირის ბაზარზე, თუმცა იქვე 
აღნიშნა პრორუსული პროპაგანდის აქტიურობა და გავლენა ამ პროცესებზე. „როდესაც ევროკავშირმა დაიწყო აქტიური მხარდაჭერა 500 მილიონიან ბაზარზე 
გავსულიყავით, ამავდროულად, ჩემდა სამწუხაროდ, პრორუსული პროპაგანდა ჩაერთო რეგიონებში. აქტიურად საუბრობდნენ იმაზე, რომ ევროკავშირი არის ცუდი 
იმიტომ, რომ ის სტანდარტები, რომელიც ევროკავშირს აქვს და უნდა დავაკმაყოფილოთ არის მიუღებელი მათთვის, როდესაც იგივე რუსეთის ბაზარზე ფერმერებს 
ძალიან მარტივად შეუძლიათ გაიტანონ პროდუქტი. ამან გარკვეული პრობლემები და ბარიერები შეგვიქმნა, რადგან ჩვენ, სახელმწიფოს, კერძო სექტორს საერთო 
„მესიჯბოქსი“ გვქონდა აგვეხსნა და გაგვეხსენებინა ის მძიმე წარსული, რომელიც რუსულ ემბარგოს უკავშირდებოდა, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ბაზრის 
დივერსიფიცირება, თუმცა რუსული პროპაგანდა მაინც ამ კუთხით ძალიან აქტიურად მუშაობდა და დღესაც აქტიურად მუშაობს რეგიონში,“ აღნიშნა ფერმერთა 
ასოციაციის თავმჯდომარემ.

ეკონომიკურ კონფერენციაზე ნინო ზამბახიძემ რეგიონში არსებულ გამოწვევებზეც ისაუბრა. მისი განცხადებით, რეგიონებში დღესაც გამოწვევად რჩება ენის 
ბარიერი და პროდუქტის უწყვეტი მიწოდება. ასევე, მან სიტყვით გამოსვლისას ხაზი გაუსვა უვიზო მიმოსვლის მნიშვნელობას, რამაც ფერმერებს მისცა საშუალება 
სასწავლო ტურებში ჩართულიყვნენ.

კონფერენციები 
საქართველო და მსოფლიო 2020
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Pechakucha Night Tbilisi vol. 9-ზე საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციის თავმჯდომარემ, ნინო ზამბახიძემ სოფლის 
მეურნეობაში ინოვაციების შესახებ 20 სლაიდი 20 წამში 
წარადგინა. საუბარი შეეხო ფერმერთა ასოციაციის მიერ 
შექმნილ პროექტებს, მათ შორის მობილურ აპლიკაცია 
„აგრონავტ“-ს, გეოგაპ-ს და soplidan.ge-ს.

„პეჩა-კუჩას“  პრეზენტაციის სტილი პირველად 2003 წლის 
თებერვალში იაპონიაში შემუშავდა და 2012 წლის მონაცემით, 
მსოფლიოს 534 ქალაქში ჩატარდა. პრეზენტაცია „პეჩა-კუჩა“ 
შედგება 20 სლაიდისგან და თითო სლაიდზე სასაუბროდ 
მოცემულია 20 წამი.

Pechakucha Night 
Tbilisi vol. 9-ზე 
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ვებინარი - ონლაინ გაყიდვები
რძის გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის

29 აპრილს, რძის გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ ჩაატარა ვებინარი თემაზე: ონლაინ გაყიდვები – კრიზისის 
მართვა თუ ახალი შესაძლებლობა რძის გადამამუშავებელი საწარმოებისათვის. ვებინარს უძღვებოდა ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტი, გიორგი ბერეჩიკიძე.

ვებინარზე მსმენელები გაეცნენ შემდეგ თემებს:

• ციფრული ვაჭრობის უპირატესობები;

• ციფრული ვაჭრობის სირთულეები რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიებისთვის;

• ციფრული გაყიდვების ქართული პლატფორმები;

• სოციალური მედია – ბრენდის ცნობადობის გაზრდა თუ გაყიდვის დამატებითი არხი და შესაძლებლობა;

• ციფრული გაყიდვების ანალიზი და მონიტორინგი -წარმატების ძირითადი ინდიკატორები;

• ციფრული არხებით პროდუქციის გაყიდვის პროცესის/ციკლის აღწერა და სპეციფიკაციები.

ვებინარი, რომელსაც  36 მონაწილე ესწრებოდა,  
საინტერესო აღმოჩნდა მონაწილე რძის 
გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის. 

ვებინარის ვიდეო ჩანაწერი, იხილეთ ბმულზე:
 https://bit.ly/2W9AM5o
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ლიდერთა სამიტი
16 ივნისს, გაეროს გლობალური შეთანხმების მიერ ორგანიზებული ლიდერთა სამიტის ფარგლებში, კრიზისის და პოსტ-კრიზისულ პერიოდში პარტნიორობის 

მნიშვნელობის შესახებ პანელური დისკუსია გაიმართა. დისკუსიაში, სხვადასხვა ქვეყნის სპიკერებთან ერთად, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, 
ნინო ზამბახიძე მონაწილეობდა.

 
პანელური დისკუსიის ფარგლებში, ნინო ზამბახიძემ პლატფორმა „ერთიანობის” შესახებ ისაუბრა, რომელიც „აჭარა ჯგუფის“ აღმასრულებელ დირექტორ, ვალერი 

ჩეხერიასთან და “ბიზნეს აქსელერატორი სპარკის” მენეჯერ, სანდრო კანდელაკთან ერთად COVID-19 ვირუსის გავრცელების წინააღმდეგ შეიქმნა. 

Covid-19-ის პანდემიის შემდგომ  ეკონომიკის გაჯანსაღება

10 ივლისს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა, თამარ თორიამ, Center for 
International Private Enterprise (CIPE)-ის მიერ ორგანიზებული ონლაინ კონფერენციის პანელურ დისკუსიაში მიიღო 
მონაწილეობა. პანელის თემა ასოციაციების როლი Covid-19 პანდემიის შემდგომ ეკონომიკის გაჯანსაღებაში იყო.

კორონავირუსის პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჯანდაცვის სექტორის შემდეგ, სოფლის მეურნეობა ერთ-
ერთი პრიორიტეტული დარგია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. ფერმერთა წინაშე 
არსებული ძირითადი გამოწვევები დროულად რომ შეფასებულიყო, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ ჩაატარა 
კვლევა. სწორედ ამ კვლევის შედეგებსა და ასოციაციის მიერ შემდგომ განხორციელებულ ქმედებებზე ისაუბრა თამარ 
თორიამ. „ანალიზში ნაჩვენებია როგორც საქართველოს სასურსათო სექტორის მოწყვლადობა, ასევე ფერმერული 
მეურნეობების ძირითადი პრობლემები, რომლებიც კორონავირუსის ფონზე კიდევ უფრო გართულდა. ასევე, კვლევა 
იძლევა კონკრეტულ რეკომენდაციებს, თუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ როგორც კრიზისის პერიოდში, ასევე პოსტ-
კრიზისულ პერიოდში, რათა ქვეყანაში სოფლის მეურნეობა განვითარდეს და გაუმჯობესდეს სასურსათო უსაფრთხოება. 
შედეგად საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისულ გეგმაში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის კუთხით 
GFA-ს რამდენიმე ძირითადი რეკომენდაცია იქნა გათვალისწინებული,“ - აღნიშნა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის 
აღმასრულებელმა დირექტორმა თამარ თორიამ.
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“აგროტურიზმის განვითარების 
ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში”

29 სექტემბერს,  საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილემ, რატი კოჭლამაზაშვილმა, მონაწილეობა მიიღო  “კავკასიის გარემოსდაცვითი”  
არასამთავრობო (CENN) ორგანიზაციების ქსელის მიერ გამართულ ღონისძიებაში, სადაც პანელურ დისკუსიაში პროექტის “აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა 
სამხრეთ კავკასიაში” მიმდინარე და აგროტურიზმის განვითარებაში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის როლის შესახებ ისაუბრა. 

პროექტი USAID-ის ევროპისა და ევრაზიის ბიუროს, ეკონომიკური განვითარების, მმართველობისა და საწარმოთა ზრდის (EDGE) პროექტის მიერ ფინანსური 
მხარდაჭირთ  ხორციელდება.  

FAO-ს ევროპის 32-ე რეგიონული 
ონლაინ კონფერენცია

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილემ, რატი კოჭლამაზაშვილმა გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) 
მიერ გამართულ ევროპის 32-ე რეგიონულ ონლაინ კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა.

კონფერენციაში რატი კოჭლამაზაშვილი ჩართული  იყო როგორც ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების კერძო სექტორის წარმომადგენელი, რომელმაც 
დამსწრე საზოგადოებას გააცნო ის რეკომენდაციები, რასაც კერძო სექტორი ხედავს სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების დასაქმების, საოჯახო ფერმერული 
მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობის მექანიზმებად.

რეგიონულ კონფერენციას, რომლის ვირტუალური მასპინძელი უზბეკეთის რესპუბლიკა იყო, ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონიდან FAO-ს წევრი ყველა 
ქვეყნის წარმომადგენელი ესწრებოდა.
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საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან 
მესაქონლეობაში“ ფარგლებში, რძის ინდუსტრიაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, ონლაინ 
ფორმატში „ეკონომიკური გაძლიერების კონფერენციას“ უმასპინძლა. კონფერენცია 2020 წლის 9 
დეკემბერს გაიმართა.  

კონფერენციაზე დამსწრეებს (დაესწრო 70-ზე მეტი მსმენელი) შეეძლოთ რძის ინდუსტრიაში 
ჩართული ყველა რგოლის - ფერმერების, რძის მცირე, საშუალო და მსხვილი გადამამუშავებლებისა 
და სექტორში პოლიტიკის განმსაზღვრელი უწყებების საჭიროებათა გათვალისწინებით, 
ეკონომიკური პროგნოზების მოსმენა და კითხვა-პასუხის სესიაში ჩართვა.  

კონფერენციის მიზანი Covid-19 ვირუსის პანდემიის შედეგად, რძის ინდუსტრიაში არსებული 
პრობლემებისა და სირთულეების გამოვლენა და შესაბამისად, შესაძლო ეკონომიკური 
პროგნოზების განსაზღვრა იყო. უკეთესად დანახული სამომავლო ეკონომიკური სურათი 
დაეხმარება როგორც ფერმერებს - პირველადი წარმოების პროდუქტის შემქმნელებსა და მცირე 
და საშუალო გადამამუშავებლებს, კრიზისის ფონზე, სამომავლოდ თავიანთი ბიზნესის სწორად 
წარმართვაში, ასევე სახელმწიფოს, რათა რძის სექტორში პოლიტიკის განსაზღვრისას, რესურსები 
ეფექტიანად გაანაწილონ. 

კონფერენციაში მონაწილეობდნენ რძის მწარმოებელი ფერმერები, როგორც მცირე და 
საშუალო, ასევე მსხვილი გადამამუშავებლები, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო და ინდუსტრიული ასოციაციების წარმომადგენლები. 
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“ქართული ტრადიციული 
სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტების ადგილობრივად 
მოწოდების გაუმჯობესება”

19 ნოემბერს პროექტის ფარგლებში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის 
წარმომადგენლები დაესწრნენ აგროტურიზმთან დაკავშირებით ონლაინ რეჟიმში 
ჩატარებულ კონფერეციას AGRIeTOUR Exhibition Arezzo. ღონისძიების მასპინძელი ქვეყანა 
იყო იტალია. კონფერენციაზე განიხილებოდა აგროტურისტული ობიექტებისთვის პანდემიის 
შედეგად შექმნილი გამოწვევები და მათი გადაჭრის ხერხები. 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ კანადის საგარეო საქმეთა, ვაჭრობის და განვითარების 
დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერით “საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები 
აგროტურიზმის მიმართულებით ჩართული ქალი მეწარმეების გაძლიერების მიზნით”   2020 
წელს ახალი პროექტი დაიწყო. პროექტის მიზანია  საქართველოში აგროტურისტული ობიექტების  
პოპულარიზაციისა და განვითარების ხელშეწყობა, პროექტში ჩართული აგროტურისტული 
ობიექტების შესახებ საიმიჯო ვიდეო რგოლების გადაღებითა და გავრცელებით.



46

რძის პროდუქტების 
დეგუსტაცია 
 

13 აგვისტოს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით 
ჩატარდა რძის პროდუქტების დეგუსტაცია „აჭარა ჯგუფის“  შეფების მიერ. 
ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყო რძის პროდუქტების მწარმოებელი 11 
კომპანია.  დეგუსტაციის თანაორგანიზატორი იყო საქართველოს ფერმერთა 
სადისტრიბუციო კომპანია, რომელიც ფერმერებს პროდუქციის რეალიზაციაში 
ეხმარება. „აჭარა ჯგუფის“ შეფების მოწონება დაიმსახურა  ყველის სხვადასხვა 
სახეობამ, რომელსაც კომპანიები: „ცივის ყველი“, „აგროჰაბი“, „წიფორა სამცხე“  
აწარმოებენ.

ფერმერთა გამოფენა
17 სექტემბერს, სასტუმრო „სტამბა“-ში ფერმერთა პროდუქციის გამოფენა-

გაყიდვა გაიმართა. გამოფენა, საქართველოში მიმდინარე გაეროს მსოფლიო 
ტურიზმის ორგანიზაციის (UNWTO) დახურული ღონისძიების ნაწილი იყო, 
სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ტურიზმის სფეროს ლიდერები 
მონაწილეობდნენ. გამოფენაში, რომელიც საქართველოს ბანკისა და დონორი 
ორგანიზაციების მხარდაჭერით გაიმართა, პანდემიის დროს დაწესებული 
რეგულაციებიდან გამომდინარე, მხოლოდ პროექტ USAID-ის ზრდას და გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციის მიერ დაფინანსებული რამდენიმე ბენეფიციარი იღებდა 
მონაწილეობას. 

გამოფენები 
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საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, უკრაინის მდგრადი განვითარების 
ექსპერტების ასოციაციასთან (ASDE - Association of Sustainable Development Experts) 
ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა.

მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც 2020 წლის დეკემბერში გაფორმდა,  
იგეგმება ასოციაციებს შორის ცოდნისა და ინფორმაციის გაცვლა, ერთობლივი 
თანამშრომლობა სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დავის სფეროებში მდგრადი 
განვითარების მიმართულებით. 

30 სექტემბერს, კიდევ ერთი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა 
საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციასთან. ურთიერთთანამშრომლობა 
გულისხმობს ქართული გასტრონომიისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით 
კვლევებში მხარდაჭერას, როგორც საქართველოში ასევე საერთაშორისო მაშტაბით.

„სოფლის მეურნეობის განვითარება გასტრონომიის განვითარების 
პირდაპირპროპორციულია და ჩვენთვის პატივია, ასეთ ძლიერ ორგანიზაციასთან 
ერთობლივი მუშაობა,“ აღნიშნულია საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციის 
ვებ-გვერდზე. 

ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმი უკრაინის მდგრადი 
განვითარების ექსპერტების 
ასოციაციასთან

ურთიერთთანამშრომლობის 
მემორანდუმი საქართველოს 
გასტრონომიის ასოციაციასთან 

მემორანდუმები 
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სხვა სიახლეები 

Yes – Georgia
2019 წელს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, თეთრ სახლში, ოვალურ კაბინეტში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასულ ლიდერ 
ქალებს, მათ შორის საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარეს ნინო ზამბახიძეს უმასპინძლა. სწორედ, იმ ღონისძიებაზე ხელი მოეწერა მემორანდუმს 
„ქალთა გლობალური განვითარებისა და კეთილდღეობის ინიციატივის“ დაფუძნების შესახებ. ხელმოწერილი მემორანდუმის შედეგად, საქართველომ მიიღო 
დაფინანსება, USAID-ისა და თეთრი სახლის ფონდის - „ქალთა გლობალური განვითარების და კეთილდღეობის (W-GDP) ინიციატივისგან“. 

YES-Georgia-ს პროგრამის პრეზენტაცია 2020 წლის 31 იანვარს გაიმართა, სადაც სიტყვით გამოსვლისას ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, ნინო ზამბახიძემ 
ახალგაზრდებისა და ქალი მეწარმეების გაძლიერებაზე ისაუბრა.  მისი განცხადებით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია მხარს უჭერს ქალებს და ცდილობს 
შექმნას მათზე მორგებული პროექტები. 

„პირველად რომ შევიტყვე  აღნიშნული პროგრამის შესახებ, გავიფიქრე, რომ რა იქნებოდა ამ 22 ქვეყანას შორის საქართველოც ყოფილიყო ვინც ამ დახმარებას 
მიიღებდა. აღმოჩნდა, რომ საქართველო პირველი ქვეყანაა, სადაც ეს პროექტი განხორციელდება. არა მარტო საქართველოში, არამედ ბევრ სხვა ქვეყანაში, 
ქალების ეკონომიკური გაძლიერება გამოწვევად რჩება, თუმცა, საქართველოში ბევრი რამ კეთდება, რომ ქალები უფრო წარმოჩენილები იყვნენ. მეწარმეობის 
სულისკვეთების ამაღლება ქალებში, განათლების ხელშეწყობა და ფინანსურ კაპიტალზე ხელმისაწვდომობა არის სწორედ, პროექტ YES-Georgia-ს პრიორიტეტული 
მიმართულებები, რაც საჭიროა ქალთა გასაძლიერებლად,“ აღნიშნა ნინო ზამბახიძემ. 

პროგრამა YES-Georgia ხორციელდება ფონდი კრისტალის მიერ, USAID-ის და ქალთა გლობალური განვითარების და კეთილდღეობის (W-GDP) ინიციატივის ფარგლებში, 
ამერიკელი ხალხისგან მიღებული ფინანსური დახმარებით. პროექტს დამატებით ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი.
შემდგომი ოთხი წლის განმავლობაში, YES-Georgia ახალგაზრდების და ქალი მეწარმეების გაძლიერებაზე იმუშავებს. 2024 წლისთვის, პროგრამის ფარგლებში 2500-
ზე მეტ ქალ მეწარმეს ექნება უკეთესი წვდომა ცოდნაზე, ფინანსებსა და ბიზნეს სერვისებზე. ეს დახმარება მათ შესაძლებლობას მისცემს გაზარდონ თავიანთი 
ბიზნესები და გააძლიერონ საქართველოს ეკონომიკა. 
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ნინო ზამბახიძე თავდაცვის მინისტრთან ერთად ჯარისკაცების კვების ახალ 
რაციონს გაეცნო საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, ნინო 
ზამბახიძემ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და 
თავდაცვის ძალების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად, გორის სამხედრო ბაზაზე 
ჯარისკაცებთან ერთად ისადილა. ისინი პირადად გაეცნენ ჯარისკაცების კვების 
ახალ რაციონს და ქართული გაუყინავი საქონლის ხორცით მომზადებული 
კერძი დააგემოვნეს.

2020 წლის იანვრიდან თავდაცვის ძალები ქართული, ნედლი (გაუყინავი) 
ხორცით მარაგდება. თავდაცვის მინისტრის მიერ დაწყებული ახალი 
პოლიტიკის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება სამხედროების 
კვებითი მომსახურების სტანდარტებზე გამახვილდა.

ნინო ზამბახიძე მიესალმა ქართული ჯარის ქართული 
პროდუქტით მომარაგების საკითხს და აღნიშნა, რომ 
ინიციატივა ერთის მხრივ, ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკის 
განვითარებას და მეორეს მხრივ, ფერმერული მეურნეობების 
გაძლიერებას. „თავდაცვის სამინისტროს ამ ძალისხმევით 
ქართული ფერმერული მეურნეობები განვითარდება, მათ 
ექნებათ სარეალიზაციო ბაზარი, რადგან ყველაზე დიდი 
შემსყიდველი ყოველთვის სახელმწიფოა. ამასთან, 
ძალიან საამაყო და პატრიოტული საქმეა, როდესაც 
ქართული ჯარი, მხოლოდ ქართული პროდუქტით 
მარაგდება,“-განაცხადა ნინო ზამბახიძემ.

ჯარისკაცის რაციონი 
და ქართული გაუყინავი 
საქონლის ხორცი
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ინოვაციები სოფლის მეურნეობაში
ის, რომ ინოვაციების და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა სოფლის მეურნეობის მომავლის გასაღებია და ფერმერული მეურნეობები შეზღუდული 

რესურსების პირობებში ცდილობენ სამყაროს საკვები პროდუქტები მიაწოდონ, ამაზე აღარავინ დავობს.

სწორედ, 26 თებერვალს, სამეგრელოს რეგიონში, ქალაქ ზუგდიდში, USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში გამართულ პანელურ დისკუსიაში - თანამედროვე 
სოფლის მეურნეობაში ინოვაციების და ტექნოლოგიების მნიშვნელობა, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა, თამარ თორიამ მიიღო 
მონაწილეობა. “სოფლის მეურნეობაში ინოვაციების დანერგვა ნიშნავს სოფლის მეურნეობის წარმადობის გაზრდას დიდი მოცულობის მონაცემების გამოყენებით, 
დრონების, სენსორების და ფერმის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებებით, ასევე ონლაინ მარკეტინგული პლატფორმების და სხვა შესაძლებლობებით, 
რომლებიც აუმჯობესებენ კლიმატის ცვლილებებისადმი მდგრადობას და საკვანძო როლი აქვთ სურსათის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში,“ -განაცხადა თამარ თორიამ.

შეხვედრის ფარგლებში ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ინოვაციების მნიშვნელობაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ ინოვაციები არა მხოლოდ 
პროდუქციის წარმოებას უწყობს ხელს, არამედ ბუნებრივი რესურსების ეფექტურად გამოყენებასაც. „მნიშნველოვანია ყველა მხარის აქტიური ჩართულობა და 
ფერმერებისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, ახალი შესაძლებლობების გაჩენა, სხვადასხვა პროექტების სანიმუშო პრაქტიკითა და სწავლებით და 
ფინანსების ხელმისაწვდომობით, ამ შემთხვევაში ძირითადად გრანტებით,“ აღნიშნა თამარ თორიამ. USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ფარგლებში 
გამართულ პანელურ დისკუსიაში, ასევე მონაწილეობდნენ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე, მარიამ ლაშხი და 
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს უფროსი, ილია თამარაშვილი. მათ ყურადღება გაამახვილეს ყველაზე პერსპექტიულ მიმართულებებზე 
სოფლის მეურნეობაში ინოვაციებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დასანერგად. დისკუსიას წინ უძღოდა, ფერმერულ მეურნეობებში ინოვაციური პროექტების 
ხელშესაწყობად, USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის მიერ ახალი საგრანტო პროგრამის წარდგენა - „გრანტები სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების 
ღირებულებათა ჯაჭვში ინოვაციური ცვლილების წასახალისებლად.” წლიური საგრანტო პროგრამის მიზანია, მოიძიოს და დააფინანსოს ინოვაციური იდეები, 
რომლებსაც შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინონ USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის მიერ შერჩეულ ერთ ან რამდენიმე ღირებულებათა 
ჯაჭვზე (კენკრა, მწვანილი, კურკოვანი ხილი, თესლოვანი ხილი (ვაშლი), მალფუჭებადი ბოსტნეული, მანდარინი, სუფრის ყურძენი და კაკლოვანი კულტურები (ნუში, 
კაკალი,ფსტა)).

აღნიშნული გრანტები მიმართულია ახალი სამეწარმეო ინიციატივების შემუშავებაზე. ამ საგრანტო პროგრამის შერჩევის კრიტერიუმები შემუშავებულია, რათა 
ხელი შეუწყოს ამბიციური, მაგრამ რეალისტური წინადადებების დაფინანსებას. 
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საქართველოს ფერმერთა ასოციაციისა და გაერო-ს ქალთა ორგანიზაციის 

მხარდაჭერით, დასავლეთ საქართველოში მოღვაწე მეწარმე ქალები ლატვიის 

დამსაქმებელთა კონფედერაციის (LDDK) ვიცე-პრეზიდენტს, აივა ვიკსნას 

შეხვდნენ.

ქალმა მეწარმეებმა ლატვიის LDDK ვიცე-პრეზიდენტს, აივა ვიკსნას საკუთარი 

პროდუქტები გააცნეს, მასთან ერთად საექსპორტო პოტენციალზე იმსჯელეს და 

სამომავლო თანამშრომლობის გეგმებიც განიხილეს.

ქალ მეწარმეთა მთავარი გამოწვევა კვლავ  განათლება და ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობაა, მსგავსი პროექტები კი მათ კვალიფიკაციის ამაღლებასა 

და დიდ კომპანიებთან კონტაქტების დამყარებაში ეხმარებათ. პროექტის 

მონაწილე მეწარმე ქალებმა ბიზნესის განსავითარებლად ცოდნისა და 

კვალიფიკაციის ასამაღლებლად შესაბამისი ტრეინინგები უკვე გაიარეს.

ქალი მეწარმეები გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის “ერთობლივი 

ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის საქართველოში” 

მონაწილეები არიან, რომელიც ნორვეგიის მთავრობის დაფინანსებითა და 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით ხორციელდება. 

ქალი მეწარმეები ლატვიის 
დამსაქმებელთა კონფედერაციის 
ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდნენ 



52

საქართველოს აგროტურიზმის 
რეგიონული ასოციაციის დაარსება 
(GARA)

2020 წლის 14 მაისს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ  საქართველოს აგროტურიზმის 
რეგიონული ასოციაცია (GARA) დააარსა. ასოციაცია წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაციაა, 
რომლის მიზანია აგროტურიზმის ხელშეწყობა, ადვოკატირება და პოპულარიზაცია, სოფლის 
მდგრადობისა და ეკონომიკის დივერსიფიკაციის მიზნით. 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით, საქართველოს აგროტურიზმის 
რეგიონული ასოციაცია ახორციელებს  FAO/EBRD-ის მიერ მხარდაჭერილ პროექტს “ქართული 
ტრადიციული აგრო-სასურსათო პროდუქტების ადგილობრივი შესყიდვების გაუმჯობესება”, 
რომელიც მიზნად ისახავს ტურიზმსა და სოფლის მეურნეობას შორის კავშირების დამყარებას, 
რათა ხელი შეეწყოს ტრადიციული ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 
წარმოებასა და რეალიზაციას. ასევე, ახლად შექმნილი ასოციაცია ჩართულია პროექტის 
“აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში”  განხორციელებაში, 
რომელიც თანადაფინანსებულია USAID-ის ეკონომიკური განვითარების, მმართველობისა 
და საწარმოთა ზრდის პროექტის (EDGE) მიერ. პროექტის მიზანია, მხარი დაუჭიროს სამხრეთ 
კავკასიის ქვეყნებში: საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში აგროტურიზმის 
განვითარებას. 

17 ივლისს კაჭრეთში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, პროექტის 
“ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში” (SQIL)  ფარგლებში, 
ქართული მაწვნის დედოს სპეციფიკაციების დადგენასთან დაკავშირებით 
სამუშაო შეხვედრა გამართა.

საქართველოში ინდუსტრიულად წარმოებული მაწვნის დიდ წილში 
უცხოეთიდან შემოტანილი დედოებია გამოყენებული, მაშინ როდესაც 03/04/15 
წლის N.152 დადგენილებით დამტკიცებული რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ 
ტექნიკურ რეგლამენტში ნათქვამია, რომ მაწონი დამზადებული უნდა 
იყოს საქართველოში წარმოებული რძემჟავა ბაქტერიების შტამებისაგან 
შემდგარი დედოთი.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, “ინვესტირება უვნებელ და 
ხარისხიან მესაქონლეობაში” (SQIL) პროექტის ფარგლებში,  მხარს უჭერს 
ასოციაცია „საქრძის“ ინიციატივას, რომ არსებული შტამების საფუძველზე 
მზა პროდუქტის ორგანოლეპტიკური მახასიათებლების მიხედვით, 
დადგინდეს ქართული მაწვნის დედოს სპეციფიკაციები დარგის 
წარმომადგენლების ჩართულობით.  

ქართული მაწვნის დედოს 
სპეციფიკაციების დადგენა
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1 ოქტომბერს, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში, კელი 
დეგნანი ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოდლისში მერძევე ფერმერს, რატი 
როსტომაშვილს ეწვია, რომელმაც ფერმერული მეურნეობის განვითარების 
მიზნით თანადაფინანსება აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის 
მიერ დაფინანსებული პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან 
მესაქონლეობაში“ ფარგლებში მოიპოვა, რომელსაც ახორციელებს Land O’Lakes 
Venture37-ი, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით. ელჩი  
გაეცნო საქართველოში მესაქონლეობის სექტორში არსებულ შესაძლებლობებს, 
გამოწვევებს და დააგემოვნა შპს „ოდლისის“ რძის პროდუქტები. 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოდლისში ფერმერი რატი 
როსტომაშვილი და მისი ოჯახი 70 სულიანი, მაღალპროდუქტიული მეწველი 
საქონლის კომერციულ ფერმას ფლობენ. რატი როსტომაშვილმა საქონლის 
ფერმის მენეჯმენტის პრაქტიკული ცოდნა გერმანიაში მიიღო, ხოლო რძის 
გადამუშავებისა და ყველის წარმოების გამოცდილება კი შვეიცარიაში. 
საქართველოში დაბრუნების შემდგომ, რატი როსტომაშვილმა მესაქონლეობა 
ადგილობრივი ჯიშის საქონლით წამოიწყო. ფერმის განვითარების 
პარალელურად მან თანდათანობით დაიწყო ადგილობრივი ჯიშის საქონლის 
ჩანაცვლება იმპორტირებული, უკეთესი გენეტიკის მქონე პროდუქტიული 
ჯიშებით, როგორებიცაა ჰოლშტეინი, შვიცი და ავსტრიული წითელი. 
ფერმიდან მიღებული რძის გადამუშავებას რძის გადამამუშავებელ 
საწარმო შპს „ოდლისში“ ახდენს, რომელსაც ფერმერი მის ძმასთან, შოთა 
როსტომაშვილთან ერთად ფლობს. შპს „ოდლისი“ აწარმოებს 13 სახეობის 
ნიშურ და ადგილობრივ ყველს, რომელთა დისტრიბუციას სასტუმროებსა 
და რესტორნებში ახდენს.  ადგილობრივი ნედლი რძისა და ნიშური 
ყველების მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე, რატი მუდმივად 
ცდილობდა რძის წარმოების გაზრდასა და რძის უვნებლობისა და 
ხარისხის გაუმჯობესებას.

აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის მიერ დაფინანსებული 
პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ 
(SQIL) ხელშეწყობით,  რატი როსტომაშვილი გააფართოებს და 
მოდერნიზებას გაუკეთებს მის ფერმას, კერძოდ ააშენებს საქონლის 
სასეირნო მოედანს, სასილოსე ორმოს, საქონლის სადგომს და 
საწველ დარბაზს. ასევე, ფერმერი უცხოეთიდან შემოიყვანს 
33 მაღალპროდუქტიულ მაკე საქონელს.  თანადაფინანსების 
ფარგლებში, რატი როსტომაშვილი მიიღებს 3 ფრთიან გუთანს, 
სათიბელას, სილოსის ამღებ დანადგარს და 50 ცხენისძალიან 
ტრაქტორს. ინვესტიციის სრული ღირებულება შეადგენს 157,000 
აშშ დოლარს, საიდანაც SQIL-ის პროექტის კონტრიბუცია არის 
19,000 აშშ დოლარი.

აშშ-ის ელჩი ახმეტაში
მერძეულ ფერმას ეწვია
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კორონავირუსით გამოწვეული კრიზისის საპასუხოდ, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, 
ფერმერთა წინაშე არსებული ძირითადი გამოწვევების დროულად შეფასების მიზნით, საგანგებო 
კვლევა ჩაატარა - „Covid-19-ის გავლენა სოფლის მეურნეობაზე“. აღნიშნული კვლევის ანალიზში 
ნაჩვენებია, როგორც საქართველოს სასურსათო სექტორის მოწყვლადობა, ასევე ფერმერული 
მეურნეობების ძირითადი პრობლემები, რომლებიც კორონავირუსის ფონზე კიდევ უფრო 
გართულდა.  

კვლევა იძლევა კონკრეტულ რეკომენდაციებს იმის შესახებ, თუ რა უნდა გააკეთოს 
სახელმწიფომ, როგორც კრიზისის, ისე პოსტ-კრიზისულ პერიოდში, რათა ქვეყანაში განვითარდეს 
სოფლის მეურნეობა  და გაიზარდოს სასურსათო უსაფრთხოება. 

კვლევის ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:
ქართული ვერსია: https://gfa.org.ge/covid-19

 „Covid-19-ის გავლენა 
სოფლის მეურნეობაზე“ 

კვლევები 
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2020 წლის მაისის დასაწყისში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში (SQIL)“ პროექტის ფარგლებში 
ჩაატარა საქონლის ხორცისა და რძის პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეთა კვლევა. 

კვლევის მთავარი მიზანია გაანალიზოს COVID-19–ის ზემოქმედება რძის პროდუქტებისა და მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცის ღირებულებათა ჯაჭვზე. 
კვლევის ანგარიშში განხილულია სასურსათო უსაფრთხოების საკითხები, როგორიცაა სურსათის ხელმისაწვდომობა, მათზე წვდომა და გამოყენება. ანგარიში 
ემყარება სატელეფონო გამოკითხვის შედეგებს და წარმოადგენს რაოდენობრივ და თვისობრივ ინფორმაციას. 

კვლევის ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: 
ქართული ვერსია: https://bit.ly/3uCtQxW
ინგლისური ვერსია: https://bit.ly/3qXwLyZ 

კვლევის ანგარიშის საფუძველზე მომზადებული სტატის შეგიძლიათ გაეცნოთ შემდეგ ბმულზე: 
Georgia’s Livestock Industry Challenges in Times of COVID-19 https://bit.ly/3tYpksH

სასურსათო უსაფრთხოების სისტემები 
პანდემიის დროს: საქონლის ხორცისა და 
რძის პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვი
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პროფესიული სტუდენტების კმაყოფილების შესწავლის 
მიზნით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ განახორციელა 
კვლევა, რომელიც შემუშავდა პროექტის “სამუშაოზე დაფუძნებული 
სწავლება” ფარგლებში.

კვლევის მიზანია სწავლის დასრულების შემდგომ კურს-
დამთავრებულთა ცხოვრებაში განვითარებული ცვლილებების 
შესწავლა. კურსდამთავრებულთა კვლევის ამოცანას ისეთი საკითხების 
შესწავლა წარმოადგენდა, როგორიცაა: კურსდამთავრებულთა 
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამითა და სასწავლებლით 
კმაყოფილება; კურსდამთავრებულთა სამომავალო საგანმანათლებლო 
გეგმები, პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩაბარებამდე 
კურსდამთავრებულთა განათლების დონე, კურსდამთავრებულთა სწავლის 
შემდგომ საქმიანობასთან დაკავშირებით ინფორმაციის შეგროვება, 
დაუსაქმებლობის შემთხვევაში უმუშევრობის მიზეზების იდენტიფიცირება, 
დასაქმებულ კურსდამთავრებულთა სამუშაო პირობებით კმაყოფილება, 
პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებულ განათლებასა 
და კურსდამთავრებულთა საქმიანობას შორის კავშირი, იმ ფაქტორების 
იდენტიფიცირება, რომლებიც დაეხმარა ან რომლებმაც შეუშალა ხელი 
ცვლილებების განხორციელებას და კურსდამთავრებულთა მიერ პროფესიული 
განათლების მიღებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ასპექტის შეფასება.

კვლევის ანგარიში შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:
ქართული ვერსია: https://bit.ly/3bJiSxZ 

პროფესიული 
სასწავლებლით 
სამუშაოზე 
დაფუძნებული 
სწავლების 
სტუდენტების 
კმაყოფილების კვლევა 
აგრარულ სექტორში
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საქართველოს კანონის პროექტი „აგროტურიზმის 
შესახებ“, რომლის ინიცირებაც  აგრარულ საკითხთა 
კომიტეტმა გასული წლის შემოდგომაზე  მოახდინა, 
2020 წლის 8 ოქტომბერს პირველი მოსმენით მიიღეს, 
სხვა მოსმენებს კი უკვე ახლად არჩეული პარლამენტი 
გააგრძელებს.  ეს კანონპროექტი ერთგვარ იმედად 
რჩება აგროტურისტული ობიექტებისთვის, რომ 
აგროტურიზმის საკანონმდებლო ჩარჩო უნდა 
შექმნას, სტანდარტები და შეღავათები დააწესოს 
რაც აგროტურისტულ ბიზნესებს წაახალისებს.

კანონის პროექტი საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციამ მოამზადა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
- „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერებისთვის“ პროექტის ფარგლებში, 
საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა 
კომიტეტთან ერთად. 

კანონის პროექტის სამუშაო ჯგუფის წევრები 
მიიჩნევენ, რომ აგროტურიზმის განვითარება ხელს 
შეუწყობს სოფლად ეკონომიკური აქტივობების 
დივერსიფიკაციას და სოფლად მცხოვრები 
მოსახლეობის შემოსავლების ზრდას. 

UN Women-ის წარმომადგენლის, ანა 
ფაშალიშვილის განცხადებით, კანონის პროექტის 
ერთ-ერთი მიზანია სოფლად მცხოვრები 
მოსახლეობის შესაძლებლობების გაძლიერება, 
მათი ეკონომიკური ჩართულობის გაზრდა და 
დასაქმების ხელშეწყობა. 

„ყველა ის ელემენტი, რაც კანონპროექტის 
ამჟამინდელ ვერსიაშია მნიშვნელოვანია ამ მიზნის 
მიღწევისთვის. ცალკე ვერ გამოვყოფ რომელიმე 
ელემენტს. ცხადია, ერთის მხრივ, მაგალითად, 
მნიშვნელოვანია საშეღავათო საგადასახადო რეჟიმი, 
თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების 
ამაღლება და ხარისხის უზრუნველყოფა. ყველა 
საკითხი ეყრდნობა ევროპული ქვეყნების უკვე 
მრავალწლიან გამოცდილებას და სრულად არის 
მორგებული ქართულ რეალობაზე,  განაცხადა 
ფაშალიშვილმა. 

კანონის პროექტის შექმნის იდეა 2018 წელს 
იტალიაში, კერძოდ ტოსკანას რეგიონში 
„ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური 

გაძლიერებისთვის“ პროექტის ფარგლებში 
განხორციელებული სასაწავლო ტურის დროს 
გაჩნდა, სადაც ქართველი ქალი მეწარმეები 
მონაწილეობდნენ, რომლებიც სწორედ 
აგროტურისტულ სექტორში საქმიანობდნენ. 

„იტალიაც რამდენიმე ათეული წლის წინ ისეთივე 
გამოწვევის წინაშე იდგა, როგორიც გამოწვევის 
წინაშეც საქართველოა - კერძოდ, მიგრაცია 
სოფლიდან ქალაქში, განსაკუთრებით ახალგაზრდა 
თაობის, ეკონომიკა ურბანული ხდებოდა, ამიტომ 
მოინდომეს ისეთი კანონმდებლობის შექმნა, რაც ამ 
პროცესებს შეაჩერებდა  და მეტიც, თუ წავიდოდნენ, 
დაბრუნებულიყვნენ უკან ტოსკანის სოფლებში,“ 
განაცხადა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის 
პროექტის მენეჯერმა, ნათია ნინიკელაშვილმა. „ეს 
გახდა ჩვენთვის მოტივაცია და დღეს უკვე გვაქვს 
კანონის პროექტი, რომლითაც ცალკე ნიშად გამოიყო 
აგროტურიზმი და გარკვეული უპირატესობებით 
აღიჭურვა, რათა მოინდომონ ადგილობრივებმა 
ჩაერთონ ამ ბიზნესში.“  

საქსტატის მონაცემები ადასტურებს, რომ 
ქვეყანაში შექმნილი მთლიანი დამატებული 
ღირებულების 50%-ზე მეტი თბილისში იქმნება, 
რაც საქართველოს ეკონომიკის ურბანიზაციისა 
და საქმიანობის კონცენტრაციის მაღალ 
დონეზე მეტყველებს. ამასთანავე, 2020 წლის 
1-ლი იანვრის მონაცემებით, საქართველოს 
მოსახლეობის 41% სოფლად ცხოვრობს და მათი 
75% თვითდასაქმებულია, ძირითადად სოფლის 
მეურნეობის სექტორში.  ასევე, სოფლის მეურნეობა 
დაბალი პროდუქტიულობით ხასიათდება: 2019 წელს 
სამუშაო ძალის 38.1% სოფლის მეურნეობაში იყო 
დასაქმებული, ხოლო სექტორის წილი მთლიან შიდა 
პროდუქტში 7.1%-ს შეადგენდა.  

წარმოდგენილი კანონის პროექტის მიხედვით, 
აგროტურისტული ობიექტის სტატუსის 
მოპოვებისთვის პირს უნდა ქონდეს ფერმერული 
მეურნეობა და აგროტურისტული მეურნეობის 
ფარგლებში უნდა შეეძლოს განახორციელოს 
ტურისტული საქმიანობა, მაგალითად, ტურისტს 
შესთავაზოს ძროხის მოწველა, ბოსტნეულის 
დაკრეფა და მისგან კერძის მომზადება. ამასთან, 
ასევე სავალდებულოა აგროტურისტულ მეურნეობაში 

დასაქმებული არანაკლებ 70%-ი იყოს ადგილობრივი 
მცხოვრები. 

ამასთან, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 
ჩატარებული კანონის პროექტის რეგულირების 
ზეგავლენის შეფასების (RIA) კვლევაშიც, რომელმაც 
დაადასტურა კანონპროექტის შემუშავების 
მიზანშეწონილობა, ერთ-ერთ გამოწვევად სწორედ 
ის საკითხი სახელდება, რომ საგადასახადო 
შეღავათებით შესაძლოა ისარგებლონ ტურისტულმა 
ობიექტებმა, რომელთა ძირითადი საქმიანობაა 
ტურიზმი და არა, სოფლის მეურნეობა.  

საერთაშორისო ექსპერტების აზრით, მიუხედავად 
ტურიზმის სწრაფად აღდგენის/რეგენერაციის 
უნარისა, უახლოესი ორი წლის განმავლობაში 
ქვეყნებში აქცენტი გაკეთდება შიდა და 
რეგიონალური ტურიზმის ხელშეწყობაზე. ამიტომ, 
კანონის პროექტის სამუშაო ჯგუფის წევრები 
ფიქრობენ, რომ აგროტურიზმის შესახებ კანონის 
მიღება საშუალებას მისცემს განავითარონ ეს 
მიმართულება. 

კანონშემოქმედება - ახალი კანონის
პროექტი „აგროტურიზმის შესახებ“ 
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გვსურს მოგითხროთ ახალციხის რაიონის, სოფელ არალის მკვიდრის, მერძეული ფერმის მფლობელ, პეტრე ფეიქრიშვილის წარმატების ისტორიაზე, რომელმაც 
ყველაფერი 15 წლის წინ დაიწყო, როდესაც ოჯახმა საკუთარი ძვირადღირებული მანქანა ტრაქტორში გადაცვალა და წლობით დაუმუშავებელ მამა-პაპისეულ მიწაზე 
ხორბალი დათესა. 

მაშინ ოჯახის ოთხივე წევრს ერთადერთი სურვილი ამოძრავებდათ, გაეკეთებინათ საკუთარი ფერმა. დღეს უკვე 50 სულ მეწველ და 50 სულ მოზარდ, ადგილობრივი 
ჯიშის მსხვილფეხა საქონელს ითვლის პეტრეს ფერმა. 

პეტრე ფეიქრიშვილი პროექტის „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ ბენეფიციარია, რომელსაც ახორციელებს Land O’Lakes Venture37-ი, 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით. ფერმერმა პეტრემ 126 ათასი ლარის ოდენობის თანადაფინანსება მოიპოვა პროექტიდან, დამატებით 
საკუთარი კონტრიბუცია 125 ათას ლარი იყო. მან პროექტის შესახებ „მესაქონლეობის ექსპო“ 2019-დან შეიტყო და მაშინ დაინტერესდა მაღალპროდუქტიული 
საქონლის ჯიშით განეახლებინა საკუთარი ფერმა. პროექტის თანადაფინანსების კომპონენტით ამ დროისთვის 18-მა ფერმერმა თუ გადამამუშავებელმა ისარგებლა. 
პროექტი მომავალშიც გეგმავს საგრანტო პროგრამების გამოცხადებას, რაც საშუალებას მოგვცემს გაცილებით მეტი ფერმერი და გადამამუშავებელი გავხადოთ 
კონკურენტუნარიანი, რათა გაუმკლავდნენ დღევანდელ გამოწვევებს მერძეულ თუ მეხორცულ სექტორში. 

ვიდეო სიუჟეტი ფერმერ პეტრეს წარმატების ისტორიის შესახებ იხილეთ ბმულზე:  https://bit.ly/34gzyu3

ერთი ფერმერის წარმატების ისტორია  
ფერმერი პეტრე ფეიქრიშვილი
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ინფოგრაფიკა

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრი ფერმერების საქმიანობა დივერსიფიცირებულია. ფერმერთა 
უმეტესობა (1928 ფერმერიდან 710 (37%)) მისდევს მესაქონლეობას.  შემდეგ მოდის მევენახეობა, რომელსაც მოსდევს 
მეფუტკრეობა, მეხილეობა, თხილის წარმოება და ა.შ.. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ დიაგრამა. 

ასოციაციის წევრი ფერმერები 
და მათი აგროსაქმიანობა   
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67 22 29

86

აფხაზეთი

სამეგრელო
ზემო - სვანეთი

იმერეთი

გურია

აჭარა

სამცხე - ჯავახეთი

შიდა - ქართლი

ქვემო - ქართლი

მცხეთა - მთიანეთი

კახეთი

თბილისი

რაჭა - ლეჩხუმი
ქვემო - სვანეთი

42 33 29
56 29 17

60 44

2933 31

35 3

26 12 10

53 50 21

332 241 191

21 12 9

7399 91

ყველაზე გავრცელებული აგროსაქმიანობა 
რეგიონების მიხედვით
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წევრი კოოპერატივები 
რეგიონების მიხედვით

აფხაზეთი

სამეგრელო
ზემო - სვანეთი

იმერეთი

გურია

აჭარა

სამცხე - ჯავახეთი

შიდა - ქართლი

ქვემო - ქართლი

მცხეთა - მთიანეთი

კახეთი

თბილისი

რაჭა - ლეჩხუმი
ქვემო - სვანეთი

4,6%

27,3%
6,7%

2,6%

9,3%

7,7%

1,0%

10,3%

8,8% 17,0%

4,6%

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კოოპერატივების განაწილება რეგიონების მიხედვით კი შემდეგია: კოოპერატივების 27.3%-ი სამეგრელო და 
ზემო სვანეთის რეგიონიდან არის, 17.0 %-ი იმერეთის რეგიონიდან, ხოლო 10.3%-ი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან. ამასთან, კოოპერატივებს შორის 
უფრო გავრცელებულია მეფუტკრეობა, მესაქონლეობა და მებოსტნეობა. დამოუკიდებელი ფერმერებისგან განსხვავებით, მევენახეობით მხოლოდ 
11 კოოპერატივია დაკავებული. წარმოების მასშტაბის გათვალისწინებით, მხოლოდ რამდენიმე კოოპერატივი და ასოცირებული წევრი შეიძლება 
ჩაითვალოს მსხვილ მწარმოებლად. 
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723 12 624 11 72039 1117 13 28 1

კოოპერატივების ძირითადი საქმიანობა



+995 32 2 193 003

თბილისი, ატენის ქუჩა #16 ა

info@gfa.org.ge


