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ᲗᲐᲕᲛᲯᲓᲝᲛᲐᲠᲘᲡ 
ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲕᲐ
გა სუ ლი წე ლი გლო ბა ლუ რი პან დე მი ის მი ერ და წე სე ბულ 

ახალ რე ა ლო ბას თან არა ადაპ ტი რე ბის, არა მედ თა ნაცხოვ-

რე ბის ეტაპ ზე გა დას ვ ლის პე რი ო დი იყო. 2020-ის გა მოც დი-

ლე ბამ 2021-ში სის ტე მუ რი სა ხე მი ი ღო და ჩვენ მეტ წი ლად 

და ვუბ რუნ დით ჩვე ულ რიტ მ ში მუ შა ო ბის პრო ცესს.

მთა ვა რი და უპირ ვე ლე სი, რაც პან დე მი ურ გა მოწ ვე ვებს 

უპი რის პირ დე ბა, ეს ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი და ამ ტექ-

ნო ლო გი ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პლატ ფორ მე ბი ა.  „ახალი რე-

ა ლო ბა“ სწო რედ ციფ რუ ლი პრო დუქ ტე ბის და ნერ გ ვა სა და 

მა თი აქ ტი უ რად გა მო ყე ნე ბის ხელ შეწყო ბას გუ ლის ხ მობს. 

ამ დე ნად, გა სულ წელს ჩვე ნი მთა ვა რი პრი ო რი ტე ტი, ვიტყ-

ვი ასე, ციფ რუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტე ბის შექ-

მ ნა და მხარ და ჭე რა იყო.  მა გა ლი თად, პრო ექ ტი agrogate.

world - სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში პირ ვე ლი აგ რო ტუ რის ტუ ლი 

ონ ლა ინ პ ლატ ფორ მა, რო მე ლიც მოგ ზა ურს სთა ვა ზობს 

დას ვე ნე ბას ტუ რიზ მ თან ადაპ ტი რე ბულ, ტრა დი ცი ულ სოფ-

ლის მე ურ ნე ო ბის გა რე მო ში;  ასე ვე, დი დი ყუ რადღე ბა და-

ვუთ მეთ ელექ ტ რო ნუ ლი სწავ ლე ბის მო დუ ლე ბის შექ მ ნას, 

რაც ფერ მე რებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, ონ ლა ინ რე ჟიმ ში მო-

ი ძი ონ სას წავ ლო კურ სე ბი, გა ი ა რონ კონ კ რე ტუ ლი პროგ-

რა მე ბი და სხვ.

ზო გა დად, 2021 წელს კი დევ უფ რო მე ტად გან ვი თარ და 

ჩვე ნი ელექ ტ რო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბის ჰა ბი - GFA Digital, 

რო მე ლიც ხუთ ციფ რულ პრო დუქტს ერთ ეკო სის ტე მა ში 

აერ თი ა ნებს; ჩვენ მა მო ბი ლურ მა აპ ლი კა ცი ამ „აგრონავტმა“ 

კი კვლავ გა ნაგ რ ძო რო გორც ტექ ნო ლო გი უ რი, ისე ში ნა-

არ სობ რი ვი გან ვი თა რე ბა და ერ თ -ერ თი სა ნი მუ შო ციფ რუ-

ლი აგ როპ რო დუქ ტია არა მხო ლოდ რე გი ონ ში, არა მედ 

მთლი ა ნად აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში. 

გლო ბა ლურ მა, სა ერ თო ხა სი ა თის სირ თუ ლე ებ მა ბიზ ნეს პ-

რო ცე სე ბი სად მი ახ ლე ბუ რი ხედ ვა ჩა მო ა ყა ლი ბა და გა მოწ-

ვე ვა შე საძ ლებ ლო ბად აქ ცი ა.  სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა 

ასო ცი ა ცი ის თ ვის 2021 წე ლიც, ასო ცი ა ცი ის და არ სე ბი დან 

მო ყო ლე ბუ ლი ყვე ლა სხვა სა ან გა რი შო პე რი ო დის მსგავ-

სად, წარ მა ტე ბუ ლი იყო.  რო დე საც ვამ ბობ წარ მა ტე ბულს, 

ვგუ ლის ხ მობ ფაქტს, რომ ჩვენ მუდ მი ვად ვვი თარ დე ბით, 

ვიზ რ დე ბით, ვხვეწთ  ად ვო კა ტი რე ბის მე ქა ნიზ მებს, მა ღალ 

დო ნე ზე ვა ხორ ცი ე ლებთ დო ნო რე ბის მი ერ მხარ და ჭე რილ 

პრო ექ ტებს, ვნერ გავთ ინო ვა ცი ურ მიდ გო მებს, მი ღე ბუ ლი 

შე დე გე ბი კი ხელ შე სა ხე ბია რო გორც ბე ნე ფი ცი ა რე ბის, ისე 

დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ი სა და 

მთლი ა ნად სა ქარ თ ვე ლოს აგ რო სექ ტო რის თ ვის.

დე ტა ლურ ცნო ბებს წი ნამ დე ბა რე ან გა რიშ ში ამო ი კითხავთ, 

აქ კი აღ ვ ნიშ ნავ, რომ 2021 წელს წარ მა ტე ბით ვმარ თეთ აგ-

რო სექ ტორ თან და კავ ში რე ბუ ლი 19 პრო ექ ტი; დავ ნერ გეთ 

და არ სე ბულს და ვა მა ტეთ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის შემ დ გო მი 

გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი 8 კა ტე გო რი ის მომ სა ხუ რე ბა; 

გა ვაძ ლი ე რეთ ჩვე ნი მთა ვა რი აქ ტი ვი - ასო ცი ა ცი ის გუნ დი 

და გა ვი ა რეთ სტრუქ ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბის მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი ეტა პე ბი; აქ ტი უ რად ვი თა ნამ შ რომ ლეთ რო გორც ად-

გი ლობ რივ, ისე სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რებ თან, დო ნო-

რებ თან და სა ჯა რო სექ ტორ თან; გან ვაგ რ ძეთ ფერ მერ თა 

ინ ტე რე სე ბის ად ვო კა ტი რე ბა; დი დი ყუ რადღე ბა და ვუთ მეთ 

აგ რო სექ ტორ ში მო მუ შა ვე ქა ლებს; მი ვი ღეთ მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა - მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით 

გან ვა ვი თა როთ ასო ცი ა ცი ის რე გი ო ნუ ლი წარ მო მად გენ-

ლო ბე ბი და შევ ქ მ ნათ ად გი ლობ რი ვი ოფი სე ბის ძლი ე რი, 

მოქ ნი ლი სის ტე მა, რაც სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს, კი დევ უფ-

რო ახ ლოს ვი ყოთ წევრ ფერ მე რებ თან, ინ ტენ სი უ რი და 

ეფექ ტი ა ნი დახ მა რე ბის გა წე ვის თვალ საზ რი სით.

დიდ მად ლო ბას გიხ დით დრო ის თ ვის, რო მელ საც ჩვე ნი 

საქ მი ა ნო ბის ან გა რი შის გა საც ნო ბად გა მო ყოფთ და ვი მე-

დოვ ნებ, რომ თქვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა ჩვენ მი ერ გა-

ზი ა რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა.

ᲜᲘ ᲜᲝ ᲖᲐᲛ ᲑᲐ ᲮᲘ ᲫᲔ
სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა 
ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე
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სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცია არა სა მე წარ მეო (არამომგებიანი) 

იური დი უ ლი პი რი ა, რო მე ლიც 2012 წლის ბო ლოს და ფუძ ნ და. ასო ცი ა-

ცია ამ ჟა მად 5000-მდე ფერ მერ სა და აგ რო ბიზ ნესს აერ თი ა ნებს, მთე ლი 

სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით.  წევ რი ფერ მე რე ბის გან მი ნი ჭე ბუ ლი მან და-

ტის შე სა ბა მი სად, ასო ცი ა ცია ას რუ ლებს ფერ მე რებ სა და ხე ლი სუფ ლე-

ბას შო რის შუ ა მა ვა ლი რგო ლის ფუნ ქ ცი ას; ნა ყო ფი ე რად თა ნამ შ რომ-

ლობს სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებ თან; აქ ტი უ რად  არის ჩარ თუ ლი სოფ ლის 

მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ი სა და პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბა ში.  

ასო ცი ა ცია არის ევ რო პის ფერ მერ თა და კო ო პე რა ტივ თა გა ერ თი ა ნე ბის 

(COPA-COGECA) პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი პარ ტ ნი ო რი, ასე ვე - სხვა დას ხ ვა 

სამ თავ რო ბო და არა სამ თავ რო ბო საბ ჭოს წევ რი (მათ შო რის, სა ქარ თ-

ვე ლოს სა ვაჭ რო- სამ რეწ ვე ლო პა ლა ტა, სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ-

ნე ო ბი სა და სოფ ლის გან ვი თა რე ბის სა მო ქა ლა ქო კო მი ტე ტი).

ჩვე ნი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი ა: ად ვო კა ტი რე ბა, ფერ მერ თა ინ ტე-

რე სე ბის უკეთ და სა ცა ვად და სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცეს ში მა თი ჩარ თუ-

ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად; რე გი ო ნუ ლი ოფი სე ბის ქსე ლის მეშ ვე ო ბით 

ასო ცი ა ცი ის სერ ვი სე ბი სა და პროგ რა მე ბის ქვეყ ნის მას შ ტა ბით ხელ მი-

საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა სხვა-

დას ხ ვა თე მა ტუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მის, სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი 

კურ სე ბი სა და ტრე ნინ გე ბის სა შუ ა ლე ბით; კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა აგ რო-

სექ ტორ ში მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, ფერ მერ თა გა ერ თი ა ნე ბებ თან, 

ინ დი ვი დუ ა ლურ მე წარ მე ებ თან, აგ რო ინ ვეს ტო რებ თან და სა ერ თა შო-

რი სო პარ ტ ნი ო რებ თან.
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საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის  მისიაა მთელი საქართველოს 

მასშტაბით გააერთიანოს ფერმერთა ხმა, მათი ცხოვრების დონის 

გაუმჯობესებისა და პოპულარიზაციის მიზნით.

ᲛᲘᲡᲘᲐ
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ჩვენი გუნდი

ნინო  
ზამბახიძე

რატი 
კოჭლამაზაშვილი

ქეთევან 
გოგოჭური

 ეკატერინე 
ლომინაშვილი

თამარ 
გომიაშვილი

 ანა  
ქობალია

ირაკლი  
არჩვაძე

თეკლა 
გურგენიძე

ეკატერინე 
თარაშვილი

სანდრო 
კანდელაკი

ნათია 
ნინიკელაშვილი

 ილია  
კუნჭულია

გიორგი  
ბულია

ანა 
მენთეშაშვილი

ირინა  
თხელიძე

 საბა  
მესხი

სიმონ 
წიქარიშვილი

თამუნა 
ჩხიკვიშვილი

ნინი 
გოგიჩაშვილი

თამთა 
მამულაიძე

ნათია  
მსხილაძე

ნუკი  
ჩხიკვაძე

დაკო  
ბარჯაძე

ნუკა  
გოგია

დავით 
მამულაშვილი

ანა 
წვერიაშვილი

ნათია 
გელაშვილი

ნიკა
ნინუა

ანკა 
ბაბუნაშვილი

ლადო  
ბასილიძე

ნათია 
გრიგოლია

ქეთევან 
ქადაგიძე

თამარ  
თორია

კახი ჯაში

 თამარ 
ლასურაშვილი

 ანი 
ზურაბაშვილი

კოკა
დოღონაძე

კობა 
ჟორჟიკაშვილი

ნიკოლოზ 
მესხიშვილი
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ფერ მერ თა ინ ტე რე სე ბის ად ვო კა ტი რე ბა, რო გორც ფერ-

მერ თა ასო ცი ა ცი ის მთა ვა რი მან და ტი, რა თქმა უნ და, 2021 

წელ საც აქ ტუ ა ლუ რი იყო და მნიშ ვ ნე ლო ვან ად გილს იკა-

ვებ და ასო ცი ა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ში. 

ფერ მერ თა სა თათ ბი რომ, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს ფერ-

მერ თა ასო ცი ა ცი ის თ ვის ფერ მერ თა კონ სულ ტა ცი ის მთა-

ვა რი პლატ ფორ მა ა, წლის და საწყის ში ად ვო კა ტი რე ბის 

ძი რი თა დი  მი მარ თუ ლე ბე ბის პრი ო რე ტი ზა ცი ის პრო ცე სი 

წარ მა ტე ბით გა ნა ხორ ცი ე ლა.  თუ 2020 წელს დღის წეს-

რიგ ში უმე ტეს წი ლად კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ით გა მოწ-

ვე უ ლი კრი ზი სის დაძ ლე ვა იყო, 2021 წლის მთა ვა რი  პრი-

ო რი ტე ტე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა ნი საზღ ვ რა: მი წის მარ თ ვის 

მდგრა დი პო ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა (მათ შო რის, მი წის 

რე გის ტ რა ცი ა, პრი ვა ტი ზა ცი ა, იჯა რა და სხვ.), აგ რო ტუ რიზ-

მის გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რა და ქვე ყა ნა ში ფერ მე რის 

სტა ტუ სის გან საზღ ვ რა. 

ფერ მერ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მხრივ მუ შა ო ბა მიმ დი ნა-

რე ობ და რო გორც აღ მას რუ ლე ბელ, ისე სა კა ნონ მ დებ ლო 

ხე ლი სუფ ლე ბას თან. ასე ვე, ასო ცი ა ცია ჩარ თუ ლი იყო დო-

ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ-

მო მად გენ ლებ თან სხვა დას ხ ვა დის კუ სი ა ში, რო გორც ფერ-

მერ თა უფ ლე ბე ბის დამ ც ვე ლი. 

ᲐᲓ ᲕᲝ ᲙᲐ ᲢᲘ ᲠᲔ ᲑᲐ
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შე დე გად, მი წის მარ თ ვის პო ლი ტი კის მი მარ თუ ლე ბით მი-

ღე ბულ იქ ნა (ან არ სე ბულ ში შე ვი და ცვლი ლე ბა) რამ დე-

ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტი, რომ ლებ შიც 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ფერ მერ თა ინ ტე რე სე ბი; მა გა ლი-

თად, ფერ მერს სა ხელ მ წი ფოს გან აქამ დე იჯა რით აღე-

ბუ ლი მი წის ნაკ ვე თის (სახნავი კა ტე გო რი ა) შე ღა ვა თი ა ნი 

ფა სით შეს ყიდ ვის შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცა; შე მუ შავ და და 

ამოქ მედ და სა ძოვ რე ბის მდგრა დი მარ თ ვის სა პი ლო ტე 

პრო ექ ტი; უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქის მი ერ და ფუძ ნე ბულ სუ-

ბი ექტს მი ე ცა სა შუ ა ლე ბა, შე ი ძი ნოს მი წა და გა ნა ხორ ცი ე-

ლოს ინ ვეს ტი ცია (გარკვეული პი რო ბე ბის დათ ქ მით); დაჩ-

ქარ და მი წის რე გის ტ რა ცი ის პრო ცე სი, რო მე ლიც სრუ ლად 

სის ტე მურ რე გის ტ რა ცი ა ზე გა და ვი და მთე ლი ქვეყ ნის მას შ-

ტა ბით; შე მუ შავ და ქვე ყა ნა ში აგ რო ტუ რიზ მის კა ნონ პ რო ექ-

ტი და აგ რო ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის გზამ კ ვ ლე ვი - ამ ყვე-

ლა ფერს კი რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ექ ტი მოჰ ყ ვა, 

რაც აგ რო ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას ისა ხავს მიზ ნად. სა კა-

ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო ში დაწყე ბუ ლია ფერ მე რის სტა ტუ სის 

გან საზღ ვ რა ზე მუ შა ო ბა და სა კითხის ად ვო კა ტი რე ბას ასო-

ცი ა ცია 2022 წელ საც გა აგ რ ძე ლებს.  

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2021 წელს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ-

ტის აგ რა რულ სა კითხ თა კო მი ტე ტის მი ერ ახ ლად შექ მ ნი-

ლი სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს წევ რე ბი გახ დ ნენ ასო ცი ა ცი ის 

თავ მ ჯ დო მა რე და თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი ლე, რა მაც და-

მა ტე ბი თი ბერ კე ტი მის ცა ასო ცი ა ცი ას, ფერ მე რის ხმა მუდ-

მი ვად ის მო დეს სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო ში. 

ᲐᲓ ᲕᲝ ᲙᲐ ᲢᲘ ᲠᲔ ᲑᲐ
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ფერ მერ თა სა თათ ბი რო სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის 

მთა ვა რი სა კონ სულ ტა ციო პლატ ფორ მა ა, რო მე ლიც ფერ მერ თა 

ინ ტე რე სე ბის უკეთ დაც ვას, აგ რა რუ ლი სექ ტო რის სა კა ნონ მ დებ-

ლო პრო ცე სებ ში მათ მაქ სი მა ლურ ჩარ თუ ლო ბა სა და ად ვო კა-

ტი რე ბას უზ რუნ ველ ყოფს. სა თათ ბი რო აქ ტი უ რად გა ნი ხი ლავს 

სხვა დას ხ ვა კა ნონ პ რო ექტს და პა სუ ხის მ გე ბე ლია შე ნიშ ვ ნა თა პა-

კე ტის შე სა ბა მის სა ხელ მ წი ფო, სა ჯა რო და /ან კერ ძო სტრუქ ტუ-

რე ბის თ ვის მი წო დე ბა ზე რო გორც რე გი ო ნულ, ისე სექ ტო რულ 

დო ნე ზე.  2021 წელს ფერ მერ თა სა თათ ბი როს ფარ გ ლებ ში 15 

სა მუ შაო შეხ ვედ რა გა ი მარ თა, მათ შო რის, 7 შეხ ვედ რა კა ნონ-

შე მოქ მე დე ბის სხვა დას ხ ვა პრო ცესს, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს სა კა-

ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბის გან ხილ ვას და ეთ მო; შე მუ შავ და და შე სა-

ბა მის სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რებს მი ე წო და შე ნიშ ვ ნა თა ერ თი ა ნი 

პა კე ტე ბი, რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ, კა ნონ პ რო ექ ტ თა სა ბო ლოო 

ვერ სი ა ში იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი; მო თათ ბი რე თა ინი ცი ა ტი ვე-

ბის შე სა ბა მი სად, სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი ასე ვე ჩა ტარ და სექ ტო რუ-

ლი და რე გი ო ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბი თაც. 

2022 წელს ფერ მერ თა სა თათ ბი რო, ასო ცი ა ცი ის რე გი ო ნულ 

ოფი სებ თან მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბით, არ ჩევ ნე ბის გზით ხე-

ლახ ლა და კომ პ ლექ ტ დე ბა გა ნახ ლე ბუ ლი შე მად გენ ლო ბით და 

კი დევ უფ რო აქ ტი უ რად გა ნაგ რ ძობს ფერ მერ თა ინ ტე რე სე ბის 

ად ვო კა ტი რე ბას.  

ᲤᲔᲠ ᲛᲔᲠ ᲗᲐ ᲡᲐ ᲗᲐᲗ ᲑᲘ ᲠᲝ - 
ᲤᲔᲠ ᲛᲔᲠ ᲗᲐ ᲛᲮᲐᲠ ᲓᲐ ᲡᲐ ᲭᲔ ᲠᲐᲓ
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2021 ᲠᲘᲪᲮᲕᲔᲑᲨᲘᲬᲔᲚᲘ

5000 წევრი ფერმერი;

17  შეხვედრა ფერმერთა სათათბიროს ფარგლებში;

19 მიმდინარე პროექტი;

8 კატეგორიის აგრო სერვისი;

34  ჩატარებული კვლევა;

2 საერთაშორისო სასწავლო ტური;

82 დუალური პროფესიული სტუდენტი;

300-ზე მეტი არაფორმალური განათლების 
პროგრამის მონაწილე;

140-ზე მეტი გაცემული გრანტი;

მობილური ლაბორატორია;

აგროტურიზმის ონლაინ პლატფორმა 
agrogate.world და 41 სარეკლამო ვიდეო;

12 000-ზე მეტი ზარი;

5 ციფრული აგრო პლატფორმა;

130 000-ზე მეტი ვიზიტორი აგრო პლატფორმებზე;

1.2 მილიონი მომხმარებელი სოც. მედიაში;

8.5 მილიონი ჩვენება სოც. მედიაში.

2021 წე ლი სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის თ ვის 
გა მოწ ვე ვე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის წე ლი იყო. 

მი უ ხე და ვად პან დე მი ი სა, რო მე ლიც ყვე ლა სექ ტორს უქ-
მ ნი და დაბ რ კო ლე ბებს, ასო ცი ა ცია მთე ლი წლის გან მავ-
ლო ბა ში აქ ტი უ რად მუ შა ობ და და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის მი-
საღ წე ვად.
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 სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ა ში გა წევ რი ა ნე ბუ ლი ფერ მე რე ბის 

რიცხ ვი 5000-ს მი უ ახ ლოვ და;

 სა თათ ბი როს ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და 17 შეხ ვედ რა ფერ მერ თა სა ჭი რო ე-

ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მა თი ად ვო კა ტი რე ბის თ ვის სწო რი გზე ბის 

მო ძი ე ბის მიზ ნით;

 მიმ დი ნა რე ობ და მუ შა ო ბა 19 პრო ექ ტ ზე, რომ ლე ბიც ორი ენ ტი რე ბუ ლი 

იყო რო გორც ასო ცი ა ცი ის წევ რი ფერ მე რე ბის, ისე, ზო გა დად, აგ რო სექ-

ტო რის გან ვი თა რე ბა სა და გაძ ლი ე რე ბა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში;

 შე იქ მ ნა 8 კა ტე გო რი ის აგ რო სერ ვი სი, რომ ლე ბიც აგ რო სექ ტო რის შემ დე-

გი გან ვი თა რე ბის თ ვი საა სა ჭი რო - ფერ მე რებს, ასე ვე, ზო გა დად, აგ რო ბიზ-

ნე სის სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებს შე უძ ლი ათ, მი ი ღონ კვა ლი ფი ცი უ რი 

კონ სულ ტა ცია სხვა დას ხ ვა ტი პის მე ურ ნე ო ბის და გეგ მ ვა- ბი უ ჯე ტი რე ბის, 

მე ნეჯ მენ ტი სა და აგ რო ნო მი ის მი მარ თუ ლე ბით;

 ჩა ტარ და 34 კვლე ვა, რომ ლე ბიც ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო ფერ მე რე ბის სა-

ჭი რო ე ბე ბის გა მოკ ვე თა სა და მათ მოგ ვა რე ბა ზე;

 ჩა ტარ და 2 სა ერ თა შო რი სო სას წავ ლო ტუ რი, ასო ცი ა ცი ის წევ რი ფერ მე-

რე ბის თ ვის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით;

 82-მა აპ ლი კან ტ მა მო ი პო ვა დუ ა ლუ რი პრო ფე სი უ ლი სტუ დენ ტის სტა ტუ-

სი;

 300-ზე მე ტი და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რი და რე გის ტ რირ და არა ფორ მა ლუ რი 

გა ნათ ლე ბის პროგ რა მა ზე;

 140-ზე მეტ მა აგ რო კომ პა ნი ამ თუ ფერ მერ მა მი ი ღო საგ რან ტო შე საძ ლებ-

ლო ბა სა კუ თა რი ბიზ ნე სის გა საძ ლი ე რებ ლად;

 პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის სტან დარტს, გე ო გა პი/ G e o G A P -ის და ნერ გ ვის 

სერ ვის თან ერ თად, და ე მა ტა მო ბი ლუ რი ლა ბო რა ტო რი ა, რი თაც ფერ-

მე რე ბის თ ვის გაჩ ნ და შე საძ ლებ ლო ბა, ად გილ ზე გა კეთ დეს ნი ა და გი სა თუ 

რძის სხვა დას ხ ვა ტი პის ანა ლი ზი;

 შე იქ მ ნა სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში პირ ვე ლი აგ რო ტუ რის ტუ ლი პლატ ფორ მა 

Agrogate.world, რო მე ლიც მოგ ზა ურს სთა ვა ზობს დას ვე ნე ბას ტუ რიზ მ თან 

ადაპ ტი რე ბულ, ტრა დი ცი ულ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გა რე მო ში. პლატ-

ფორ მა ზე ამ ჟა მად 100-ზე მომ ხ მა რე ბე ლია და რე გის ტ რი რე ბუ ლი. აგ რო-

ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის ცნო ბა დო ბის გაზ რ დის ხელ შე საწყო ბად კი მომ-

ზად და 41 ვი დე ორ გო ლი;

 შე იქ მ ნა 5 ციფ რუ ლი პლატ ფორ მა აგ რო- სა სურ სა თო სექ ტო რის, პრო ფე-

სი უ ლი სწავ ლე ბის, აგ რო ტუ რიზ მი სა და აგ რო სექ ტორ ში და საქ მე ბის მი-

მარ თუ ლე ბე ბით; აღ ნიშ ნულ პლატ ფორ მებს 130.000-ზე მე ტი ვი ზი ტო რი 

ეწ ვი ა;

 ასო ცი ა ცი ის ქოლ ცენ ტ რ მა, ფერ მერ თა ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით, ჯა მუ რად, 

12.000-ზე მე ტი ზა რი გა ნა ხორ ცი ე ლა;

 ასო ცი ა ცი ის კო მუ ნი კა ცი ის სტრა ტე გი ე ბის ეფექ ტი ა ნი აღ ს რუ ლე ბის შე დე-

გად, სხვა დას ხ ვა აგ რო სა კითხ ზე ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა ნი ე ბის 

ფარ გ ლებ ში  სა კო მუ ნი კა ციო არ ხე ბის გა მო ყე ნე ბით მო ცულ მა აუდი ტო-

რი ამ 1.2 მი ლი ონ ადა მი ანს გა და ა ჭარ ბა, კონ კ რე ტუ ლი კა ტე გო რი ე ბის 

ინ ფორ მა ცი ის გაც ნო ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა კი 8.5 მი ლი ონ ზე მეტ ერ თე უ ლი 

შე ად გი ნა.

2021 ᲬᲔᲚᲡ: 
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GFA Digital - საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ციფრული პლატფორმების 

ჰაბი, რომელიც ერთ სივრცეში თავს უყრის ხუთ სხვადასხვა ციფრულ პროექტს 

აგრო-სასურსათო, პროფესიული სწავლების, აგროტურიზმისა და აგროსექტორში 

დასაქმების მიმართულებით.  ციფრული აგროსექტორის ჰაბი ხელმისაწვდომია 

მისამართზე - https://gfadigital.ge

ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡ ᲪᲘᲤᲠᲣᲚᲘ 
ᲞᲚᲐᲢᲤᲝᲠᲛᲔᲑᲘᲡ ᲰᲐᲑᲘ - GFA DIGITAL
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ᲪᲘᲤᲠᲣᲚᲘ 
ᲞᲚᲐᲢᲤᲝᲠᲛᲔᲑᲘ:

AGROGATE.WORLD - პირ ვე ლი აგ რო ტუ რის ტუ ლი ონ ლა ინ პ ლატ ფორ მა სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში, 

რო მე ლიც მოგ ზა ურს სთა ვა ზობს დას ვე ნე ბას ტუ რიზ მ თან ადაპ ტი რე ბულ, ტრა დი ცი ულ სოფ-

ლის მე ურ ნე ო ბის გა რე მო ში. აგ რო ტუ რიზ მის ინ დუს ტ რი ა ში ამ ორი სფე როს ურ თი ერ თ თა ნამ-

შ რომ ლო ბა, გან ტ ვირ თ ვა- დას ვე ნე ბის სა უ კე თე სო ფორ მას თან ერ თად, ხელს უწყობს სა მუ შაო 

ად გი ლე ბის შექ მ ნას, ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას, ეკო ლო გი ის დაც ვა სა და ბიზ ნე სის თ ვის კონ-

კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი გა რე მოს სტი მუ ლი რე ბას. პლატ ფორ მის დახ მა რე ბით მომ ხ მა რე ბე ლი აღ მო-

ა ჩენს ისეთ აგ რო ტუ რის ტულ ად გი ლებს, სა დაც შეძ ლებს, თა ვი შე ა ფა როს ბუ ნე ბას, სო ფელს, 

ჩა ეფ ლოს პას ტო რა ლურ ცხოვ რე ბა ში - მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში, მო უ ა-

როს ში ნა ურ ცხო ვე ლებს და გახ დეს სოფ ლად შე მორ ჩე ნი ლი უძ ვე ლე სი წეს - ჩ ვე უ ლე ბე ბი სა და 

რი ტუ ა ლე ბის თა ნა ზი ა რი;  

AGRONAVTI.GE - ონ ლა ინ პ ლატ ფორ მა ფერ მე ბის თ ვის, რო მე ლიც ეხ მა რე ბა მათ აგ რო ბიზ ნე-

სის და გეგ მ ვა სა და მარ თ ვა ში სა ბაზ რო ტენ დენ ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით მაქ სი მა ლუ რი მო გე ბის 

მი სა ღე ბად.  პლატ ფორ მა ზე ხელ მი საწ ვ დო მია აგ როს ფე როს თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა 

თე მა ტუ რი ინ ფორ მა ცი ა, სტა ტის ტი კა, ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მე ბი (მაგ.: მენ ტორ თან კონ სულ ტა-

ცი ის და სა ჯავ შ ნად), აგ რო ბიბ ლი ო თე კა, ბლო გი და სხვა მრა ვალ ფე რო ვა ნი რე სურ სე ბი.

ამას თან, ონ ლა ინ პ ლატ ფორ მის პა რა ლე ლუ რად, 2017 წლი დან ხელ მი საწ ვ დო მია აგ რო სექ-

ტო რის პირ ვე ლი სრულ ყო ფი ლი მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცია „აგრონავტი“, რო მელ მაც 2021 წელს 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა ნახ ლე ბის ეტა პი გა ი ა რა და კი დევ უფ რო უკეთ მო ერ გო მომ ხ მა რებ ლის სა ჭი-

რო ე ბებს. გა ნახ ლე ბა მო ი ცავ და რო გორც ვი ზუ ა ლურ, ისე ტექ ნი კურ ნა წილს.  შე დე გად, აპ ლი-

კა ცი ის ეკო სის ტე მა პა სუ ხობს ყვე ლა თა ნა მედ რო ვე ტექ ნი კურ სტან დარტს და უსაფ რ თხო ე ბის 

მოთხოვ ნას.  გა სულ წელს ასე ვე და იწყო მო ლა პა რა კე ბე ბი აპ ლი კა ცი ის გლო ბა ლურ ბა ზარ ზე 

გა სა ტა ნად.  

AGROSKILLS.GE - კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის დე ფი ცი ტი სა და სა ჭი რო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 

შექ მ ნი ლი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი ციფ რუ ლი პლატ ფორ მა, სა-

დაც შე საძ ლე ბე ლია სხვა დას ხ ვა პრო ფე სი უ ლი კურ სის ონ ლა ინ არ ჩე ვა, გავ ლა და შე სა ბა მი სი 

სერ ტი ფი კა ტის მი ღე ბა. 

AGROMAP.GE - სა პი ლო ტე პრო ექ ტი, რო მე ლიც ევ რო კავ ში რი სა და გა ე როს გან ვი თა რე ბის 

პროგ რა მის (UNDP) „ჭკვიანი სოფ ლის კონ ცეფ ცი ის“ ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ელ და. პირ ველ 

ეტაპ ზე დე დოფ ლის წყა როს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის აგ რო- სა სურ სა თო სექ ტო რი გა ციფ რულ და, 

დღეს კი ეს პრო ცე სი მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით მიმ დი ნა რე ობს. პლატ ფორ მა ფერ მერს 

კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე ბი სა და ბიზ ნეს გა რი გე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. 

AGROJOBS.GE - პლატ ფორ მა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს აგ რო სექ ტორ ში და საქ მე ბის პო პუ ლა-

რი ზა ცი ას და ამ მი მარ თუ ლე ბა ში ციფ რუ ლი სი ახ ლე ე ბის და ნერ გ ვას. პლატ ფორ მა აკავ ში რებს 

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სფე რო ში დამ საქ მებ ლებ სა და და საქ მე ბის მსურ ვე

AGROGATE.WORLD
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სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ფერ   მერ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ა, გა  ე  როს სურ   სა  თი  სა და სოფ   ლის მე  ურ   ნე -

ო  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის (FAO) მხარ   და  ჭე  რით, ახორ   ცი  ე  ლებს პრო  ექტს, რო  მე  ლიც 

ხელს უწყობს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სოფ   ლე  ბის გა  მო  ცოცხ   ლე  ბი  სა და ციფ   რუ  ლი ტრან  -

ს   ფორ   მა  ცი  ის პრო  ცესს. 

ᲞᲠᲝ  ᲔᲥ   ᲢᲘᲡ ᲤᲐᲠ   Გ   ᲚᲔᲑ   ᲨᲘ ᲡᲐ  ᲥᲐᲠ   Თ   ᲕᲔ  ᲚᲝᲡ ᲤᲔᲠ   ᲛᲔᲠ   ᲗᲐ ᲐᲡᲝ  ᲪᲘ  Ა  ᲪᲘ  ᲘᲡ ᲛᲘ  ᲔᲠ 
2021 ᲬᲔᲚᲡ ᲓᲐ  ᲘᲬᲧᲝ ᲓᲐ 2022 ᲬᲔᲚᲡ ᲓᲐᲡ   ᲠᲣᲚ   ᲓᲔ  ᲑᲐ ᲨᲔᲛ   ᲓᲔ  ᲒᲘ ᲐᲥ   ᲢᲘ  ᲕᲝ  ᲑᲔ  ᲑᲘ:

სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ო  ბა  ში არ   სე  ბუ  ლი ციფ   რუ  ლი ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის იდენ   ტი  ფი  ცი -

რე  ბა და აღ   ნიშ   ნუ  ლი მი  მარ   თუ  ლე  ბით ასო  ცი  ა  ცი  ის წევ   რი ფერ   მე  რე  ბის შე  საძ  -

ლებ   ლო  ბე  ბი  სა და სა  ჭი  რო  ე  ბე  ბის გა  მოვ   ლე  ნა;

150 სერ   ვი  სის მიმ   წო  დებ   ლის პრო  ფი  ლის შექ   მ   ნა ციფ   რულ რუ  კა  ზე გან   თავ   სე  ბის 

მიზ   ნით; ციფ   რუ  ლი პლატ   ფორ   მე  ბის შე  სა  ხებ ცნო  ბი  ე  რე  ბის ამაღ   ლე  ბის   თ   ვის, სა -

ქარ   თ   ვე  ლოს ყვე  ლა რე  გი  ო  ნი  დან შერ   ჩე  ულ 200 ფერ   მერ   სა და აგ   რო  სერ   ვი  სის 

მიმ   წო  დე  ბელს ჩა  უ  ტარ   და ტრე  ნინ   გი;

მომ   ზად   და კვლე  ვის დო  კუ  მენ   ტი სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ო  ბის სფე  რო  ში არ   სე  ბუ  ლი 

სა  უ  კე  თე  სო პრაქ   ტი  კე  ბის შე  სა  ხებ, რო  მე  ლიც მო  ი  ცავს კონ   კ   რე  ტუ  ლი ციფ   რუ -

ლი ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბის შე  დე  გად მი  ღე  ბუ  ლი ფი  ნან   სუ  რი სარ   გებ   ლის 

ანა  ლიზს და, ასე  ვე, ასა  ხავს ქვეყ   ნის მას   შ   ტა  ბით გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი ციფ   რუ  ლი ტექ  -

ნო  ლო  გი  ე  ბი  სა და პლატ   ფორ   მე  ბის ნუს   ხას.

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ფერ   მერ   თა ასო  ცი  ა ცი  ა, გა  ე  როს სურ   სა  თი  სა და

ო ობბისი  ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის (FAO) მხარ   და  ჭე  რით, ახორ   ცი  ე  ლებს პრ

ხელს უწყობს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სოფ   ლე  ბის გა  მო  ცოცხ   ლე  ბი  სა დ

ს   ფოფორ   მა  ცი  ის პრო  ცესს. 

ᲞᲠᲝ  ᲔᲥ   ᲢᲘᲡ ᲤᲐᲠ   Გ   ᲚᲔᲑ   ᲨᲘ ᲡᲐ  ᲥᲐᲠ   Თ   ᲕᲔ  ᲚᲝᲡ ᲤᲔᲠ   ᲛᲔᲠ   ᲗᲐ ᲐᲡᲝ  Ც
202 21 ᲬᲔᲚᲡ ᲓᲐ  ᲘᲬᲧᲝ ᲓᲐ 2022 ᲬᲔᲚᲡ ᲓᲐᲡ   ᲠᲣᲚ   ᲓᲔ  ᲑᲐ ᲨᲔᲛ   ᲓᲔ  ᲒᲘ

სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ო  ბა  ში არ   სე  ბუ  ლი ციფ   რუ  ლი ტექ   ნო  ლო  გი

რე  ბა და აღ   ნიშ   ნუ  ლი მი  მარ   თუ  ლე  ბით ასო  ცი  ა  ცი  ის წევ   რი ფ

ლელ ბ   ლო  ბე  ბი  სა და სა  ჭი  რო  ე  ბე  ბის გა  მოვ   ლე  ნა;

150 სერ   ვი  სის მიმ   წო  დებ   ლის პრო  ფი  ლის შექ   მ   ნა ციფ   რულ რ

მიზ   ნით; ციფ   რუ  ლი პლატ   ფორ   მე  ბის შე  სა  ხებ ცნო  ბი  ე  რე  ბის ა

ქაარრ  თ   ვე  ლოს ყვე  ლა რე  გი  ო  ნი  დან შერ   ჩე  ულ 200 ფერ   მერ   სა

მიმ   წო  დე  ბელს ჩა  უ  ტარ   და ტრე  ნინ   გი;

მომ   ზად   და კვლე  ვის დო  კუ  მენ   ტი სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ო  ბის სფ

სა  უ  კე  თე  სო პრაქ   ტი  კე  ბის შე  სა  ხებ, რო  მე  ლიც მო  ი  ცავს კონ

ლილი ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბის შე  დე  გად მი  ღე  ბუ  ლი ფი  ნ

ანა  ლიზს და, ასე  ვე, ასა  ხავს ქვეყ   ნის მას   შ   ტა  ბით გა  მო  ყე  ნე  ბუ

ნო  ლო  გი  ე  ბი  სა და პლატ   ფორ   მე  ბის ნუს   ხას.

ᲪᲘᲤᲠᲣᲚᲘ 
ᲢᲠᲐᲜᲡᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲘᲡ 
ᲮᲔᲚᲨᲔᲬᲧᲝᲑᲐ

16



სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცია აქ ტი უ რად მუ შა ობს, რა თა ქარ თ ველ ფერ-

მე რებს მის ცეს სა შუ ა ლე ბა, მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია კარ გი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 

პრაქ ტი კი სა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის შე სა ხებ, რაც ხელს შე უწყობს 

ფერ მე რე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა სა და შე მო სავ ლე ბის ზრდას. ამ 

მიზ ნით, პრო ექტ DEMETER-ის ფარ გ ლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი-

ა ცი ამ ჩა ა ტა რა პრო ექ ტის სა პი ლო ტე ფერ მე რე ბის კვლე ვა, რომ ლის მი ზა ნი იყო 

ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის მი ერ თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბის შე სა-

ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა და არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა.

2021 წელს, პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, მო ეწყო ორი სა პი ლო ტე ვე ლი - კა ხეთ სა 

(ვენახი) და ში და ქარ თ ლ ში (ვაშლის ბა ღე ბი), სა დაც და მონ ტაჟ და სხვა დას ხ ვა და-

ნიშ ნუ ლე ბის სენ სო რუ ლი (მეტეოროლოგიური, ირი გა ცი ი სა და მწე რე ბის დამ ჭე რი 

ხა ფან გე ბი) მოწყო ბი ლო ბე ბი.  სენ სო რე ბის დახ მა რე ბით მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი  

სპე ცი ა ლურ პლატ ფორ მა ზე ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში იტ ვირ თე ბა, რაც ფერ მე რებს და-

მუ შა ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს.  აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა-

ცია მო ი ცავს რო გორც სი ტუ ა ცი ურ ანა ლიზს, ისე სხვა დას ხ ვა და ა ვა დე ბის საპ რე ვენ-

ციო რე კო მენ და ცი ებ სა და ბა ღის მოვ ლის კონ კ რე ტულ სტრა ტე გი ებს.

პრო ექ ტის პარ ტ ნი ო რებ თან არა ერ თი რე გუ ლა რუ ლი სა მუ შაო შეხ ვედ რა ჩა ტარ-

და.  შედ გა სა ტე ლე ფო ნო ინ ტერ ვი უ ე ბი და და მუ შავ და მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, 

რის შე დე გა დაც გა უმ ჯო ბეს და, და იხ ვე წა და ფერ მერ თა სა ჭი რო ე ბებს კი დევ უფ-

რო  მო ერ გო პრო ექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბი.  ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე-

ბის მიზ ნით მომ ზად და ვი დე ორ გო ლე ბი რო გორც ზო გა დი, ისე სა პი ლო ტე ველ ზე 

კონ კ რე ტუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის სა დე მონ ს ტ რა ცი ოდ. 

DEMETER-ი ევ რო კო მი სი ის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი 42-თვიანი პრო ექ ტი ა, რო მე-

ლიც პროგ რა მა Horizon 2020-ის ფარ გ ლებ ში ხორ ცი ელ დე ბა. მას ში ჩარ თუ ლია 

18 ქვეყ ნის (მათ შო რის, 15 ევ რო კავ ში რის წევ რი ა) 60 პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ა.  

სა ქარ თ ვე ლო ში პრო ექ ტის პარ ტ ნი ო რია სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ა.

DEMETER-Ი - ᲛᲓᲒᲠᲐᲓᲘ ᲡᲝᲤᲚᲘᲡ 
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲘᲡ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲘᲡ 
ᲮᲔᲚᲨᲔᲡᲐᲬᲧᲝᲑᲐᲓ

DEMETE
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝ
ᲮᲔᲚᲨᲔᲡ
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2021 წელს, გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ას თან (UN Women) ერ თად, 

სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ამ და იწყო პრო ექ ტი „ქალთა 

ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თ ვის“.

ორ წ ლი ა ნი პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავს აგ რო ტუ რიზ მ ში ჩარ თუ ლი ქა-

ლე ბის გაძ ლი ე რე ბას, აგ რო ტუ რის ტუ ლი საქ მი ა ნო ბით მა თი შე მო სავ-

ლის გაზ რ და სა და სა ჭი რო უნარ - ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა ში მათ მხარ-

და ჭე რას.

და იწყო სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით აგ რო ტუ რიზ მ ში ჩარ თუ ლი ქა ლი 

მე წარ მე ე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცე სი. და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს 

შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცათ, პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე ბად შე ევ-

სოთ გა ნაცხა დი, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც შე ირ ჩა 100 ქა ლი მე წარ მე. 

პრო ექ ტის სა მო მავ ლო აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ დეგ ბე ნე-

ფი ცი ა რებს სა შუ ა ლე ბა ექ ნე ბათ, გა იღ რ მა ონ ცოდ ნა და გა ი უმ ჯო ბე-

სონ ბიზ ნე სის მარ თ ვის თ ვის სა ჭი რო უნა რე ბი, გა ზარ დონ თა ვი ან თი 

აგ რო ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტის ცნო ბა დო ბა და და ამ ყა რონ კავ ში რე ბი. 

ასე ვე, სა შუ ა ლე ბა ექ ნე ბათ, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ საგ რან ტო კონ-

კურ ს ში და მო ი პო ვონ ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა.

2021 წლის ნო ემ ბერ ში, სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ი სა და 

გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის მხარ და ჭე რით, აგ რო ტუ რიზ მის შე სა-

ხებ კა ნონ პ რო ექ ტ თან და კავ ში რე ბით არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან 

შეხ ვედ რა გა ი მარ თა. შეხ ვედ რი სას არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს მი ე-

წო და ინ ფორ მა ცია „აგროტურიზმის კა ნონ პ რო ექ ტის“ რე გუ ლი რე ბის 

ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბის შე სა ხებ.

ᲥᲐᲚᲔᲑᲘ ᲐᲒᲠᲝᲡᲔᲥᲢᲝᲠᲨᲘᲥᲐᲚᲔᲑᲘ

2021

როს ქალ თა ორ გა ნი

ა კა

შეხ ვედ რა გა ი მარ თა. შეხ ვედ რი სას 

და ინ ფორ მა ცია „აგროტურიზმის კა ნონ პ რო ექ ტის“ რ

ლ
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ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ   
ᲞᲐᲠᲢᲜᲘᲝᲠᲔᲑᲗᲐᲜ      
ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲝᲑᲐ

პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი პარ ტ ნი ო რის სტა ტუ სი ნიშ ნავს, რომ ასო ცი ა ცი ას კი დევ უფ-

რო მე ტი წვდო მა ექ ნე ბა ევ რო პის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა უ კე თე სო პრაქ ტი-

კა სა და გა მოც დი ლე ბა ზე, რა საც ასო ცი ა ცი ის წევ რი ფერ მე რე ბი გა ი ზი ა რე ბენ.  

ამას თან, გა აქ ტი ურ დე ბა სა ერ თა შო რი სო კონ ტაქ ტე ბი და სა ქარ თ ვე ლო კი დევ 

უფ რო მე ტად და უ ახ ლოვ დე ბა ევ რო კავ ში რის აგ როს ტან დარ ტებს, რაც წინ გა-

დად გ მუ ლი ნა ბი ჯია ჩვე ნი ქვეყ ნის ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე.

ფერ მერ თა ასო ცი ა ცია ევ რო პის ფერ მერ თა გა ერ თი ა ნე ბის პარ ტ ნი ო რის სტა-

ტუსს 2014 წლი დან ატა რებ და, ხო ლო პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი პარ ტ ნი ო რის სტა-

ტუ სის მი ნი ჭე ბას წინ უძღო და ორ თ ვი ა ნი აქ ტი უ რი სა მუ შაო პრო ცე სი - გან ხილ-

ვე ბი, პრე ზენ ტა ცი ე ბი და გა სა უბ რე ბე ბის ეტა პი, რაც წარ მა ტე ბით დას რულ და 

და ასო ცი ა ცია პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი პარ ტ ნი ო რის სტა ტუ სის მფლო ბე ლი გახ და.

COPA-COGECA ევ რო პის ფერ მერ თა მთა ვა რი გა ერ თი ა ნე ბა ა. მი სი წევ რე ბი 

არი ან ევ რო კავ ში რის ყვე ლა ქვეყ ნის წამ ყ ვა ნი ფერ მე რუ ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბი, 

პარ ტ ნი ო რო ბის უფ ლე ბა კი არა წევ რი ქვეყ ნის წარ მო მად გენ ლებს აქვთ. 

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ 
ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲐ ᲔᲕᲠᲝᲞᲘᲡ 
ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ ᲒᲐᲔᲠᲗᲘᲐᲜᲔᲑᲘᲡ 
COPA-COGECA-Ს 
ᲞᲠᲘᲕᲘᲚᲔᲒᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ 
ᲞᲐᲠᲢᲜᲘᲝᲠᲘ ᲒᲐᲮᲓᲐ
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2021 წე ლი მე ტად დატ ვირ თუ ლი და ნა ყო ფი ე რი იყო SQIL პრო-

ექ ტის თ ვის, რო მელ საც, აშ შ -ის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დე პარ ტა მენ-

ტის (USDA) ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით,  ამე რი კუ ლი ორ გა ნი ზა ცია 

Land O’Lakes Venture37-ი სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი-

ას თან თა ნამ შ რომ ლო ბით ახორ ცი ე ლებს.

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, 2021 წელს გე ო გა პი/ G e o G A P -ის ხი ლი სა 

და ბოს ტ ნე უ ლის მო დულს რძის მო დუ ლი და ე მა ტა და ის პირ ვე-

ლად მა მუ კა კო ბა ხი ძის ფერ მა „შტორში“ და ი ნერ გა, რო მე ლიც სო-

ფელ ფშა ველ ში მდე ბა რე ობს. 

SQIL პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და არა ერ თი ტრე ნინ გი, სე მი-

ნა რი თუ სა დე მონ ს ტ რა ციო დღე (მაგ.: „როგორ ავა შე ნოთ მე სა-

ქონ ლე ო ბის ფერ მა“, „ტრიტიკალეს სა დე მონ ს ტ რა ციო დღე“, გე-

ო გა პი/ G e o G A P -ის სა ვე ლე ანა ლი ზე ბი და მრა ვა ლი სხვა).  ამა ვე 

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 2021 წელს და იწყო ფა სე ბის მო ნი ტო რინ გი 

და ანა ლი ზი.

აღ სა ნიშ ნა ვია წლის ბო ლოს ჩა ტა რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი მე დი ის 

კამ პა ნი ა, რო მელ მაც 700.000-ზე მე ტი ადა მი ა ნი მო იც ვა და მე-

სა ქონ ლე ო ბას თან და კავ ში რე ბულ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს სა კითხებ ზე 

ცნო ბა დო ბა აამაღ ლა.

ასე ვე, სწო რედ SQIL პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, 2021 წლის მი წუ-

რულს  სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

სა მი ნის ტ როს თან გა ფორ მ და  ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო-

რან დუ მი, რო მე ლიც მიზ ნად გე ო გა პი/ G e o G A P -ის  სტან დარ ტის 

შემ დ გომ აღი ა რე ბას ისა ხავს.

ᲘᲜᲕᲔᲡᲢᲘᲠᲔᲑᲐ ᲣᲕᲜᲔᲑᲔᲚ 
ᲓᲐ ᲮᲐᲠᲘᲡᲮᲘᲐᲜ 
ᲛᲔᲡᲐᲥᲝᲜᲚᲔᲝᲑᲐᲨᲘ (SQIL)

ᲛᲔᲡᲐᲥᲝᲜᲚᲔᲝᲑᲐ /
ᲛᲔᲠᲫᲔᲕᲔᲝᲑᲐ
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ᲡᲐᲑᲐᲖᲠᲝ ᲤᲐᲡᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ 
ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲘᲡ ᲨᲔᲒᲠᲝᲕᲔᲑᲐ ᲓᲐ 
ᲓᲐᲛᲣᲨᲐᲕᲔᲑᲐ
2021 წელს სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის მკვლე ვარ თა ჯგუ ფი აქ ტი უ რად მუ-

შა ობ და სა ბაზ რო ფა სე ბის შეგ რო ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით და თბი ლის სა და სა ქარ თ ვე-

ლოს ყვე ლა რე გი ონ ში რძის პრო დუქ ტე ბი სა და ხორ ცის ფა სებ ზე ყო ველ კ ვი რე ულ დაკ-

ვირ ვე ბას აწარ მო ებ და.

აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბა პრო ექ ტის „ინვესტირება უვ ნე ბელ და ხა რის ხი ან მე სა ქონ ლე ო-

ბა ში“ (SQIL) ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ელ და. გარ და რძის პრო დუქ ტე ბი სა და ხორ ცი სა, 

მკვლე ვარ თა გუნ დი აკ ვირ დე ბო და ნედ ლი რძის, ცოცხა ლი მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი სა-

ქონ ლი სა და მი სი საკ ვე ბის ფა სებს.  ფას თა კვლე ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 

გა მო ყე ნე ბით ფერ მე რე ბი, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ჩარ თუ ლი ბიზ ნე სი, მათ შო რის - SQIL 

პრო ექ ტის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, იღე ბენ რე ა ლუ რი სა ბაზ რო ფა სე ბის სან დო მო ნა ცე მებს, რაც 

მათ სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის უკეთ და გეგ მ ვა ში ეხ მა რე ბა.

სა ბაზ რო ფა სე ბის შე სა ხებ შეგ რო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ხელ მი საწ ვ დო მია რო გორც სა-

ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ი სა და „აგრონავტის“ ვებ გ ვერ დებ ზე, ისე ჟურ ნალ ში 

„ახალი აგ რა რუ ლი სა ქარ თ ვე ლო“, სა დაც SQIL პრო ექტს სპე ცი ა ლუ რი ჩა ნარ თი აქვს.
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„მერძევეობის დარ გის მო დერ ნი ზა ცი ი სა და ბა ზარ ზე წვდო მის“ სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მა 

გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს ინი ცი ა ტი ვი თა  და სოფ ლის 

მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის სა ერ თა შო რი სო ფონ დის (IFAD) ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით 

ხორ ცი ელ დე ბა. პროგ რა მა მიზ ნად ისა ხავს სოფ ლად ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას კონ-

კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი, დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი და მდგრა დი მერ ძე ვე ო ბის დარ გის  ჩა მო ყა-

ლი ბე ბის ხელ შეწყო ბის გზით.  პროგ რა მა მო ი ცავს ორ მთა ვარ ტექ ნი კურ კომ პო ნენტს:

 რძი სა და რძის პრო დუქ ტე ბის ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯაჭ ვის გან ვი თა რე ბა;

 ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი გან ვი თა რე ბა.

2021 წლი დან პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 4 რე გი ონ ში: სამ ცხე- ჯა ვა ხე თი, 

იმე რე თი, სა მეგ რე ლო- ზე მო სვა ნე თი, რა ჭა- ლეჩხუ მი და ქვე მო სვა ნე თი. 

აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში ჩა მო ყა ლიბ დე ბა მერ ძე ვე ო ბის კლას ტე რე ბი; ასე-

ვე, მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის (ფერმები 20-მდე მერ ძე ვე ფუ რით) მე ურ ნე ო ბებ ში მო-

ეწყო ბა მერ ძე ვე ო ბის სა დე მონ ს ტ რა ციო ფერ მე ბი, სა დაც ფერ მე რე ბი მი ი ღე ბენ სრუ-

ლად და ფი ნან სე ბულ ტექ ნი კურ დახ მა რე ბას, რა თა გა ა უმ ჯო ბე სონ პი რუტყ ვის კვე ბა, 

ფერ მის აღ ჭურ ვი ლო ბა, ჰი გი ე ნუ რი პი რო ბე ბი, პი რუტყ ვის პრო დუქ ტი უ ლო ბა, წარ მო ე-

ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ხა რის ხი და მო ცუ ლო ბა და ა.შ.; პროგ რა მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

პრი ო რი ტე ტუ ლია ახალ გაზ რ და და ქა ლი ფერ მე რე ბის ჩარ თუ ლო ბა და აქ ტი უ რი  მო-

ნა წი ლე ო ბა.

ასე ვე, პროგ რა მის მი ზა ნია ხე ლოვ ნუ რი გა ნა ყო ფი ე რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცია ფერ მე რებ-

ში; კერ ძოდ, პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ელ დე ბა ხე ლოვ ნუ რი გა ნა ყო ფი ე რე ბის 

კომ პო ნენ ტი, რაც გუ ლის ხ მობს ხე ლოვ ნუ რი გა ნა ყო ფი ე რე ბის პრო ცე დუ რის თა ნა და-

ფი ნან სე ბას ბე ნე ფი ცი არ თა ფერ მებ ში სა ქონ ლის ჯიშ თა გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით. ამას თა-

ნა ვე, სა დე მონ ს ტ რა ციო ფერ მებ ზე მო ეწყო ბა ფერ მერ თა სა ვე ლე სწავ ლე ბე ბი, სა დაც 

ფერ მე რებს სა შუ ა ლე ბა ექ ნე ბათ, მი ი ღონ უფა სო კონ სულ ტა ცია და გა ი ა რონ პრო ფე სი-

უ ლი კურ სე ბი.  ამის თ ვის პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში უკ ვე შე მუ შავ და 16 ტრე ნინ გ - მო დუ ლი. 

ᲛᲔᲠ ᲫᲔ ᲕᲔ Ო ᲑᲘᲡ ᲓᲐᲠ ᲒᲘᲡ 
ᲛᲝ ᲓᲔᲠ ᲜᲘ ᲖᲐ ᲪᲘ Ი ᲡᲐ ᲓᲐ ᲑᲐ ᲖᲐᲠ ᲖᲔ 
ᲬᲕᲓᲝ ᲛᲘᲡ ᲞᲠᲝᲒ ᲠᲐ ᲛᲐ (DIMMA)
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ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲔᲑᲘ - 
ᲒᲔᲝᲒᲐᲞᲘ/GEOGAP

2021 წე ლი გე ო გა პი/ G e o G A P - ს თ ვის, რო მე ლიც სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ-

ცი ის პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის ად გი ლობ რი ვი სტან დარ ტი ა, გა მორ ჩე უ ლი სი ახ ლე-

ე ბის წე ლი იყო.  გე ო გა პის სტან დარტს წელს ახა ლი - რძის მო დუ ლი და ე მა ტა.  

შე დე გად, ფერ მებს პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის ეტაპ ზე გე ო გა პი/ G e o G A P -ის სტან-

დარ ტი მი ე ნი ჭათ.

2021 წლის დე კემ ბერ ში გე ო გა პი/ G e o G A P -ის რძის მო დუ ლის ოფი ცი ა ლუ რი 

წარ დ გე ნა გა ი მარ თა, რო მელ საც, სხვა დას ხ ვა სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რას თან ერ-

თად, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, ფერ მე რე ბი და რძის 

გა და მა მუ შა ვებ ლე ბი ეს წ რე ბოდ ნენ.

გე ო გა პი/ G e o G A P -ის რძის მო დუ ლი შე მუ შავ და პრო ექ ტის, „ინვესტირება უვ ნე-

ბელ და ხა რის ხი ან მე სა ქონ ლე ო ბა ში“ (SQIL) ფარ გ ლებ ში, რო მელ საც ამე რი კუ-

ლი ორ გა ნი ზა ცია Land O’Lakes Venture37-ი სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი-

ა ცი ას თან პარ ტ ნი ო რო ბი თა და ამე რი კის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დე პარ ტა მენ ტის 

(USDA) ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით ახორ ცი ე ლებს.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ თავ და პირ ვე ლად გე ო გა პის / G e o G A P -ის სტან დარ ტი სა ქარ-

თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის მი ერ პრო ექტ „ზრდის“ ფარ გ ლებ ში შე იქ მ ნა, 

რო მე ლიც და ფი ნან სე ბუ ლია ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო 

გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს (USAID) მი ერ.

ᲒᲔᲝᲒᲐᲞᲘ/GEOGAP-ᲘᲡ 
ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲘᲡ ᲐᲮᲐᲚᲘ 
ᲛᲝᲓᲣᲚᲘ
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ᲛᲔᲛᲪᲔᲜᲐᲠᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲪᲔᲜᲐᲠᲔᲔᲑᲘ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲘᲡ 
ᲮᲔᲚᲨᲔᲬᲧᲝᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ - HEGO
2021 წელს შე იქ მ ნა ვებ გ ვერ დი და ლო გო პრო ექ ტის თ ვის - „მცენარეები 

გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რის თ ვის“ (HEGO), რო მე ლიც, სამ კურ ნა ლო 

მცე ნა რე ე ბის მო პო ვე ბი სა და დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი ახა ლი კულ ტუ რე ბის 

პო პუ ლა რი ზა ცი ას თან ერ თად, სამ კურ ნა ლო მცე ნა რე ე ბის მი მარ თუ ლე-

ბით სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა სა და შემ დ გომ გან-

ვი თა რე ბას ემ სა ხუ რე ბა.

გარ და ამი სა, პრო ექ ტის გუნ დ მა შე ი მუ შა ვა ტყის არა მერ ქ ნუ ლი პრო დუქ-

ტე ბის  კურ სი სას წავ ლო გეგ მას თან ერ თად და მო ამ ზა და ამა ვე კურ სის 

ფარ გ ლებ ში შე მა ვა ლი მო დუ ლე ბის მოკ ლე აღ წე რა. 

პრო ექ ტის გუნ დი და ეს წ რო პირ ველ ონ ლა ინ კონ ფე რენ ცი ას, რომ ლის 

პი რო ბი თი მას პინ ძე ლი იყო მოლ დო ვა.  ღო ნის ძი ე ბა მიზ ნად ისა ხავ და 

სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის თ ვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბას ტყის არა მერ ქ ნუ ლი 

პრო დუქ ტე ბის მოყ ვა ნის, გა და მუ შა ვე ბი სა და სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ.  შეხ ვედ რა ზე აქ ცენ ტი გა კეთ და პრო ექ ტის 

პარ ტ ნი ორ ქვეყ ნებს შო რის (საბერძნეთი, მოლ დო ვა, სომ ხე თი და სა ქარ-

თ ვე ლო) თა ნამ შ რომ ლო ბის აუცი ლებ ლო ბა სა და პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 

და გეგ მი ლი აქ ტი ვო ბე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე. 

HEGO ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი 30-თვიანი პრო ექ ტი ა, რო-

მე ლიც ოთხ ქვე ყა ნას (საბერძნეთი, მოლ დო ვა, სა ქარ თ ვე ლო და სომ-

ხე თი) აერ თი ა ნებს. იგი ხორ ცი ელ დე ბა რუ მი ნე თის სა ზო გა დო ებ რი ვი 

სა მუ შა ო ე ბის, გან ვი თა რე ბი სა და ად მი ნის ტ რა ცი ის სა მი ნის ტ როს მხარ და-

ჭე რით. მი სი წამ ყ ვა ნი პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ციაა ჰალ კი დი კის გან ვი თა-

რე ბის ასო ცი ა ცი ა, ხო ლო სა ქარ თ ვე ლო ში HEGO-ს პარ ტ ნი ო რია სა ქარ-

თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ა.

www.hego-project.com
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ᲡᲮᲕᲐ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲔᲑᲘ

ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲘᲡ 
ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲔᲑᲘᲡ 
ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲐ (SIDA)

შვე  დე  თის გან   ვი  თა  რე  ბი  სა და თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის სა  ა  გენ   ტოს (Sida) ძა  ლის   ხ   მე  ვი  თა 

და დახ   მა  რე  ბით, 2021 წელს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ფერ   მერ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ა  ში გან   ხორ   ცი -

ელ   და ორ   გა  ნი  ზა  ცი  უ  ლი პლატ   ფორ   მის სა  ფუძ   ვ   ლი  ა  ნი გა  ნახ   ლე  ბა, რის შე  დე  გა  დაც 

გაძ   ლი  ერ   და ასო  ცი  ა  ცი  ის კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი, ახალ სა  ფე  ხურ   ზე 

ავი  და ადა  მი  ა  ნუ  რი რე  სურ   სე  ბის მარ   თ   ვის მო  დე  ლი, და  ი  ნერ   გა თა  ნამ   შ   რო  მელ   თა 

ეფექ   ტი  ა  ნო  ბის შე  ფა  სე  ბი  სა და შემ   დ   გო  მი ამაღ   ლე  ბის მო  დუ  ლე  ბი.  ყო  ვე  ლი  ვე ეს 

გამ   ყა  რე  ბუ  ლია ორ   გა  ნი  ზა  ცი  უ  ლი მე  ნეჯ   მენ   ტის თა  ნა  მედ   რო  ვე პრინ   ცი  პე  ბის გათ   ვა -

ლის   წი  ნე  ბით შექ   მ   ნი  ლი დო  კუ  მენ   ტა  ცი  ით, რომ   ლი  თაც ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლობს ასო  ცი  ა -

ცი  ა.  ამას   თან, ადა  მი  ა  ნუ  რი რე  სურ   სე  ბის გაძ   ლი  ე  რე  ბის   თ   ვის, 2021 წელს ფერ   მერ  -

თა ასო  ცი  ა  ცი  ის 51-მა თა  ნამ   შ   რო  მელ   მა გა  ი  ა  რა სხვა  დას   ხ   ვა თე  მა  ტუ  რი სას   წავ   ლო 

კურ   სი/   ტ   რე  ნინ   გი.

შე  იქ   მ   ნა მო  ნი  ტო  რინ   გი  სა და შე  ფა  სე  ბის გეგ   მა, რო  მე  ლიც მიზ   ნად ისა -

ხავს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ფერ   მერ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის   თ   ვის მო  ნი  ტო  რინ   გი  სა და 

შე  ფა  სე  ბის ერ   თი  ა  ნი სის   ტე  მის შე  მუ  შა  ვე  ბას, რაც, თა  ვის მხრივ, სა  შუ  ა -

ლე  ბას აძ   ლევს ასო  ცი  ა  ცი  ას,  უფ   რო ეფექ   ტი  ა  ნად იმუ  შა  ოს და  სა  ხუ  ლი 

მიზ   ნე  ბის მი  საღ   წე  ვად.  ასო  ცი  ა  ცი  ა  ში და  იხ   ვე  წა და გა  უმ   ჯო  ბეს   და ან   გა -

რიშ   გე  ბის სის   ტე  მაც;

შე  იქ   მ   ნა გა  რე  მოს   დაც   ვის სტრა  ტე  გი  ის დო  კუ  მენ   ტი, რო  მელ   საც მოჰ   ყ   ვა 

გა  რე  მოს დაც   ვის მი  მარ   თუ  ლე  ბით სპე  ცი  ა  ლუ  რი სა  მუ  შაო ჯგუ  ფის შექ   მ  -

ნა. აღ   ნიშ   ნუ  ლი ჯგუ  ფის წევ   რო  ბა თა  ნამ   შ   რომ   ლე  ბის მო  ხა  ლი  სე  ობ   რი  ვი 

აქ   ტი  ვო  ბა  ა, რაც ნიშ   ნავს, რომ ჯგუ  ფის ყვე  ლა წევრს აქვს სა  შუ  ა  ლე  ბა, 

მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა მი  ი  ღოს სა  მუ  შაო შეხ   ვედ   რებ   ში და ამ გზით ჩა  ერ   თოს 

გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე  ბის პრო  ცეს   ში;

ჩა  ტარ   და სა  ფუძ   ვ   ლი  ა  ნი, მრა  ვალ   გან   ზო  მი  ლე  ბი  ა  ნი სი  ღა  რი  ბის ანა -

ლი  ზი და შე  ქიმ   ნა შე  სა  ბა  მი  სი მო  ცუ  ლო  ბი  თი დო  კუ  მენ   ტი;

ჩა ტარ და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე ფა სე ბა გენ დე რის 

კუთხით, აგ რეთ ვე სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის და შე საძ ლებ ლო-

ბე ბის ანა ლი ზი გენ დე რის ჭრილ ში, რის შე დე გა დაც შე მუ შავ და გენ-

დე რის სტრა ტე გი ის დო კუ მენ ტი.

საქ   მის   წარ   მო  ე  ბის ად   მი  ნის   ტ   რი  რე  ბის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბის მიზ   ნით შე  იქ   მ   ნა 

არა  ერ   თი სა  ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო და შე  სა  ბა  მი  სი დო  კუ  მენ   ტი.

ᲞᲠᲝ  ᲔᲥ   ᲢᲘᲡ ᲤᲐᲠ   Გ   ᲚᲔᲑ   ᲨᲘ:
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ეს 

წალკაა

პრო  ექ   ტის „ეს წალ   კა  ა“ (EMBRACE Tsalka) ფარ   გ   ლებ   ში სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ფერ  -

მერ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ა, „კავკასიის გა  რე  მოს   დაც   ვი  თი არა  სამ   თავ   რო  ბო ორ   გა  ნი  ზა -

ცი  ე  ბის ქსელ   თან“ (CENN) ერ   თად, ფერ   მე  რუ  ლი მე  ურ   ნე  ო  ბე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო -

ბე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით აქ   ტი  უ  რად მუ  შა  ობს. და  რე  გის   ტ   რირ   და 

წალ   კის ად   გი  ლობ   რი  ვი სა  მოქ   მე  დო ჯგუ  ფი (LAG), რო  მე  ლიც იცავს სა  ჯა  რო და 

კერ   ძო პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბის პრინ   ციპს, ასე  ვე - ტე  რი  ტო  რი  ულ, გენ   დე  რულ და ასა -

კობ   რივ სა  მარ   თ   ლი  ა  ნო  ბას. LAG-ი წარ   მო  ად   გენს და  უც   ველ ოჯა  ხებს, ეკო  მიგ  -

რან   ტებს, დევ   ნი  ლებ   სა და ეთ   ნი  კურ და რე  ლი  გი  ურ უმ   ცი  რე  სო  ბებს. 

2021 წელს, პრო  ექ   ტის ფარ   გ   ლებ   ში, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ფერ   მერ   თა ასო  ცი  ა  ცია 

მუ  შა  ობ   და „სამუშაოზე და  ფუძ   ნე  ბუ  ლი სწავ   ლე  ბის“ (WBL) პროგ   რა  მე  ბის გა -

ციფ   რუ  ლე  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით. შე  მუ  შავ   და პრო  ფე  სი  უ  ლი სწავ   ლე  ბის კურ   სე  ბის 

პრაქ   ტი  კუ  ლი და თე  ო  რი  უ  ლი სას   წავ   ლო ვი  დე  ო  ე  ბი. რძის პრო  დუქ   ტე  ბის გა  და -

მუ  შა  ვე  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით და  ნერ   გი  ლი პროგ   რა  მის ფარ   გ   ლებ   ში გა  და  ღე  ბუ  ლი 

ვი  დე  ო  გაკ   ვე  თი  ლე  ბი გან   თავ   ს   და Agroskills.ge პლატ   ფორ   მა  ზე, რა  მაც უკ   ვე 5 

ფერ   მერს მი  ე  ცა შე  საძ   ლებ   ლო  ბა, შე  ეს   წავ   ლა აღ   ნიშ   ნუ  ლი პროგ   რა  მა და აემაღ  -

ლე  ბი  ნა კვა  ლი  ფი  კა  ცი  ა. 

პრო  ექტს „ეს წალ   კა  ა“, ევ   რო  კავ   ში  რის ENPARD-ის პროგ   რა  მის ფი  ნან   სუ  რი 

მხარ   და  ჭე  რით, ახორ   ცი  ე  ლებს „კავკასიის გა  რე  მოს   დაც   ვი  თი არა  სამ   თავ   რო  ბო 

ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის ქსე  ლი“ (CENN), სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ფერ   მერ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ას   თან 

და სოფ   ლის გან   ვი  თა  რე  ბის კვლე  ვით ინ   ს   ტი  ტუტ   თან (Ifls) თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბით.

26



ᲤᲔᲠ ᲛᲔ ᲠᲣ ᲚᲘ ᲛᲔ ᲣᲠ ᲜᲔ Ო ᲑᲔ ᲑᲘᲡ 
ᲛᲮᲐᲠ ᲓᲐᲛ ᲭᲔ ᲠᲘ 
ᲘᲜᲘ ᲪᲘ Ა ᲢᲘ ᲕᲐ ᲤᲘ ᲜᲐᲜ ᲡᲔᲑ ᲖᲔ 
ᲮᲔᲚ ᲛᲘ ᲡᲐᲬ Ვ ᲓᲝ ᲛᲝ ᲑᲘᲡ Თ ᲕᲘᲡ 
(FSI)

სოფ ლად სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ჩარ თუ ლი 

მცი რე მე წარ მე ე ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბი სა და შე მო სავ ლე ბის ზრდის, 

ბიზ ნე სის გან ხორ ცი ე ლე ბის სურ ვი ლის მქო ნე სუ ბი ექ ტე ბის ფი ნან სუ რი 

და ტექ ნი კუ რი მხარ და ჭე რის მიზ ნით, 2018 წლი დან ფერ მერ თა ასო ცი ა-

ცია ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს - ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის მხარ დამ ჭე რი 

ინი ცი ა ტი ვა (FSI), რო მე ლიც ინი ცი ი რე ბუ ლი და და ფი ნან სე ბუ ლია ავ ს ტ-

რი ის გან ვი თა რე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბის (ADC) მი ერ. 

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მხარ და ჭე რი ლია და ფი ნან ს დე ბა შემ დე გი დარ-

გე ბი: სა სათ ბუ რე მე ურ ნე ო ბა, მეფ რინ ვე ლე ო ბა, მე სა ქონ ლე ო ბა და აგ-

რო ტუ რიზ მი. პრო ექ ტის სა მიზ ნე რე გი ო ნე ბი ა: კა ხე თი, სამ ცხე- ჯა ვა ხე თი, 

ქვე მო ქარ თ ლი და მცხე თა- მ თი ა ნე თი. სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში საგ რან-

ტო კომ პო ნენ ტის ფარ გ ლებ ში და სა ფი ნან სებ ლად შერ ჩე უ ლი 73 ფერ-

მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბი დან ნა ხე ვარ ზე მეტს უკ ვე გა და ე ცა ძი რი თა დი სა შუ-

ა ლე ბე ბი. 

თა ნა და ფი ნან სე ბის მაქ სი მა ლუ რი ოდე ნო ბა 8,000 ევ როს შე ად გენ და და 

მო ი ცავ და  ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მორ გე ბულ ტექ ნი კურ დახ მა რე ბას. ასე-

ვე, პრო ექ ტის ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თ ვის, კერ ძოდ, სა სათ ბუ რე და აგ რო ტუ-

რის ტუ ლი პრო ექ ტე ბის თ ვის შედ გა გა რე მოს დაც ვი სა და შრო მის უსაფ-

რ თხო ე ბის სპე ცი ა ლის ტის ად გილ ზე ვი ზი ტი, რო მელ მაც პრო ექ ტებ ში 

ჩარ თულ სუ ბი ექ ტებს გა უ წია კონ სულ ტა ცია და მო ამ ზა და შე სა ბა მი სი რე-

კო მენ და ცი ე ბი. ვი ზი ტის ფარ გ ლებ ში, ასე ვე, გან ხორ ცი ელ და ნი ა და გი სა 

და წყლის ანა ლი ზე ბის აღე ბა და შე დე გე ბის მი ხედ ვით, რე კო მენ და ცი ე-

ბის გა ცე მა.  ამას თან, პრო ექ ტის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აქ ტი ვო ბაა 

სა დე მონ ს ტ რა ციო სა ძოვ რე ბის მოწყო ბა 4 სხვა დას ხ ვა გე ოგ რა ფი ულ 

არე ალ ზე. ამ მიზ ნით აქ ტი უ რად მიმ დი ნა რე ობ და მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ-

შა ო ე ბი, რო მელ თა დას რუ ლე ბაც 2022 წელს არის ნა ვა რა უ დე ბი.

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, 2021 წელს, ასე ვე, შე მუ შავ და პრო ფე სი უ ლი გა-

ნათ ლე ბის ორი პროგ რა მა: დე კო რა ტი უ ლი მცე ნა რე ე ბის წარ მო ე ბა ღია 

და და ხუ რულ გრუნ ტ ზე და ნუ შის მოვ ლა- პატ რო ნო ბა თა ნა მედ რო ვე მე-

თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით. სას წავ ლო კურ სე ბი ჩა ტარ და ოთხ სა მიზ ნე რე-

გი ონ ში: სამ ცხე- ჯა ვა ხე თი, ქვე მო ქარ თ ლი, კა ხე თი და მცხე თა- მ თი ა ნე-

თი. პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მე ბის დას რუ ლე ბის 

შემ დეგ წარ მა ტე ბულ 65 მსმე ნელს შე სა ბა მი სი სერ ტი ფი კა ტი გა და ე ცა.  

პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბის მი ზა ნია ბე ნე ფი ცი ა რე ბის და-

საქ მე ბის, შე მო სავ ლის ზრდი სა და არ სე ბუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის გან ვი თა-

რე ბის ხელ შეწყო ბა.
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ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ - „ᲛᲝᲬᲧᲕᲚᲐᲓᲘ 
ᲘᲫᲣᲚᲔᲑᲘᲗ ᲒᲐᲓᲐᲐᲓᲒᲘᲚᲔᲑᲣᲚᲘ 
ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲐᲓᲒᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕᲘ 
ᲛᲝᲡᲐᲮᲚᲔᲝᲑᲘᲡ ᲔᲙᲝᲜᲝᲛᲘᲙᲣᲠᲘ 
ᲓᲐ ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ ᲩᲐᲠᲗᲣᲚᲝᲑᲘᲡ 
ᲮᲔᲚᲨᲔᲬᲧᲝᲑᲐ ᲡᲐᲛᲮᲠᲔᲗ 
ᲙᲐᲕᲙᲐᲡᲘᲐᲨᲘ“ (EPIC)

გრან ტის მო სა პო ვებ ლად და ინ ტე რე სე ბულ მა პი რებ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს ბიზ ნე სი-

დე ე ბის კონ კურ ს ში, ხო ლო სპე ცი ა ლუ რი (სავალდებულო) ტრე ნინ გის გავ ლის შემ დეგ  

სა კუ თა რი ბიზ ნეს გეგ მე ბი შე სარ ჩევ კო მი სი ას წა რუდ გი ნეს.  კო მი სი ის მი ერ ში და ქარ თ-

ლ სა (ხაშური, გო რი, კას პი, ქა რე ლი) და ქვე მო ქარ თ ლ ში (მარნეული, თეთ რიწყა რო, 

ბოლ ნი სი) მცხოვ რე ბი 33 ბე ნე ფი ცი ა რი შე ირ ჩა და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კა სა ო-

ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის /ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ხელ შეწყო ბი სა და გან ვი თა რე ბის მიზ ნით 

გა და ე ცა.

ტექ   ნი  კის გა  და  ცე  მამ   დე მათ და  მა  ტე  ბით ჩა  უ  ტარ   დათ ტრე  ნინ   გე  ბი ისეთ სა  კითხებ   ზე, 

რო  გო  რი  ცაა შრო  მის უსაფ   რ   თხო  ე  ბა, ნარ   ჩე  ნე  ბის მარ   თ   ვა და კარ   გი სა  სოფ   ლო-   სა  მე -

ურ   ნეო პრაქ   ტი  კა.  ასე  ვე, ტექ   ნი  კის გა  და  ცე  მის შემ   დეგ გა  ი  ა  რეს  მი  სი  პრაქ   ტი  კუ  ლი გა -

მო  ყე  ნე  ბის ინ   ს   ტ   რუქ   ტა  ჟი.  ტენ   დერ   ში გა  მარ   ჯ   ვე  ბუ  ლი ტექ   ნი  კის მიმ   წო  დე  ბე  ლი კომ   პა  ნია 

ერ   თი წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში უზ   რუნ   ველ   ყოფს აღ   ჭურ   ვი  ლო  ბის მომ   სა  ხუ  რე  ბას.  აღ   ნიშ  -

ნულ ტრე  ნინ   გ   ში ჯამ   ში 63 ბე  ნე  ფი  ცი  არ   მა მი  ი  ღო მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა.

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში უპი რა ტე სო ბა მი ე ნი ჭა ახალ გაზ რ დე ბი სა და ქა ლე ბის მი ერ ინი-

ცი ი რე ბულ პრო ექ ტებს. ასე ვე, სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის მქო ნე პი რებს, ოკუ პი რე ბუ ლი 

სამ ხ რეთ ოსე თის ად მი ნის ტ რა ცი ულ საზღ ვ რის პი რა სოფ ლე ბის მცხოვ რებ ლებ სა და 

ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად გენ ლებს.

ქალ ბე ნე ფი ცი ა რებ ზე და ი წე რა 7 წარ მა ტე ბის ის ტო რია და შე სა ბა მი სი ფო ტო მა სა ლით 

გამ დიდ რე ბუ ლი ის ტო რი ე ბი გავ რ ცელ და ასო ცი ა ცი ის სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის მეშ ვე ო-

ბით.  აღ ნიშ ნუ ლი ასე ვე გა შუქ და სა ტე ლე ვი ზიო არ ხე ბით.  

პრო ექ ტი „მოწყვლადი იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი 

მო სახ ლე ო ბის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბის ხელ შეწყო ბა სამ ხ რეთ 

კავ კა სი ა ში“ (EPIC) გერ მა ნი ის სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბის და-

ფი ნან სე ბით (GIZ), გერ მა ნი ის ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის 

სა მი ნის ტ როს (BMZ) სა ხე ლით, სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ-

ნილ თა, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ როს თან და სა-

ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ას თან (GFA) თა ნამ შ რომ ლო ბით გან ხორ ცი ელ და.

28



სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ამ (GFA), პრო ექ ტის „პროფესიული გა ნათ ლე ბის სის-

ტე მე ბის მო დერ ნი ზა ცია სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო ში - სა მუ შა ო ზე და-

ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბა“ ფარ გ ლებ ში, გა მო აცხა და საგ რან ტო კონ კურ სი - „კერძო სექ ტო-

რის ტექ ნი კურ აღ ჭურ ვი ლო ბა ზე წვდო მის გა უმ ჯო ბე სე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და კვე ბის 

პრო დუქ ტე ბის გა და მუ შა ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით.“  საგ რან ტო კონ კურ სი ინი ცი ი რე ბუ ლი იყო 

პრო ექტ „სამუშაოზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის“ (WBL) ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც ხორ ცი ელ-

დე ბა შვე ი ცა რი ის გან ვი თა რე ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ა გენ ტოს (SDC), გა ე როს გან-

ვი თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP), სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ-

როს, დარ გობ რი ვი უნა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (აგრო დუ ო) მხარ და ჭე რით და სა ქარ თ ვე ლოს 

ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის (GFA) კო ორ დი ნა ცი ით.

აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ერ თობ ლი ვი ჩარ თუ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს სა ქარ თ ვე ლოს 

რე გი ო ნებ ში საგ რან ტო კონ კურ სის გან ხორ ცი ე ლე ბას. კონ კურ სი მიზ ნად ისა ხავ და სა მუ-

შა ო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის დუ ა ლუ რი პროგ რა მის ან პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა/ გა-

დამ ზა დე ბის პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბა/ გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის 36-მდე კერ ძო სექ ტო რის 

წარ მო მად გე ნელ თა ხელ შეწყო ბას ტექ ნი კურ აღ ჭურ ვი ლო ბა ზე წვდო მის თ ვის.  კერ ძოდ, 

პროგ რა მა ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო სას წავ ლო/ სა მუ შაო პრაქ ტი კის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად 

სა ჭი რო მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სის შე ძე ნა სა და /ან აგ რა რუ ლი პრო ფი ლის დუ ა ლუ რი პრო-

ფე სი უ ლი პროგ რა მის კურ ს დამ თავ რე ბულ თა და საქ მე ბის თ ვის სა ჭი რო და მა ტე ბი თი რე-

სურ სის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე რო გორც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, ისე კვე ბის პრო დუქ ტე ბის გა და-

მუ შა ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით.  საგ რან ტო კომ პო ნენ ტი ხელს შე უწყობს აგ რა რუ ლი ან კვე ბის 

პრო დუქ ტე ბის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი მცი რე, სა შუ ა ლო და მსხვი ლი ბიზ ნე სის ეკო ნო მი კუ რი 

საქ მი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბას, სას წავ ლო სა მუ შაო პრაქ ტი კის კომ პო ნენ ტის გაძ ლი ე რე ბას, 

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის, მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სის უზ რუნ ველ ყო ფას.

ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚᲘ 
ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲐ

ᲡᲐᲒᲠᲐᲜᲢᲝ ᲙᲝᲜᲙᲣᲠᲡᲘ ᲐᲒᲠᲐᲠᲣᲚᲘ 
ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚᲘ ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲘᲡ 
ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔᲑᲘᲗ

ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ „ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲖᲔ 
ᲓᲐᲤᲣᲫᲜᲔᲑᲣᲚᲘ 
ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲐ“
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ᲡᲐᲡᲬᲐᲕᲚᲝ ᲢᲣᲠᲘ 
ᲜᲘᲓᲔᲠᲚᲐᲜᲓᲔᲑᲨᲘ

სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბა აგ რა რულ პრო ფე სი ულ გა-

ნათ ლე ბა ში პრო ექ ტის „სა მუ შა ო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბა“ 

ფარ გ ლებ ში,  აგ რა რუ ლი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის ევ რო-

პუ ლი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ელ და 

სას წავ ლო ტუ რი ნი დერ ლან დებ ში.  ტურ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი-

ღო სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რე გი ო ნის დუ ა ლუ რი პრო ფე-

სი უ ლი პროგ რა მის წარ მო მად გენ ლებ მა, მათ შო რის პრო ფე-

სი ულ მა სტუ დენ ტებ მა, აგ რა რუ ლი პრო ფი ლის პრო ფე სი ულ მა 

მას წავ ლებ ლებ მა და სა მუ შა ო ზე და ფუძ ნე ბულ სწავ ლე ბა ში 

ჩარ თულ მა კომ პა ნი ის ინ ს ტ რუქ ტო რებ მა. 

სას წავ ლო ტუ რის ფარ გ ლებ ში,  სა უ კე თე სო პრაქ ტის გა ზი-

ა რე ბის მიზ ნით, მო ნა წი ლე ე ბი ეს ტუმ რ ნენ ნი დერ ლან დებ ში 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის კუთხით წამ ყ ვან სა გან მა ნათ ლებ ლო 

და წე სე ბუ ლე ბებს, რო გო რი ცაა HAS-ის გა მო ყე ნე ბი თი მეც ნი-

ე რე ბე ბის უნი ვერ სი ტე ტი და პრო ფე სი უ ლი კო ლე ჯე ბის ქსე ლი 

Yuverta. 

მო ნა წი ლე ებს შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცათ და ეთ ვა ლი ე რე ბი ნათ 

მე ხი ლე ო ბის, მეცხო ვე ლე ო ბი სა და ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის 

სა დე მონ ს ტ რა ციო ნაკ ვე თე ბი, გაც ნო ბოდ ნენ სოფ ლის მე ურ ნე-

ო ბის თა ნა მედ რო ვე და ინო ვა ცი ურ მიდ გო მებს, დარ გობ რი ვი 

ასო ცი ა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბებს და სწავ ლა- ს წავ ლე ბის პრო ცეს ში 

გა მო ყე ნე ბულ თა ნა მედ რო ვე და ინო ვა ცი უ რი სწავ ლე ბის მიდ-

გო მებს.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ჰო ლან დი ელ სტუ დენ ტებ თან ერ თად  

ქარ თ ვე ლი სტუ დენ ტე ბი, გა ნათ ლე ბი სა და კე რო სექ ტო რის 

წარ მო მად გენ ლე ბი ეწ ვივ ნენ ევ რო პარ ლა მენტს, სა დაც მო ნა-

წი ლე ებ მა შე იტყ ვეს,  ევ რო პარ ლა მენ ტის  და ფუძ ნე ბის, მი სი 

გან ვი თა რე ბის ის ტო რი უ ლი ეტა პე ბი, ევ რო პულ სა ხელ მ წი-

ფო თა შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის, მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი სა და 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის  კუთხით მიმ დი ნა რე  სა კითხე ბი.

პრო ექ ტი მიმ დი ნა რე ობს, შვე ი ცა რი ის გან ვი თა რე ბის და თა-

ნამ შ რომ ლო ბის სა ა გენ ტოს (SDC), გა ე როს გან ვი თა რე ბის 

პროგ რა მის (UNDP), სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი-

ე რე ბის სა მი ნის ტ როს მხარ და ჭე რი თა და სა ქარ თ ვე ლოს ფერ-

მერ თა ასო ცი ა ცი ის კო ორ დი ნა ცი ით.
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ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲔᲑᲘᲡ 
ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲢᲠᲔᲜᲘᲜᲒᲘ 
ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚ ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲐᲨᲘ პრო ექ ტის „სამუშაოზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბა“ ფარ გ ლებ ში 

ჩა ტარ და დარ გობ რი ვი უნა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის „აგრო დუ-

ოს“ წევ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის სამ დღი ა ნი 

ონ ლა ინ ტ რე ნინ გი. შეხ ვედ რას უძღ ვე ბო და ბერ ნის უნი ვერ-

სი ტე ტის პრო ფე სო რი რო ბერტ ლეჰ მა ნი. პრო ფე სორ მა გა-

ნი ხი ლა შვე ი ცა რი უ ლი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მო დე ლი, 

სა ჯა რო- კერ ძო პარ ტ ნი ო რო ბის რო ლი პრო ფე სი ულ გა ნათ-

ლე ბა ში, დარ გობ რი ვი ასო ცი ა ცი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა გა ნათ ლე-

ბის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში, მო ნი ტო რინ გი სა და ცნო ბი ე რე-

ბის ამაღ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბი. შეხ ვედ რის ფარ გ ლებ ში „აგრო 

დუ ოს“ წევ რებ მა გა ნი ხი ლეს აგ რა რულ და გა ნათ ლე ბის სის-

ტე მა ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, შე ი მუ შა ვეს სა რე კო მენ და ციო 

სა მუ შაო გეგ მა და მი ი ღეს გარ კ ვე უ ლი რე კო მენ და ცია ბერ ნის 

უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ რო ბერტ ლეჰ მა ნის მხრი დან. 

პრო ექ ტი „სამუშაოზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბა“ ხორ ცი ელ-

დე ბა გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP), შვე ი ცა რი-

ის გან ვი თა რე ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ა გენ ტოს (SDC), 

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა და 

სპორ ტის სა მი ნის ტ როს (MESCS) მხარ და ჭე რით, დარ გობ რი-

ვი ორ გა ნი ზა ცია „აგრო დუ ოს“ მო ნა წი ლე ო ბი თა და სა ქარ თ ვე-

ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის კო ორ დი ნა ცი ით.
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ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚᲘ ᲛᲝᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲐ /
ᲒᲐᲓᲐᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲘᲡ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲔᲑᲘᲡ 
ᲓᲐᲜᲔᲠᲒᲕᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲐ 
ᲐᲒᲠᲐᲠᲣᲚ ᲡᲔᲥᲢᲝᲠᲨᲘ

ქვეყ ნის მას შ ტა ბით პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის რე ფორ მის პრო ცეს ში „აგრო 

დუ ო“ დარ გობ რი ვი უნა რე ბის პირ ვე ლი გა ერ თი ა ნე ბა ა, რო მე ლიც აგ რა რუ ლი 

მი მარ თუ ლე ბით პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. „აგრო დუ-

ო“, პრო ექტ „სამუშაოზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის“ ფარ გ ლებ ში, 2019 წელს 

და ფუძ ნ და და შვე ი ცა რი ის გან ვი თა რე ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ა გენ ტოს 

(SDC), გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP), სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე-

ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს მხარ და ჭე რი თა და სა ქარ თ ვე ლოს ფერ-

მერ თა ასო ცი ა ცი ის კო ორ დი ნა ცი ით (GFA) საქ მი ა ნობს.

რე გი ო ნუ ლი მას შ ტა ბით მოქ მე დი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის თ ვის 

დარ გობ რი ვი უნა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის „აგრო დუ ოს“ მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი პრო-

ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა/ გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მე ბის პრე ზენ ტა ცია გა ი მარ თა.  

ცხრა დარ გობ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ წარ მო ად გი ნა პრე ზენ ტა ცია შრო მის ბაზ-

რის მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სი აგ რა რუ ლი პროგ რა მე ბის და ნერ გ ვის შე საძ ლებ-

ლო ბას თან და კავ ში რე ბით. 

სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა კუთხის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი, ხორ ბ ლის 

უძ ვე ლე სი ად გი ლობ რი ვი ჯი შე ბის გან ტრა დი ცი უ ლი პუ რე უ ლის / კერ ძე-

ბის დამ ზა დე ბა და მა თი და ნიშ ნუ ლე ბა; 

დე კო რა ტი უ ლი მცე ნა რე ე ბის წარ მო ე ბა; 

ინ ტენ სი უ რი ტი პის ბა ღე ბის თეს ლო ვა ნი და კურ კო ვა ნი კულ ტუ რე ბის 

გა შე ნე ბა და მოვ ლა; 

მე ფუტ კ რე ო ბა - თაფ ლის წარ მო ე ბა, ფუტ კ რის პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე-

ბა და ფუტ კ რის და ა ვა დე ბის პრო ფი ლაქ ტი კა; 

აგ რო კო მუ ნი კა ტო რი; 

თევ ზის გა მოზ რ და და რე ა ლი ზა ცი ა; 

კალ მა ხის ქვი რი თის ინ კუ ბა ცია და ლიფ სი ტის გა მოზ რ და; 

რძის რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სობ რი ვი გა უმ ჯო ბე სე ბის მე ნეჯ მენ ტი 

(მერძეული ფერ მის ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი ა ნო ბის მე ნეჯ მენ ტი); 

სა ო ჯა ხო მეფ რინ ვე ლე ო ბის გან ვი თა რე ბა.

ᲔᲡ ᲛᲘ ᲛᲐᲠ ᲗᲣ ᲚᲔ ᲑᲔ ᲑᲘ Ა: 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ᲐᲒᲠᲐᲠᲣᲚ ᲡᲔᲥᲢᲝᲠᲨᲘ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲖᲔ 
ᲓᲐᲤᲣᲫᲜᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲘᲡ 
ᲮᲐᲠᲯᲗᲐᲦᲠᲘᲪᲮᲕᲘᲐᲜᲝᲑᲘᲡ 
ᲐᲜᲐᲚᲘᲖᲘ (CBA)
პრო ექტ „სამუშაოზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის“ ფარ გ ლებ ში 

გა კეთ და დუ ა ლუ რი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ხარ ჯ-

თაღ რიცხ ვი ა ნო ბის ანა ლი ზი, რო მე ლიც შე ის წავ ლის რე გი-

ო ნულ დო ნე ზე სა მუ შა ო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის პროგ-

რა მე ბის ხარ ჯ თაღ რიცხ ვი ა ნო ბას. კვლე ვამ შე ა ფა სა კერ ძო 

სექ ტო რის ბა ზა ზე სტუ დენ ტე ბის სა მუ შაო პრაქ ტი კა ში ჩარ თ-

ვის პრო ცეს ზე გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯე ბი და მი ღე ბულ სარ გე ბე-

ლი. კვლე ვის მე თო დო ლო გია და ე ფუძ ნა სა ერ თა შო რი სო გა-

მოც დი ლე ბას, მათ შო რის - ევ რო პუ ლი გა ნათ ლე ბის ფონ დის 

(ETF) მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ მე თო დო ლო გი ას.

კვლე ვის პრო ცეს ში გა მო ი კითხ ნენ კერ ძო სექ ტო რის წარ მო-

მად გენ ლე ბი (მეფუტკრეობა, მე ბა ღე ო ბა, მე ხი ლე ო ბა, მე თევ-

ზე ო ბა, ვე ტე რი ნა რი ა, ხორ ც - პ რო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა), სა დაც 

სტუ დენ ტე ბი გა დი ან სა მუ შაო პრაქ ტი კას. გა მოვ ლინ და ხარ-

ჯე ბი, რა საც გას წევს კომ პა ნია თი თო სტუ დენ ტ ზე და შე ე და-

რა იმ სარ გე ბელს, რა საც კომ პა ნი ე ბი სტუ დენ ტე ბის შრო მით 

იღე ბენ. ამის სა ფუძ ველ ზე გა კეთ და ანა ლი ზი. 

აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლის მდგრა დო ბის თ ვის შე მუ შავ და რე კო-

მენ და ცი ე ბი, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა WBL მო დე ლის გა უმ ჯო-

ბე სე ბა და კერ ძო სექ ტო რის თ ვის მას ტი მუ ლი რე ბე ლი მე ქა-

ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბა.
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ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲔᲑᲖᲔ 
ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲐ
სას წავ ლებ ლის და სა წარ მო ე ბის ერ თობ ლივ დუ ა ლურ პრო ფე-

სი ულ პროგ რა მებ ზე გან ხორ ცი ელ და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 

მსურ ველ თა რე გის ტ რა ცია შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბით: მე ფუტ კ რე ო-

ბა, მე ხი ლე ო ბა, რძის პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა, მე ბოს ტ ნე ო ბა, მე-

ბა ღე ო ბა, ვე ტე რი ნა რი ა, ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის გა და მუ შა ვე ბა. 

აღ ნიშ ნულ პრო ფე სი ულ პროგ რა მებ ზე სტუ დენ ტის სტა ტუ სის მო-

პო ვე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი მი ი ღე ბენ სა ხელ მ წი ფო და ფი-

ნან სე ბას, ანაზღა უ რე ბას სხვა დას ხ ვა სქე მის შე სა ბა მი სად, სა ხელ მ-

წი ფოს მი ერ აღი ა რე ბულ დიპ ლომს, მი ნი მუმ, 1.5-წლიან სა მუ შაო 

გა მოც დი ლე ბას და და საქ მე ბის ან სა კუ თა რი ბიზ ნე სის წა მოწყე ბის 

რე ა ლურ შანსს. პროგ რა მე ბი გან ხორ ცი ელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 

შემ დეგ რე გი ო ნებ ში: ში და ქარ თ ლ ში, მცხე თა- მ თი ა ნეთ სა და სა-

მეგ რე ლო ში.

ᲐᲕᲢᲝᲠᲘᲖᲐᲪᲘᲐ

ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲐ
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ᲟᲣᲠ ᲜᲐ ᲚᲘ 
„ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚᲘ ᲒᲐ ᲜᲐᲗ ᲚᲔ ᲑᲐ“ 

პრო ექტ „სამუშაოზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის“ ფარ გ ლებ ში, პრო ფე სი უ ლი 

გა ნათ ლე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით, გა მო ვი და ჟურ ნა ლი „პროფესიული 

გა ნათ ლე ბა“, რო მე ლიც გა მო ი ცე მა სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის 

კო ორ დი ნა ცი ით, გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის დახ მა რე ბი თა და შვე ი-

ცა რი ის გან ვი თა რე ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ა გენ ტოს ფი ნან სუ რი მხარ-

და ჭე რით.

ჟურ ნალ ში წარ მოდ გე ნი ლი თე მა ტი კა ასა ხავს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 

მი ღე ბით წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის შე საძ ლებ ლო ბებს, სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ-

თა ასო ცი ა ცი ის როლს პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მხარ და ჭე რის პრო ცეს ში, 

ზო გა დი გა ნათ ლე ბის ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხებს პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ში, 

კერ ძო სექ ტო რის როლ სა და კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბას 

პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის მი მართ. ჟურ ნა ლის სრუ ლი ვერ სი ის ნახ ვა შე-

საძ ლე ბე ლია შემ დე გი ბმუ ლის სა შუ ა ლე ბით: https://vet.ge/ge/private-sector
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სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს 

ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის ჩარ თუ ლო ბით გან ხორ ცი ელ და  კვლე ვა, რომ ლის  შეს-

წავ ლის სა გა ნიც შრო მის ბაზ რი სა და ზრდის პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე ეკო ნო მი კუ რი 

სექ ტო რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა იყო. კვლე ვამ მო იც ვა ცხრა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი:  ქო-

ბუ ლე თი, ქე და, ბა თუ მი, ოზურ გე თი, ლან ჩხუ თი, ჩო ხა ტა უ რი, წა ლენ ჯი ხა, სე ნა კი 

და ზუგ დი დი და გა მო ავ ლი ნა ის პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც 

აქ ტუ ა ლუ რია ად გი ლობ რივ დო ნე ზე და საქ მე ბი სა და გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ-

დო მო ბის მხრივ.  კვლე ვის  შე დე გე ბის გა სა ჯა რო ე ბის მიზ ნით,  გან ხორ ცილ და  

ონ ლა ინ პრე ზენ ტა ცი ე ბი;

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი მიგ ნე ბე ბი სა და  კერ ძო სექ ტორ თან გან ხორ-

ცი ე ლე ბუ ლი შეხ ვედ რე ბის სა ფუძ ველ ზე გა მოკ ვე თი ლი ტენ დენ ცი ე ბის გათ ვა-

ლის წი ნე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის მი ერ შე ფას და სა გან მა-

ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი სა და პერ ს პექ ტი ვე ბის 

პრო ექ ტის სა მოქ მე დო გეგ მას თან თან ხ ვედ რა და და იწყო სა მუ შა ო ზე და ფუძ ნე-

ბუ ლი სწავ ლე ბის მიდ გ მო მით აგ რა რუ ლი მი მარ თუ ლე ბის პროგ რა მე ბის იდენ ტი-

ფი ცი რე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის მზა დე ბა, შე სა ბა მი სად, სა ან გა რი შო პე-

რი ოდ ში,  სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ თან - „შოთა მეს ხი ას სა ხე ლო ბის 

ზუგ დი დის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი“ და მი სი ფი ლი ა ლი სე ნაკ ში, კო ლე ჯე ბი 

- „ლაკადა“, „ახალი ტალ ღა“, „ჰორიზონტი“, „ფაზისი“, „ბლექსი“ გა ი მარ თა შეხ-

ვედ რე ბი და  და კომ პ ლექ ტ და  სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი;

ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ 
„ᲣᲜᲐᲠᲔᲑᲘ ᲓᲐᲡᲐᲥᲛᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ 
ᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ, 
ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲔᲑᲘ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ 
ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ“ 
(SECTORs)

პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი მხარ და-

ჭე რით,  ოთხი ორ გა ნი ზა ცი ის გან - „საქართველოს ფერ მერ-

თა ასო ცი ა ცი ა“, „ინოვაციებისა და ცვლი ლე ბე ბის ინ ს ტი ტუ ტი“, 

„დემოკრატიის ინ ს ტი ტუ ტი“ და „ასოციაცია „ათინათი“ შემ დ გა-

რი კონ სორ ცი უ მის მი ერ და მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ თ ვე ლოს სამ 

რე გი ონ ში (გურია, სა მეგ რე ლო, აჭა რა) სექ ტო რუ ლი პარ ტ ნი-

ო რო ბის წა ხა ლი სე ბის, სა მე წარ მეო გა ნათ ლე ბის შე თა ვა ზე ბი-

სა და ინო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვის გზით სა ზო გა დო-

ე ბის მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

გა უმ ჯო ბე სე ბას.
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შე დე გად, პრო ექ ტის პირ ვე ლი ვე წელს, სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო-

ცი ა ცი ა ცი ის კო ორ დი ნა ცი ით, სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ მა - შო-

თა მეს ხი ას ზუგ დი დის სა ხელ მ წი ფო სას წავ ლო უნი ვერ სი ტე ტი და კო ლე ჯი 

„ბლექსი“, მო ი პო ვეს  მე ფუტ კ რე ო ბის დუ ა ლუ რი პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე-

ბის უფ ლე ბა და  ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი რე გის ტა ცი ის ფარ გ ლებ ში (12 ივ ლი სი- 

20 აგ ვის ტო), კერ ძო სექ ტორ თან თა ნამ შ რომ ლო ბის პი რო ბებ ში გა მო აცხა-

დეს მე ფუტ კ რე ო ბის დუ ა ლურ პროგ რა მა ზე მი ღე ბა.  კერ ძოდ:

 შო თა მეს ხი ას ზუგ დი დის სა ხელ მ წი ფო სას წავ ლო უნი ვერ სი ტე ტი 

და პარ ტ ნი ო რი კომ პა ნია „საქართველოს მე ფუთ კ რე თა გა ერ თი ა-

ნე ბა“. რე გი ო ნი: სა მეგ რე ლო, სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი.  მი სა ღებ 

სტუ დენ ტ თა რა ო დე ნო ბა -10, და რე გის ტ რი რე ბულ აპ ლი კან ტ თა 

რა ო დე ნო ბა - 18;

 კო ლე ჯი „ბლექსი“ და პარ ტ ნი ო რი სა ფუტ კ რე მე ურ ნე ო ბა „ფუტკრის 

სამ ყა რო- ფ/პ მე რაბ ბა სი ლა ძე, ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბა- ფ/პ ვლა-

დი მერ თურ მა ნი ძე და სა დურ გ ლო სა წარ მო. რე გი ო ნი: აჭა რა, 

ქე დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი. მი სა ღებ სტუ დენ ტ თა რა ო დე ნო ბა - 12, 

და რე გის ტ რი რე ბულ აპ ლი კან ტ თა რა ო დე ნო ბა - 21;

ამას თა ნა ვე, სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, ასო ცი ა ცი ის კო ორ დი ნა ცი ით  კო ლე-

ჯებ თან („ლაკადა“, „ჰორიზონტი“ და მი სი ფი ლი ა ლი გო რა ბე რე ჟო ულ ში) 

თა ნამ შ რომ ლო ბით, სა მუ შა ო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის მიდ გო მით  შე მუ-

შავ და  „ლურჯი მოც ვის გა შე ნე ბა- მოვ ლი სა“ და „ხეხილოვანი კულ ტუ რე ბის 

ინ ტეგ რი რე ბუ ლი დაც ვის“ მოკ ლე ვა დი ა ნი მომ ზა დე ბის პროგ რა მე ბი;

პრო ფე სი ულ პროგ რა მებ ზე გა მოცხა დე ბუ ლი ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი რე გის ტ-

რა ცი ის ფარ გ ლებ ში, მე ფუტ კ რე ო ბის დუ ა ლუ რი პროგ რა მის პო პუ ლა რი ზე-

ბი სა და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით,  ასო ცი ა ცი ის 

ინი ცი ა ტი ვით,  ქე დის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში  ჩა ტარ და სა ო რი ენ ტა ციო შეხ ვედ-

რე ბი/ პ რე ზენ ტა ცი ე ბი;

სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის მხრი დან პრო ექ ტის, „SECTORs”, 

სა მუ შა ო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის, მას ში კერ ძო სექ ტო-

რის რო ლი სა და სის ტე მა ში მა თი ჩარ თ ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბის  შე სა ხებ პრე-

ზენ ტა ცია ჩა ტარ და ახალ გაზ რ და ევ რო პე ლი ელ ჩე ბის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ 

ონ ლა ინ სე მი ნარ ზე - “პროფესიული გა ნათ ლე ბა და ევ რო კავ ში რი“;

სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ი სა და ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა-

ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს (USAID) ,,სოფლის მე-

ურ ნე ო ბის პროგ რა მის“ თა ნამ შ რომ ლო ბით, სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ზე-

მო აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მის ბე ნე ფი ცი ა რი კერ ძო კომ პა ნი ე ბის თ ვის ასე ვე 

ჩა ტარ და სა ო რი ენ ტა ციო შეხ ვედ რე ბი, რო მელ თა ფარ გ ლებ შიც, ასო ცი ა-

ცი ის ცალ კე უ ლი სერ ვი სე ბის, პრო ექ ტის „SECTORs”, სა მუ შა ო ზე და ფუძ-

ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის, მას ში კერ ძო სექ ტო რის რო ლი სა და 

სის ტე მა ში მა თი ჩარ თ ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ხებ გა ი მარ თა პრე ზენ-

ტა ცი ე ბი. შე დე გად, მე ურ ნე ო ბის სხვა დას ხ ვა დარ გ ში რო გორც პირ ვე ლა-

დი წარ მო ე ბის, ისე მე ო რა დი გა და მუ შა ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით გა მო იკ ვე თა 

სა მო მავ ლო თა ნამ შ რომ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და სურ ვი ლე ბი.

37



ᲔᲕᲠᲝᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲘ ᲓᲐ 
ᲞᲠᲝᲤᲔᲡᲘᲣᲚᲘ ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲐ 
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ

ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ 
„Into the Sun“

ახალ გაზ რ და ევ რო პე ლი ელ ჩე ბის ორ გა ნი ზე ბით, გა ი მარ თა ონ ლა ინ სე მი ნა-

რი - „ევროკავშირი და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში“. შეხ ვედ-

რის მი ზა ნი ახალ გაზ რ დებ ში პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე-

ბის ამაღ ლე ბა და ამ სფე რო ში არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის გაც ნო ბა იყო. 

სე მი ნარს სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს, სა-

ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის, სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 

წარ მო მად გენ ლე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის სფე როს ექ ს პერ ტე ბი 

ეს წ რე ბოდ ნენ, რომ ლებ მაც დამ ს წ რე ებს სა ქარ თ ვე ლო ში პრო ფე სი უ ლი გა-

ნათ ლე ბის კუთხით არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა აც ნეს. სე მი ნა რის ფარ გ-

ლებ ში, ასე ვე, ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და აგ რა რულ სექ ტორ ში პრო ფე სი უ ლი 

გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით ევ რო კავ ში რის მი ერ გა წე ულ მხარ და ჭე რა ზე, 

მიღ წე ულ შე დე გებ ზე და სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვებ ზე, რო მე ლიც პრო ფე სი-

უ ლი გა ნათ ლე ბის მქო ნე პი რებს ეძ ლე ვათ რე გი ო ნუ ლი მას შ ტა ბით. პრო ექ ტი 

EU NEIGHBOURS east მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ანი ჭებს ახალ გაზ რ დე ბის აქ-

ტი უ რო ბას, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ხორ ცი ელ დე ბა ახალ გაზ რ და ევ რო პე ლი 

ელ ჩე ბის მო ხა ლი სე ობ რი ვი ინი ცი ა ტი ვა, რაც მიზ ნად ისა ხავს თა ნამ შ რომ ლო-

ბი სა და მდგრა დი კავ ში რე ბის გაღ რ მა ვე ბას ახალ გაზ რ დებ სა და ახალ გაზ რ-

დულ ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის, ევ რო კავ ში რის წევ რი და აღ მო სავ ლეთ პარ ტ-

ნი ო რო ბის ქვეყ ნე ბი დან (აზერბაიჯანი, ბე ლა რუ სი, მოლ დო ვა, სა ქარ თ ვე ლო, 

სომ ხე თი, უკ რა ი ნა).

სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ამ, პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ას თან ერ თად 

და  EU4Business ინი ცი ა ტი ვის ფარ გ ლებ ში, 2021 წელს და იწყო 6-თვიანი 

პრო ექ ტი „მზის ქვეშ“ (Into the Sun).  პრო ექ ტი და ფი ნან ს და ევ რო კავ ში რის 

მი ერ და, სა ქარ თ ვე ლოს თან ერ თად, მას ში მო ნა წი ლე ობ და ლი ე ტუ ვა, იტა-

ლია და მოლ დო ვა.  პრო ექ ტ მა მო იც ვა  ბი ო /ორ გა ნუ ლი აგ რო- სა სურ სა თო 

პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ებ ლე ბი და მიზ ნად ისა ხავ და  ევ რო კავ ში რის წევრ სა-

ხელ მ წი ფო ებ სა და აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ქვეყ ნებს შო რის სა ვაჭ რო 

ურ თი ერ თო ბე ბის ხელ შეწყო ბას.

პრო ექ ტის საწყის ეტაპ ზე თი თო ე ულ პარ ტ ნი ორ ქვე ყა ნა ში 6 მცი რე და სა შუ-

ა ლო ზო მის სა წარ მო (SME) შე ირ ჩა. შერ ჩე ვის კრი ტე რი უ მის თა ნახ მად, სა-

წარ მო ებს მო ეთხო ვე ბო დათ  ბი ო სერ ტი ფი კა ტის ქო ნა ან სერ ტი ფი ცი რე ბის 

გარ და მა ვალ ეტაპ ზე ყოფ ნა, ან ბი ო წარ მო ე ბა ზე გა დას ვ ლის გაცხა დე ბუ ლი 

სურ ვი ლი.   შერ ჩე ულ მა კან დი და ტებ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს იტა ლი ის ქა-

ლაქ პა ლერ მო ში გა მარ თულ სა ვაჭ რო გა მო ფე ნა ში, ასე ვე -  ბიზ ნე სებს შო რის 

(B2B) შეხ ვედ რებ ში, სა დაც მათ საქ მი ა ნი კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე ბის შე საძ-

ლებ ლო ბა მი ე ცათ. გარ და ამი სა, სა წარ მო ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის დე ტა ლუ რი შე-

ფა სე ბის შემ დეგ შე მუ შავ და მათ ზე მორ გე ბუ ლი 16-კვირიანი სწავ ლე ბის / მენ-

ტო რო ბის პროგ რა მე ბი.
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2021 წელს სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ამ აგ რო სექ ტო რის შემ დ გო-

მი გან ვი თა რე ბის თ ვის სა ჭი რო აგ რო სერ ვი სე ბის მი მარ თუ ლე ბე ბი შე ი მუ შა ვა. 

დაგ რო ვი ლი ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით,  გა მო იკ ვე თა 

სერ ვი სე ბის 8 კა ტე გო რი ა.  ფერ მე რებ სა თუ ბიზ ნეს სექ ტორს შე საძ ლებ ლო ბა 

მი ე ცათ, მი ი ღონ კვა ლი ფი ცი უ რი აგ რო კონ სულ ტა ცია სხვა დას ხ ვა ტი პის მე-

ურ ნე ო ბის და გეგ მ ვა- ბი უ ჯე ტი რე ბის, მე ნეჯ მენ ტი სა და აგ რო ნო მი ის მი მარ თუ-

ლე ბით. 

აგ რო ბიზ ნე სებს სა შუ ა ლე ბა აქვთ, ჩა მო ა ყა ლი ბონ თა ვი ანთ მი მარ თუ ლე ბა ზე 

მორ გე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი პროგ რა მა თუ ტრე ნინ გი, მი ი ღონ და გა მო ი ყე ნონ 

ასო ცი ა ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი  და და მუ შა ვე ბუ ლი ანა-

ლი ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი. მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა და და მუ შა ვე ბა მრა ვალ პ-

რო ფი ლუ რად ხორ ცი ელ დე ბა (მაგ.: სა ჭი რო ე ბის კვლე ვა თუ ღი რე ბუ ლე ბა თა 

ჯაჭ ვის ანა ლი ზი). ასო ცი ა ცი ა ში მუ შა ობს სა ინ ფორ მა ცი ო- სა ტე ლე ფო ნო ცენ-

ტ რი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც ტარ დე ბა არა ერ თი გა მო კითხ ვა თუ კვლე ვა.

ასო ცი ა ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი ფერ მე რე ბის თ ვის შე თა ვა ზე ბუ ლი 

მომ სა ხუ რე ბის ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან მი მარ თუ ლე ბად ჩა მო ყა ლიბ და.  

2021 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვი ა: აგ რო ბიზ ნეს ში ჩარ-

თუ ლი და და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვა; COVID-19 -ის 

გავ ლე ნა ფერ მე რებ სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ზე; სოფ ლად მცი რე მე წარ მე-

ო ბის ფი ნან სუ რი ხელ შეწყო ბის სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლე ო ბის 

შე ფა სე ბა; მე სა ქონ ლე ო ბის პრო დუქ ტე ბის სა ბაზ რო ფა სე ბის ანა ლი ზი; სა ქარ-

თ ვე ლო ში სა ძოვ რე ბი სა და მე სა ქონ ლე ო ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის 

ეკო ნო მი კუ რი მი ზან შე წო ნი ლო ბის კვლე ვა; სა მუ შა ო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ-

ლე ბის პრო ფე სი უ ლი პროგ რა მე ბის კურ ს დამ თავ რე ბულ თა კვლე ვა და სხვ.  

აგ რო სექ ტორ ში, ისე ვე რო გორც სხვა სექ ტო რებ ში, უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია ინ-

ფორ მა ცი ის სწორ ად რე სა ტამ დე მი წო დე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო-

ცი ა ცია 2012 წლი დან აწარ მო ებს წევ რე ბი სა და და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე-

ბის ბა ზის ფორ მი რე ბას, რა საც ორ გა ნი ზა ცია სა კო მუ ნი კა ციო პლატ ფორ მად 

იყე ნებს და აგ რო ბიზ ნე სებს მარ კე ტინ გულ მომ სა ხუ რე ბას სხვა დას ხ ვა არ ხე ბის 

გა მო ყე ნე ბით  სთა ვა ზობს.  ამას თან, ასო ცი ა ცია ზრუ ნავს, რომ მის წევ რებს 

სა უ კე თე სო აგ როპ რო დუქ ტებ სა თუ სერ ვი სებ ზე ჰქონ დეთ ხელ მი საწ ვ დო მო-

ბა. ამ მიზ ნით ჩა მო ყა ლიბ და ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბა სხვა დას ხ ვა კომ პა-

ნი ას თან, რომ ლე ბიც სპე ცი ა ლუ რი პი რო ბე ბი თა თუ ფა სით სთა ვა ზო ბენ ასო-

ცი ა ცი ის წევ რებს თა ვი ანთ პრო დუქტს. ასე თი პარ ტ ნი ო რე ბის ნუს ხა შია „სავი 

კონ სალ ტინ გი“, „თურან ენ ტერ ფ რა ი ზი“, „ინოსისტემსი“ და მრა ვა ლი სხვ.

ᲐᲒᲠᲝᲡᲔᲠᲕᲘᲡᲔᲑᲘ 
ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ
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ᲛᲔᲛᲝᲠᲐᲜᲓᲣᲛᲔᲑᲘ

ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝᲑᲘᲡ 
ᲛᲔᲛᲝᲠᲐᲜᲓᲣᲛᲘ „ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲣᲚᲘ 
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲔᲑᲘᲡ ᲛᲮᲐᲠᲓᲐᲛᲭᲔᲠᲘ 
ᲘᲜᲘᲪᲘᲐᲢᲘᲕᲘᲡ ᲤᲐᲠᲒᲚᲔᲑᲨᲘ“
სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ამ, პრო ექტ „ფერმერული მე ურ ნე ო ბე ბის 

მხარ დამ ჭე რი ინი ცი ა ტი ვის“ ფარ გ ლებ ში, შპს „უდაბნოსთან“ ურ თი ერ თ თა ნამ შ-

რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი გა ა ფორ მა, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს ახალ გაზ რ დე-

ბის პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბას და გან ვი თა რე ბას.

მე მო რან დუ მის ფარ გ ლებ ში ახალ გაზ რ დე ბი სტა ჟი რე ბის მოკ ლე ვა დი ან კურსს 

„უდაბნოს“ მე ურ ნე ო ბის ბა ზა ზე გა ივ ლი ან.

მე მო რან დუ მის თა ნახ მად, ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ ლებ ში პრო-

ფე სი უ ლი ცოდ ნის ამაღ ლე ბით მოხ დე ბა მცი რე ბიზ ნე სის მხარ და ჭე რა, რომ-

ლე ბიც ოპე რი რე ბენ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში;

მე მო რან დუ მი, ასე ვე, ით ვა ლის წი ნებს სა გან მა ნათ ლებ ლო და ტრე ნინ გ მა სა-

ლე ბის, ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის პროგ რა მე ბის შექ-

მ ნას და გან ვი თა რე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი და ე ფუძ ნე ბა ფონ დის მი ერ წი ნას წარ 

ჩა ტა რე ბულ სა ჭი რო ე ბე ბის კვლე ვას.

მე მო რან დუმს ხე ლი მო ა წე რეს სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის აღ-

მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა თა მარ თო რი ამ და ფონდ „შპარკასე სა ქარ-

თ ვე ლოს“ წარ მო მად გე ნელ მა სა ლო მე მო ის წ რა ფიშ ვილ მა.

ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝᲑᲘᲡ 
ᲛᲔᲛᲝᲠᲐᲜᲓᲣᲛᲘ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ 
ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲐᲡᲐ ᲓᲐ 
ᲒᲔᲠᲛᲐᲜᲣᲚ ᲤᲝᲜᲓ „ᲨᲞᲐᲠᲙᲐᲡᲔ 
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ“ ᲨᲝᲠᲘᲡ
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ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ 
ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲚᲘᲔᲢᲣᲕᲘᲡ 
ᲡᲐᲙᲕᲔᲑᲘᲡ ᲔᲥᲡᲞᲝᲠᲢᲘᲝᲠᲗᲐ 
ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡ (LITMEA) 
ᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝᲑᲘᲡ 
ᲛᲔᲛᲝᲠᲐᲜᲓᲣᲛᲘ

ᲒᲔᲝᲒᲐᲞᲘᲡ/GEOGAP-ᲘᲡ 
ᲡᲢᲐᲜᲓᲐᲠᲢᲘᲡ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲐ 
ᲠᲘᲗᲔᲘᲚ ᲡᲔᲥᲢᲝᲠᲨᲘ 
- ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ 
ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡᲐ 
ᲓᲐ ᲠᲘᲗᲔᲘᲚ ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡ 
ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝᲑᲘᲡ 
ᲛᲔᲛᲝᲠᲐᲜᲓᲣᲛᲘ

ორ ასო ცი ა ცი ას შო რის გა ფორ მე ბუ ლი მე მო რან დუ მი ით ვა ლის წი ნებს თა ნამ შ-

რომ ლო ბის სტი მუ ლი რე ბას სა ერ თა შო რი სო კო მერ ცი ის, ინ ვეს ტი რე ბი სა და ექ-

ს პორ ტის მი მარ თუ ლე ბით, რაც გზას უხ ს ნის ახალ შე საძ ლებ ლო ბებს და ხელს 

უწყობს სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს კონ ტაქ ტე ბის გაღ რ მა ვე ბას. 

მე მო რან დუ მის ფარ გ ლებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა მცი რე და სა-

შუ ა ლო ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბის მხარ და ჭე რას, რა თა მათ შეძ ლონ აგ რო-

სექ ტორ თან და კავ ში რე ბულ საქ მი ა ნო ბა ში ახა ლი ტექ ნო ლო გი უ რი ტენ დენ ცი ე ბის 

გა მო ყე ნე ბა, პრო ცე სე ბის დი გი ტა ლი ზა ცია და ე.წ. ინ დუს ტ რია 4.0-ის პრინ ცი პე ბის 

დამ კ ვიდ რე ბა. 

ორ ასო  ცი  ა  ცი  ას შო  რის გა  ფორ   მე  ბუ  ლი მე  მო  რან   დუ  მი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში სა  სოფ  -

ლო-   სა  მე  ურ   ნეო პრო  დუქ   ცი  ის ხა  რის   ხის სტან   დარტ გე  ო  გა  პის/GeoGAP გან   ვი  თა -

რე  ბას და რი  თე  ილ სექ   ტორ   ში უვ   ნე  ბე  ლი და ხა  რის   ხი  ა  ნი პრო  დუქ   ტის გან   თავ   სე -

ბას ით   ვა  ლის   წი  ნებს.

ურ   თი  ერ   თ   თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბით მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, ამაღ   ლ   დეს ცნო  ბა  დო  ბა უვ   ნე -

ბელ და მიკ   ვ   ლე  ვად პრო  დუქ   ტ   ზე, რო  გორც სა  ცა  ლო ქსე  ლის წარ   მო  მად   გენ   ლებ  -

ში, ასე  ვე მომ   ხ   მა  რებ   ლებ   ში.

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚ
ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘ
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ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ 
ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲭᲘᲐᲗᲣᲠᲘᲡ 
ᲛᲣᲚᲢᲘᲤᲣᲜᲥᲪᲘᲣᲠᲘ ᲪᲔᲜᲢᲠᲘᲡ 
ᲣᲠᲗᲘᲔᲠᲗᲗᲐᲜᲐᲛᲨᲠᲝᲛᲚᲝᲑᲘᲡ 
ᲛᲔᲛᲝᲠᲐᲜᲓᲣᲛᲘ
მე მო რან დუ მი ით ვა ლის წი ნებს აგ რა რუ ლი პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 

გან ვი თა რე ბი სა და არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბის მხარ და ჭე რას, სა გან-

მა ნათ ლებ ლო სერ ვი სე ბის და ნერ გ ვა სა და აგ რა რუ ლი პრო ფე სი ე ბის პო-

პუ ლა რი ზა ცი ას.
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ᲐᲒᲠᲝᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘ

სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის ორ გა ნი ზე ბით, სო ფელ უდაბ ნო ში 

გა მარ თულ ღო ნის ძი ე ბას მთავ რო ბის, სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნოს,  დიპ-

ლო მა ტი უ რი კორ პუ სის, აგ რო ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბი სა და დო ნო რი ორ-

გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი და ეს წ რ ნენ. 

აგ რო ტუ რიზ მი, რო გორც დას ვე ნე ბი სა და გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბა და 

პან დე მი უ რი რე ა ლო ბა - პა ნე ლუ რი დის კუ სი ის მთა ვა რი თე მის გარ შე მო 

სა უბ რი სას ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ და არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ სა და აგ რო ტუ-

რიზ მის პო პუ ლა რი ზა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე.  აღი ნიშ ნა, რომ აგ რო ტუ რიზ-

მი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნას, ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას, ეკო ლო გი ის 

დაც ვა სა და ბიზ ნეს ში გარ კ ვე ულ კონ კუ რენ ცი ა საც გუ ლის ხ მობს, რაც ამ 

სფე როს სწრა ფი გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვას ერ თი ო რად ზრდის.  რო-

გორც მსოფ ლიო გა მოც დი ლე ბა აჩ ვე ნებს, აგ რო ტუ რიზ მი დან სოფ ლის 

მე ურ ნე ო ბა ში შე მო სუ ლი სარ გე ბე ლი საკ მა ოდ დი დი ა. იმის თ ვის, რომ სა-

ქარ თ ვე ლო ში გან ვი თარ დეს აგ რო ტუ რიზ მი, აუცი ლე ბე ლი ა, მო წეს რი გე-

ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა და გა მარ თუ ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბა.

ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში გა ი მარ თა აგ რო ტუ რის ტუ ლი ონ ლა ინ პლატ-

ფორ მის agrogate.world პრე ზენ ტა ცი ა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს ფერ-

მერ თა ასო ცი ა ცი ამ შექ მ ნა და ერთ სივ რ ცე ში სა ქარ თ ვე ლოს, სომ ხე თი სა 

და აზერ ბა ი ჯა ნის აგ რო ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბი გა ა ერ თი ა ნა.

ონ ლა ინ პლატ ფორ მის agrogate.world სა შუ ა ლე ბით ტუ რისტს შე საძ-

ლებ ლო ბა აქვს, და ჯავ შ ნოს აგ რო ტუ რის ტულ ობი ექ ტ ში რო გორც  გან-

თავ სე ბის, ისე მას ტერ კ ლა სებ ში მო ნა წი ლე ო ბის სერ ვი სი. ვებ გ ვერ დ ზე, 

ფო ტო მა სა ლას თან ერ თად, გა მოქ ვეყ ნ და ორე ნო ვა ნი ვი დე ო ე ბი, რაც 

მომ ხ მა რე ბელს გა უ მარ ტი ვებს ამა თუ იმ ობი ექ ტის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 

მო ძი ე ბას.

ღო ნის ძი ე ბის და სას რულს დიპ ლო მა ტი ურ მა კორ პუს მა 

და სხვა დას ხ ვა დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ-

ლებ მა სო ფელ უდაბ ნო ში არ სე ბუ ლი ფერ მე ბი მო ი ნა-

ხუ ლეს და სა ხე ლო ბი თი ვა ზი დარ გეს.

ᲞᲐᲜᲔᲚᲣᲠᲘ ᲓᲘᲡᲙᲣᲡᲘᲐ: 
„ᲞᲐᲜᲓᲔᲛᲘᲐ - ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲐ ᲗᲣ 
ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲐ ᲐᲒᲠᲝᲡᲔᲥᲢᲝᲠᲘᲡᲗᲕᲘᲡ” 
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ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘ AGRICONT-Ი - ᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲘ 
ᲓᲐ ᲚᲘᲔᲢᲣᲕᲔᲚᲘ ᲑᲘᲖᲜᲔᲡᲘᲡ 
ᲛᲮᲐᲠᲓᲐᲛᲭᲔᲠᲘ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲘᲡ (BSO) 
ᲬᲐᲠᲛᲝᲛᲐᲓᲒᲔᲜᲚᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ა, ლი ე ტუ ვის სოფ-

ლის ტუ რიზ მის ასო ცი ა ცი ას თან ერ თად, ევ რო კო მი სი ის 

EU4Business-ის ინი ცი ა ტი ვის ფარ გ ლებ ში, ახორ ცი ე ლებს 

დაძ მო ბი ლე ბის (TWINNING) პრო ექტს სა ხელ წო დე ბით - 

Agricont, რო მე ლიც აგ რო ტუ რიზ მის პარ ტ ნი ო რო ბის გაძ-

ლი ე რე ბის კენ არის მი მარ თუ ლი.

პრო ექ ტის მი ზა ნია ქარ თუ ლი და ლი ე ტუ ვუ რი ბიზ ნე სის 

მხარ დამ ჭე რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (BSO) დაძ მო ბი ლე ბის გზით 

გა ზარ დოს მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, შე ი მუ შა ოს აგ რო ტუ-

რიზ მის ინ დუს ტ რი ის თ ვის ახა ლი სერ ვი სე ბი და ასე ვე, გა აძ-

ლი ე როს მა თი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ამ პრო ექ ტის და-

საწყის ში, ლი ე ტუ ვის სოფ ლის ტუ რიზ მის ასო ცი ა ცი ას თან 

ერ თად, ლი ე ტუ ველ და ქარ თ ველ BSO-ებს სა ქარ თ ვე ლო-

ში უმას პინ ძ ლა.  ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის მი ერ ორ გა ნი ზე-

ბულ სა მუ შაო შეხ ვედ რა ზე ორი ქვეყ ნის BSO-ებმა სა მო მავ-

ლო პარ ტ ნი ო რო ბის თ ვის ერ თ მა ნეთს გა უ ზი ა რეს არ სე ბუ ლი 

სერ ვი სე ბი და გა მოწ ვე ვებ ზე იმ ს ჯე ლეს. ვი ზი ტის ფარ გ ლებ-

ში, ლი ე ტუ ვე ლე ბი ყვა რელ ში მდე ბა რე „ნეკრესის მა მუ ლებ-

საც“ ეწ ვივ ნენ და აგ რო ტუ რის ტულ საქ მი ა ნო ბას ად გილ ზე 

გა ეც ნენ.  პრო ექტ Agricont-ის ფარ გ ლებ ში, ფერ მერ თა 

ასო ცი ა ცი ა, ტუ რიზ მის ექ ს პერ ტის ჩარ თუ ლო ბით, ორი კონ-

კ რე ტუ ლი სერ ვი სის და ნერ გ ვა ზეც მუ შა ობს. სერ ვი სე ბის შე-

მუ შა ვე ბი სა და და ნერ გ ვის პრო ცეს ში BSO-ებთან აქ ტი უ რი 

კო მუ ნი კა ცი ის შე დე გად მიღ წე ულ იქ ნა შე თან ხ მე ბა აგ რო-

ტუ რიზ მ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო ბი უ ლე ტე ნის 

მომ ზა დე ბი სა და ციფ რუ ლი  მარ კე ტინ გის მომ სა ხუ რე ბის 

გა წე ვის თა ო ბა ზე.  სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცია 

და ლი ე ტუ ვის სოფ ლის ტუ რიზ მის ასო ცი ა ცია აღ ნიშ ნუ ლი 

ორი სერ ვი სის ინ ტეგ რი რე ბას ლი ე ტუ ველ და ქარ თ ველ 

BSO–ებ ში 2022 წლის იან ვ რი დან გა ნა ხორ ცი ე ლე ბენ, რის 

შემ დე გაც აღ ნიშ ნუ ლი სერ ვი სე ბი სა პი ლო ტე რე ჟიმ ში გა-

ეშ ვე ბა.  აგ რო ტუ რის ტუ ლი პარ ტ ნი ო რო ბის გაძ ლი ე რე ბის-

თ ვის პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, ასე ვე, იგეგ მე ბა ქარ თ ვე ლი 

BSO–ების ვი ზი ტი ლი ე ტუ ვა ში.

44



ᲤᲔᲠᲛᲘᲓᲐᲜ ᲡᲣᲤᲠᲐᲛᲓᲔ - ᲐᲒᲠᲝᲡᲢᲝᲞᲘ /
AGROSTOP ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲘᲡ ᲙᲐᲠᲖᲔ 

აგ რო ტუ რიზ მი ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო ტუ რის ტუ ლი შე თა ვა ზე ბა ა, 

რო მე ლიც ხელს უწყობს ტრა დი ცი უ ლი ქარ თუ ლი ცხოვ რე ბის წე სის, კულ-

ტუ რუ ლი ლან დ შაფ ტის, ქვეყ ნის სხვა დას ხ ვა რე გი ო ნის თ ვის და მა ხა სი ა თე-

ბე ლი უნი კა ლუ რი პრო დუქ ტი სა და კერ ძე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას. 

2021 წელს აგ როს ტოპ მა/AGROSTOP ქვეყ ნის მას შ ტა ბით მრა ვა ლი აგ რო-

ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტი გა და ი ღო, სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის ელ ჩე ბი აზი ა რა ქარ-

თუ ლი სტუ მარ თ მოყ ვა რე ო ბის პრინ ციპს და გა ა ტა რა გზა „ფერმიდან სუფ-

რამ დე“ ან „ბაღიდან სუფ რამ დე“.
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ᲒᲐᲠᲔᲛᲝᲡ ᲓᲐᲪᲕᲐ სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცია პრი ო რი ტე ტად გა ნი ხი ლავს სა კუ თარ 

პრო ექ ტებ ში გა რე მო სად მი მე გობ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის 

ინ ტეგ რი რე ბას.

იზი ა რებს რა სა კუ თარ როლ სა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბას გა რე მოს დაც ვი სა და 

ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის სა კითხებ ში, 2021 წლის და საწყის-

ში ასო ცი ა ცი ა ში შე იქ მ ნა კლი მა ტის ცვლი ლე ბი სა და გა რე მოს დაც ვით სა-

კითხებ ზე მო მუ შა ვე ჯგუ ფი.

გა რე მო ზე სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რის ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნის შემ ცი რე-

ბის თ ვის, კლი მა ტის ცვლი ლე ბის შერ ბი ლე ბი სა და მას თან ეფექ ტი ა ნი ადაპ-

ტა ცი ის, ასე ვე, კლი მატ გო ნივ რუ ლი მიდ გო მე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის თ ვის, 

რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბის თ ვის და ფერ მე რე ბის ცნო ბი ე რე ბის ასა მაღ-

ლე ბე ლი აქ ტი ვო ბე ბის და გეგ მის თ ვის ჯგუ ფი სის ტე მა ტუ რად მარ თავს სა მუ-

შაო შეხ ვედ რებს.

ასო ცი ა ცია მო წო დე ბუ ლი ა, მხა რი და უ ჭი როს კლი მა ტის ცვლი ლე ბებ თან 

გამ კ ლა ვე ბის თა ნა მედ რო ვე, ინო ვა ცი ურ მიდ გო მებს, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე-

ბი სა და ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის დაც ვას და და ეხ მა როს ფერ მე რებ სა და 

სოფ ლად მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას, აიმაღ ლონ ცნო ბი ე რე ბა კლი მა ტის 

ცვლი ლე ბის, გა რე მო სად მი მე გობ რუ ლი და კლი მატ გო ნივ რუ ლი მიდ გო მე-

ბის, ორ გა ნუ ლი მე ურ ნე ო ბის, ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო მი კის, შე სა ბა მი სი კა-

ნონ მ დებ ლო ბი სა და სტან დარ ტე ბის შე სა ხებ.
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პრო ექ ტი „შრომის უფ ლე ბე ბი და უსაფ რ თხო ე ბა ფერ მე რე ბის თ ვის და და საქ მე ბულ-

თათ ვის“ სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ამ მე წარ მე ო ბის სა ერ თა შო რი სო ცენ ტ-

რის (CIPE) მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი კამ პა ნი ის - „უსაფრთხო ბიზ ნე სი თქვე ნი არ ჩე ვა ნი ა“ - 

ფარ გ ლებ ში გა ნა ხორ ცი ე ლა.  პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავ და ფერ მე რე ბი სა და ფერ მე რულ 

მე ურ ნე ო ბებ ში და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას რო გორც შრო მი თი 

უფ ლე ბე ბის, ისე სა მუ შაო სივ რ ცე ში ჯან მ რ თე ლო ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბის შე სა ხებ.

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ამ გა ნა ახ ლა და შე ი მუ შა ვა 

ტრე ნინგ მო დუ ლე ბი, ასე ვე სტან დარ ტუ ლი დო კუ მენ ტა ცი ა, რაც ფერ მე რებს ეხ მა რე ბა 

კა ნო ნის მოთხოვ ნებ თან ადაპ ტი რე ბა ში. მა გა ლი თად, სე ზო ნუ რად და საქ მე ბუ ლე ბის-

თ ვის შე მუ შავ და  ჯე ნე რი კუ ლი ერ თ გ ვერ დი ა ნი ხელ შეკ რუ ლე ბა და მი ღე ბა- ჩა ბა რე ბის 

აქ ტე ბი;  ჩა ტარ და 3 ონ ლა ინ ტ რე ნინ გი ორ მოც ზე მე ტი ფერ მე რის მო ნა წი ლე ო ბით, 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, ფაქ ტობ რი ვად, ყვე ლა სექ ტო რი დან; პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 

მომ ზად და სა მი ვი დე ორ გო ლი, რო მელ თა გან ერ თი ეხე ბო და შრო მით კა ნონ მ დებ ლო-

ბა სა და უფ ლე ბებს, მე ო რე - მემ ცე ნა რე ო ბის სექ ტორს, ხო ლო მე სა მე - მეცხო ვე ლე ო ბის 

სექ ტორს; და ი ბეჭ და ბუკ ლე ტი, რომ ლის თ ვი საც სპე ცი ა ლუ რად მოხ და შრო მის უსაფ-

რ თხო ე ბის სხვა დას ხ ვა სი ტუ ა ცი ის მო დე ლი რე ბა და შე სა ბა მი სი სუ რა თე ბის გა და ღე ბა 

სწო რი და არას წო რი მა გა ლი თე ბით.  

ᲨᲠᲝᲛᲘᲡ 
ᲣᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲝᲔᲑᲐ

ᲨᲠᲝᲛᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘ ᲓᲐ 
ᲣᲡᲐᲤᲠᲗᲮᲝᲔᲑᲐ ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ 
ᲓᲐ ᲓᲐᲡᲐᲥᲛᲔᲑᲣᲚᲗᲐᲗᲕᲘᲡ

ტრე ნინ გ ზე დამ ს წ რე ფერ მე რებ მა და კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა გა ნა ხორ ცი ე-

ლეს კონ კ რე ტუ ლი ქმე დე ბე ბი, რი თაც გა უმ ჯო ბეს და მა თი და მათ თან და საქ მე ბუ ლე ბის 

შრო მი თი უფ ლე ბე ბი, სა მუ შაო პი რო ბე ბი და უსაფ რ თხო ე ბა.

ასო ცი ა ცია აგ რ ძე ლებს ფერ მე რე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას ამ და სხვა აქ ტუ ა ლურ 

სა კითხებ ზე.

ᲕᲘᲓᲔᲝᲠᲒᲝᲚᲘ 1 ᲕᲘᲓᲔᲝᲠᲒᲝᲚᲘ 2 ᲕᲘᲓᲔᲝᲠᲒᲝᲚᲘ 3

ყვე ლა სას წავ ლო მა სა ლა და ვი დე ორ გო ლი განთავსდა ასოციაციის ვებგვერდზე და 
ხელმისაწვდომია ფართო საზოგადოებისთვის. 
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ᲙᲝᲠᲞᲝᲠᲐᲪᲘᲣᲚᲘ 
ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ 
ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲐ 
(CSR)

ᲙᲝᲠᲞᲝᲠᲐᲪᲘᲣᲚᲘ 
ᲡᲝᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲘ 
ᲞᲐᲡᲣᲮᲘᲡᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲐ (CSR)ᲡᲡᲞ

ᲙᲙᲙᲙᲙᲙᲙ
ᲡᲝᲡᲝᲡᲝᲝᲡᲝᲡᲝ
ᲞᲞᲐᲞᲞᲞ

ᲝᲝᲝᲝᲝᲝᲝᲐᲡᲐᲐ
(C(

ᲠᲠᲠᲪᲠᲠᲪᲪᲪᲪᲣᲪᲪᲡᲣᲡᲣᲡᲣᲡ
SC

ᲠᲞᲞᲞᲞᲞᲞᲞᲞ
ᲘᲘᲘᲘᲘᲘᲘ
ᲮᲮᲣᲮᲮᲣᲮ

RSR

ᲠᲝᲠᲠᲚᲠᲠ
ᲚᲡᲚᲚᲡᲡᲘᲡ

ᲣᲣᲣᲣᲚᲣᲣ
ᲛᲛᲛᲛᲛ

ᲪᲪ
ᲠᲔᲔ

ᲣᲣ

ᲑᲑᲑ

Ლ

ᲚᲚ

ᲚᲘ

ᲝᲝᲝᲑ C

სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცია სა კუ თარ საქ-

მი ა ნო ბა ში ყო ველ თ ვის დიდ ყუ რადღე ბას უთ მობს 

კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მი-

მარ თუ ლე ბას.  2021 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბულ ყვე ლა 

პრო ექ ტ ში ასა ხუ ლი იყო მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ-

ნე ბის კომ პო ნენ ტი, რაც ემ თხ ვე ვა ასო ცი ა ცი ის კორ პო-

რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სტრა ტე გი ას და მი მარ-

თუ ლია ადა მი ა ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბის, 

ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და სი ღა რი ბის 

შემ ცი რე ბის კენ.
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ᲡᲮᲕᲐ 
ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ 
ᲐᲛᲑᲔᲑᲘ

G100 ქა ლი ლი დე რე ბის გლო ბა ლუ რი ჯგუ ფი ა, რო მე ლიც 100 გა მორ ჩე ულ 

და გავ ლე ნი ან ქალს, მათ შო რის ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტებს, სა ხელ მ-

წი ფოს ყო ფილ მე თა უ რებს, მი ნის ტ რებს, ფი ლან თ რო პებს, ინ ვეს ტო რებს, მე-

წარ მე ებს, კორ პო რა ცი ულ და სა ზო გა დო ე ბის ლი დე რებს აერ თი ა ნებს. G100 

ის წრე ა, რო მე ლიც მო ი ცავს 100 სა უ კე თე სო ლი დერს 100 სხვა დას ხ ვა სექ ტო-

რი დან. ჯგუ ფის თი თო ე უ ლი წევ რი არის გლო ბა ლუ რი თავ მ ჯ დო მა რე, რო მე-

ლიც ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს კონ კ რე ტულ სექ ტო რულ მი მარ თუ ლე ბას.

აღ ნიშ ნუ ლი ჯგუ ფის მან და ტი მიზ ნად ისა ხავს იმ პრინ ცი პე ბის შე მუ შა ვე ბას, 

რომ ლე ბიც გლო ბა ლუ რად, ქალ თა ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ გაძ ლი ე რე-

ბა სა და ინ კ ლუ ზი უ რო ბის მიღ წე ვას უზ რუნ ველ ყოფს.

G100 კლუ ბი და არ ს და Dr. Harbeen Arora-ს მი ერ, რომ ლის ინი ცი ა ტი ვით ასე-

ვე შე იქ მ ნა: ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მი (WEF); ქალ თა ლი გა (ALL Ladies 

League); ელექ ტ რო ნუ ლი კო მერ ცი ის პლატ ფორ მა SHEconomy; პო ლი ტი კის 

პლატ ფორ მა Women’s Indian Chamber of Commerce & Industry (WICCI).

წი ნან დალ ში გა მარ თულ შეხ ვედ რა ზე ასო ცი ა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ, 

გუნ დ თან ერ თად, გა ნი ხი ლა მომ დევ ნო 4 წლის სტრა ტე გი ა, რომ ლის 

დრო საც დე ტა ლუ რად გა ი წე რა შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბის კონ ცეფ ცი ა, 

პრი ო რი ტე ტე ბი და სა მოქ მე დო გეგ მა.  

ᲜᲘᲜᲝ ᲖᲐᲛᲑᲐᲮᲘᲫᲔ ᲐᲒᲠᲝᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘᲡᲐ 
ᲓᲐ ᲡᲝᲤᲚᲘᲡ ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲘᲡ 
ᲛᲘᲛᲐᲠᲗᲣᲚᲔᲑᲘᲗ G 100-ᲘᲡ 
ᲗᲐᲕᲛᲯᲓᲝᲛᲐᲠᲔᲓ ᲐᲘᲠᲩᲘᲔᲡ

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲗᲐ 
ᲐᲡᲝᲪᲘᲐᲪᲘᲘᲡ ᲒᲣᲜᲓᲛᲐ 2020-2024 
ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲐ ᲒᲐᲜᲘᲮᲘᲚᲐ 
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სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რემ ნი ნო ზამ ბა ხი ძემ მო ნა-

წი ლე ო ბა მი ი ღო ავ ს ტ რი ის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს, ავ ს ტ რი ის სა ვაჭ რო პა ლა-

ტი სა და სა ქარ თ ვე ლო ში ავ ს ტ რი ის სა ელ ჩოს  მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ შეხ ვედ რა ში, 

რო მელ საც მთავ რო ბის, დიპ ლო მა ტი უ რი კორ პუ სი სა და ბიზ ნე სის წარ მო მად-

გენ ლე ბი ეს წ რე ბოდ ნენ.

ნი ნო ზამ ბა ხი ძემ სიტყ ვით გა მოს ვ ლი სას ისა უბ რა იმის შე სა ხებ, თუ რას ნიშ ნავს 

ბიზ ნე სის თ ვის მდგრა დი გან ვი თა რე ბა პრაქ ტი კულ ას პექ ტ ში, რა გა მოწ ვე ვე ბი 

არ სე ბობს და რას აკე თებს ასო ცი ა ცია აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით. ასო ცი ა-

ცი ის თავ მ ჯ დო მა რემ ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა ფერ მე რე ბის თ ვის სხვა დას ხ ვა 

ტი პის სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის შე თა ვა ზე ბა ზე, ასე ვე - მათ სა ჭი რო ე-

ბებს მორ გე ბულ ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის პლატ ფორ მებ ზე, რაც ხელს უწყობს 

აგ რო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლე ბის მდგრად გან ვი თა რე ბას, მა თი მე ურ ნე ო ბე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდა სა და წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ასორ ტი მენ ტის გა-

ფარ თო ე ბას.

სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო-

მა რემ ნი ნო ზამ ბა ხი ძემ ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ-

ლი ე რე ბის სა კითხებ ზე სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ-

ცი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ნელ სონ მან დე ლას 

შვი ლიშ ვილ თან, ნდი ლე კა მან დე ლას თან ერ თად, 

რო მე ლიც მან დე ლას ფონ დის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ა.

ნი ნო ზამ ბა ხი ძემ სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ა ზე 

სიტყ ვით გა მოს ვ ლი სას იმ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებ-

ზე ისა უბ რა, რომ ლებ საც ფერ მერ თა ასო ცი ა ცია 

ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის კუთხით ახორ-

ცი ე ლებს.

ᲑᲘᲖᲜᲔᲡᲘᲡ ᲛᲓᲒᲠᲐᲓᲘ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲐ 
- ᲐᲕᲡᲢᲠᲘᲘᲡ ᲡᲐᲕᲐᲭᲠᲝ ᲞᲐᲚᲐᲢᲘᲡ 
ᲛᲘᲔᲠ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲔᲑᲣᲚᲘ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ

ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ ᲙᲝᲜᲤᲔᲠᲔᲜᲪᲘᲐ 
ᲥᲐᲚᲗᲐ ᲔᲙᲝᲜᲝᲛᲘᲙᲣᲠᲘ 
ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲙᲘᲗᲮᲔᲑᲖᲔ

ᲘᲮᲘᲚᲔᲗ 
ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐᲬᲔᲠᲘ

ᲘᲮᲘᲚᲔᲗ 
ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐᲬᲔᲠᲘ

გუ რი ა ში, სო ფელ ნა რუ ჯა ში, კენ კ რო ვა ნი კულ ტუ-

რე ბის  ფო რუ მი - გუ რია 2021 გა ი მარ თა, რო მელ-

საც სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ-

ჯ დო მა რე ნი ნო ზამ ბა ხი ძე, ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი 

შტა ტე ბის ელ ჩი კე ლი დეგ ნა ნი, მთავ რო ბის,  დო-

ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სექ ტო რუ ლი დარ გე ბის 

წარ მო მად გენ ლე ბი და ეს წ რ ნენ.

ფო რუ მის მო ნა წი ლე ებ მა „USAID-ის სოფ ლის მე-

ურ ნე ო ბის პროგ რა მის“ დე ტა ლე ბი გა ნი ხი ლეს და 

თა ნა მედ რო ვე ცოდ ნა სა და აგ რო ტექ ნო ლო გი ებ-

ზე წვდო მის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე იმ ს ჯე ლეს. მწარ მო-

ებ ლებ მა ფო რუ მის მო ნა წი ლე ებს გა უ ზი ა რეს ინ-

ფორ მა ცია კენ კ რის ექ ს პორ ტი სა და მარ კე ტინ გის 

მი მარ თუ ლე ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის 

შე სა ხებ, რაც დარ გის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გაზ-

რ დას უკავ შირ დე ბა.

ᲙᲔᲜ Კ ᲠᲝ ᲕᲐ ᲜᲘ ᲙᲣᲚ ᲢᲣ ᲠᲔ ᲑᲘᲡ 
ᲤᲝ ᲠᲣ ᲛᲘ - ᲒᲣ ᲠᲘᲐ 2021

ᲘᲮᲘᲚᲔᲗ 
ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐᲬᲔᲠᲘ
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სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის პარ ტ ნი ო რო ბი თა და ინო ვა ცი ე ბი-

სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტოს (GITA) ორ გა ნი ზე ბით, სა ერ თა შო რი სო 

შე ჯიბ რი „Future Agro Challenge Georgia“  გა ი მარ თა. ღო ნის ძი ე ბის მი ზანს 

სტარ ტა პე ბის, ინო ვა ტო რე ბის, „აგროპრენერების“, ფერ მე რე ბის, მე წარ მე ე-

ბის, აგ რო ტექ ნო ლო გე ბის, აგ რო ტუ რიზ მი თა და აგ რო კულ ტუ რით და ინ ტე-

რე სე ბუ ლი პი რე ბის მხარ და ჭე რა და გაძ ლი ე რე ბა წარ მო ად გენ და.  შე ჯიბ რ-

მა თა ვი მო უ ყა რა ეკო სის ტე მე ბის შემ ქ მ ნე ლებს სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი დან, რა თა 

წა ხა ლის დეს გლო ბა ლუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბა, რომ ლის პრი ო რი ტე ტიც აგ-

რო ტექ ნო ლო გი ე ბის, აგ რო ტუ რიზ მი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო ში 

ინო ვა ცი უ რი პრო ექ ტე ბის აღ მო ჩე ნა და მხარ და ჭე რა ა.

შერ ჩე ულ მა აპ ლი კან ტებ მა სა მი დღის გან მავ ლო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს 

ე.წ.  ბუთ ქემ ფ ში (ინტენსიური ტრე ნინ გ - პ როგ რა მა) და სა კუ თა რი პრო ექ ტე ბი 

ჟი უ რის წი ნა შე წა რად გი ნეს. 2021 წელს გა მარ ჯ ვე ბუ ლი, „წლის აგ როპ რე-

ნე რი“, „ოზონ ჯორ ჯი ა“ (Ozone Georgia) გახ და, რო მელ მაც სა ქარ თ ვე ლოს 

ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის გან ფუ ლა დი ჯილ დო მი ი ღო.

FUTURE AGRO 
CHALLENGE GEORGIA

ᲘᲮᲘᲚᲔᲗ 
ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐᲬᲔᲠᲘ

USAID EDGE - ᲐᲒᲠᲝᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘ

USAID EDGE პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გა მარ თულ შეხ ვედ რა ზე, რო მელ საც 

სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის ტუ რიზ მის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ეს წ რე-

ბოდ ნენ, სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რემ ნი ნო ზამ-

ბა ხი ძემ ასო ცი ა ცი ის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ ისა უბ რა და დამ ს წ რე ებს  ასო ცი ა-

ცი ის ციფ რუ ლი პლატ ფორ მე ბი გა აც ნო.

ნ

ფე

ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐ
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სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რე ნი ნო ზამ ბა ხი ძე სიტყ-

ვით გა მო ვი და ვე ბი ნარ ზე - სტამ ბო ლი |აზერ ბა ი ჯა ნი და სა ქარ თ ვე ლო|, 

სა დაც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში ავ ს ტ რი უ ლი კომ პა ნი ე ბის ჩარ თუ ლო-

ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე ისა უბ რა.  კავ კა სია ერ თ -ერ თია იმ რე გი ო ნე ბი დან, რო-

მე ლიც სულ უფ რო და უფ რო სა ინ ტე რე სო ხდე ბა ავ ს ტ რი უ ლი კომ პა ნი ე ბის თ ვის 

- გან სა კუთ რე ბით, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მი მარ თუ ლე ბით. ვე ბი ნარ ზე აგ რო სექ-

ტო რის გან ვი თა რე ბის თ ვის სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შ რომ ლო ბის გა აქ ტი უ რე ბის 

პერ ს პექ ტი ვებ ზე გა მახ ვილ და ყუ რადღე ბა.

ᲕᲔᲑᲘᲜᲐᲠᲘ - ᲡᲢᲐᲛᲑᲝᲚᲘ  
| ᲐᲖᲔᲠᲑᲐᲘᲯᲐᲜᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝ |

ᲘᲮᲘᲚᲔᲗ 
ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐᲬᲔᲠᲘ ბიზ ნე სი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის უნი ვერ სი ტეტ ში 

(BTU) კონ ფე რენ ცია „ინიციატივა 5.0“ გა ი მარ თა, 
რომ ლის ფარ გ ლებ შიც აგ რა რუ ლი ტექ ნო ლო-
გი ე ბის მი მარ თუ ლე ბით კვლე ვის - „აგრარული 
ტექ ნო ლო გი ე ბი და სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი გა-
მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვის პო ლი ტი კა“ - პრე ზენ-
ტა ცია ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის გუნ დის წევ რ მა, 
BTU-ის აფი ლი რე ბულ მა პრო ფე სორ მა თამ თა 
მა მუ ლა ი ძემ ჩა ა ტა რა.  ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ-
ში გა ი მარ თა პა ნე ლუ რი დის კუ სი ა ა, რო მელ შიც 
მო ნა წი ლე ობ დ ნენ სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა 
ასო ცი ა ცი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი თა-
მარ თო რი ა, BTU-ის პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი, მკვლე ვა რე ბი, სა ხელ მ წი ფო და კერ ძო 
სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი.  კონ ფე რენ ცია 
„ინიციატივა 5.0“ მიზ ნად ისა ხავ და სა ერ თა შო რი-
სო გა მოც დი ლე ბი სა და უახ ლე სი ტენ დენ ცი ე ბის, 
მიღ წე ვე ბი სა თუ კვლე ვის შე დე გე ბის გა ზი ა რე ბას 
ყვე ლა იმ სექ ტორ ში, რომ ლე ბიც ხელს უწყობს 
სა ქარ თ ვე ლო ში ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კი სა და 
ციფ რუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბას.

ᲙᲝᲜᲤᲔᲠᲔᲜᲪᲘᲐ „ᲘᲜᲘᲪᲘᲐᲢᲘᲕᲐ 5.0“

პან კის ში მცხოვ რებ მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ებ სა და ბიზ ნეს წარ მო მად გენ ლებს 

შო რის ე.წ. B2B შეხ ვედ რა გა ი მარ თა, რომ ლის დრო საც სა ქარ თ ვე ლოს ფერ-

მერ თა ასო ცი ა ცი ის წარ მო მად გენ ლებ მა მო ნა წი ლე ებს მიმ დი ნა რე პრო ექ ტე ბი სა 

და აქ ტი ვო ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია გა უ ზი ა რეს და სა მო მავ ლო თა ნამ შ რომ-

ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა ნი ხი ლეს.

აღ ნიშ ნუ ლი შეხ ვედ რა, კავ კა სი ის გა რე მოს დაც ვი თი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-

ზა ცი ე ბის ქსე ლის (CENN) ორ გა ნი ზე ბით, შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო-

რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს პან კი სის სა თე მო კავ ში რე ბის (USAID Pankisi 

Community Links) პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში გა ი მარ თა.

ფრიდ რიხ ნა უ მა ნის ფონ დის ორ გა ნი ზე ბით გა ი მარ თა პა ნე ლუ რი შეხ ვედ რა 

„ქალები ეკო ნო მი კა ში, ინო ვა ცი ებ სა და მე წარ მე ო ბა ში“, რო მელ საც მო დე რა-

ტო რო ბა სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რემ ნი ნო ზამ-

ბა ხი ძემ გა უ წი ა.  შეხ ვედ რა ზე ძი რი თა დი ყუ რადღე ბა და ეთ მო პო ლი ტი კურ, 

ეკო ნო მი კურ და სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში ქალ თა შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

გაძ ლი ე რე ბას.

ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲜᲕᲘᲗᲐᲠᲔᲑᲐ 
ᲞᲐᲜᲙᲘᲡᲨᲘ ᲛᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲘ ᲛᲘᲙᲠᲝ ᲓᲐ 
ᲛᲪᲘᲠᲔ ᲛᲔᲬᲐᲠᲛᲔᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

ᲞᲐᲜᲔᲚᲣᲠᲘ ᲨᲔᲮᲕᲔᲓᲠᲐ ᲤᲠᲘᲓᲠᲘᲮ 
ᲜᲐᲣᲛᲐᲜᲘᲡ ᲤᲝᲜᲓᲘᲡ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲔᲑᲘᲗ

ᲘᲮᲘᲚᲔᲗ 
ᲕᲘᲓᲔᲝᲩᲐᲜᲐᲬᲔᲠᲘ
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ᲕᲘᲖᲣᲐᲚᲣᲠᲘ 
ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘ

2021 წლის ბო ლოს სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცია მო ი ცავ-
და 2,021  და მო უ კი დე ბელ წევრ ფერ მერს და 194 კო ო პე რა ტივს. გარ-
და ამი სა, ასო ცი ა ცი ას ჰყავ და 122 ასო ცი რე ბუ ლი წევ რი. ასო ცი რე ბულ 
წევ რებს წარ მო ად გე ნენ კომ პა ნი ე ბი (ძირითადად, შპს-ე ბი) და ბიზ ნე-
სის მხარ დამ ჭე რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი /ა სო ცი ა ცი ე ბი.

გრა ფი კი 1 გვიჩ ვე ნებს სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი წევ რე-

ბის გა ნა წი ლე ბას რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით. ინ დი ვი დუ ა ლუ რი წევ რე ბის 31.9% რა ჭა- ლეჩხუ-

მი და ქვე მო სვა ნე თი დან არის, 12.6% - სა მეგ რე ლო და ზე მო სვა ნე თი დან, ხო ლო 11.7% 

კი  - კა ხე თი დან.

ᲐᲭᲐᲠᲐ 1.0%

ᲒᲣᲠᲘᲐ
5.0%

ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ
4.8%

ᲘᲛᲔᲠᲔᲗᲘ
8.9%

ᲙᲐᲮᲔᲗᲘ
11.7%

ᲛᲪᲮᲔᲗᲐ-ᲛᲗᲘᲐᲜᲔᲗᲘ
4.4%

ᲠᲐᲭᲐ-ᲚᲔᲩᲮᲣᲛᲘ, 
ᲥᲕᲔᲛᲝ ᲡᲕᲐᲜᲔᲗᲘ

31.9%

ᲡᲐᲛᲔᲒᲠᲔᲚᲝ, 
ᲖᲔᲛᲝ ᲡᲕᲐᲜᲔᲗᲘ

12.6%

ᲡᲐᲛᲪᲮᲔ-ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘ
5.4%

ᲥᲕᲔᲛᲝ 
ᲥᲐᲠᲗᲚᲘ

7.3%

ᲨᲘᲓᲐ 
ᲥᲐᲠᲗᲚᲘ

7.0%

ᲔᲑᲑ

ᲒᲠᲐᲤᲘᲙᲘ 1. 
ᲘᲜᲓᲘᲕᲘᲓᲣᲐᲚᲣᲠᲘ ᲬᲔᲕᲠᲔᲑᲘ 
ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ (%)
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ᲬᲔᲕᲠᲘ ᲤᲔᲠᲛᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲔᲑᲘ
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ᲛᲔᲡᲐᲥᲝᲜᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲮᲘᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲗᲔᲕᲖᲔᲝᲑᲐ ᲐᲒᲠᲝ ᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘ ᲛᲔᲛᲐᲠᲪᲕᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲤᲠᲘᲜᲕᲔᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲩᲐᲘᲔᲝᲑᲐ ᲠᲫᲘᲡ 
ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲔᲑᲘ

ᲛᲔᲤᲣᲢᲙᲠᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲑᲝᲡᲢᲜᲔᲝᲑᲐ ᲓᲐᲤᲜᲐ ᲛᲔᲕᲔᲜᲐᲮᲔᲝᲑᲐ ᲙᲐᲠᲢᲝᲤᲘᲚᲘ ᲗᲮᲘᲚᲘ ᲡᲐᲡᲐᲗᲑᲣᲠᲔ 
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲧᲕᲐᲕᲘᲚᲔᲝᲑᲐ

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ხში რად ფერ მე რე ბი დი ვერ სი ფი ცი რე ბულ მე ურ ნე ო ბას ეწე ვი ან.  მაგ. ფერ მერს, რო მე ლიც 

და კა ვე ბუ ლია მეცხო ვე ლე ო ბით, ასე ვე მოჰ ყავს კარ ტო ფი ლი და აწარ მო ებს თაფლს.  რო გორც დი აგ რა მი დან ჩანს, 

2,021 ფერ მე რი დან 726 (რაც 36%-ს შე ად გენს) მეცხო ვე ლე ო ბას მის დევს. შემ დეგ მო დის მე ვე ნა ხე ო ბა, რო მელ საც 

მოს დევს მე ფუტ კ რე ო ბა, მე ხი ლე ო ბა და მე მარ ც ვ ლე ო ბა.
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ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲐᲒᲠᲝᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲐ ᲒᲣᲠᲘᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ

ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲐᲒᲠᲝᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲐ ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲨᲘ
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ᲡᲐᲡᲐᲗᲑᲣᲠᲔ
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲠᲫᲘᲡ 
ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲔᲑᲘ
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ᲡᲐᲡᲐᲗᲑᲣᲠᲔ 
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲠᲫᲘᲡ 
ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲔᲑᲘ

ᲛᲔᲧᲕᲐᲕᲘᲚᲔᲝᲑᲐ
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ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲐᲒᲠᲝᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲐ ᲘᲛᲔᲠᲔᲗᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ

ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲐᲒᲠᲝᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲐ ᲙᲐᲮᲔᲗᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ
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ᲓᲐ ᲥᲕᲔᲛᲝ ᲡᲕᲐᲜᲔᲗᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ
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ᲗᲮᲘᲚᲘ

ᲛᲔᲤᲠᲘᲜᲕᲔᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲤᲣᲢᲙᲠᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲤᲣᲢᲙᲠᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲑᲝᲡᲢᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲑᲝᲡᲢᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲐᲒᲠᲝ ᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘ

ᲐᲒᲠᲝ ᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘ

ᲛᲔᲛᲐᲠᲪᲕᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲛᲐᲠᲪᲕᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲤᲠᲘᲜᲕᲔᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲩᲐᲘᲔᲝᲑᲐ

ᲡᲐᲡᲐᲗᲑᲣᲠᲔ 
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲠᲫᲘᲡ 
ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲔᲑᲘ
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ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲐᲒᲠᲝᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲐ ᲡᲐᲛᲔᲒᲠᲔᲚᲝᲡᲐ 
ᲓᲐ ᲖᲔᲛᲝ ᲡᲕᲐᲜᲔᲗᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ

ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲐᲒᲠᲝᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲐ ᲡᲐᲛᲪᲮᲔ-ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ
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ᲛᲔᲡᲐᲥᲝᲜᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲡᲐᲥᲝᲜᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲮᲘᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲮᲘᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲗᲔᲕᲖᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲗᲔᲕᲖᲔᲝᲑᲐ

ᲐᲒᲠᲝ ᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘ

ᲛᲔᲕᲔᲜᲐᲮᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲛᲐᲠᲪᲕᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲙᲐᲠᲢᲝᲤᲘᲚᲘ

ᲛᲔᲤᲠᲘᲜᲕᲔᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲗᲮᲘᲚᲘ

ᲡᲐᲡᲐᲗᲑᲣᲠᲔ 
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲠᲫᲘᲡ 
ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲔᲑᲘ

ᲛᲔᲤᲣᲢᲙᲠᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲤᲣᲢᲙᲠᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲑᲝᲡᲢᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲑᲝᲡᲢᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲓᲐᲤᲜᲐ

ᲐᲒᲠᲝᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘ

ᲛᲔᲕᲔᲜᲐᲮᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲛᲐᲠᲪᲕᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲙᲐᲠᲢᲝᲤᲘᲚᲘ

ᲛᲔᲤᲠᲘᲜᲕᲔᲚᲔᲝᲑᲐ

ᲗᲮᲘᲚᲘ

ᲡᲐᲡᲐᲗᲑᲣᲠᲔ 
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲠᲫᲘᲡ 
ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲔᲑᲘ

ᲛᲔᲧᲕᲐᲕᲘᲚᲔᲝᲑᲐ
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ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲐᲒᲠᲝᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲐ ᲥᲕᲔᲛᲝ 
ᲥᲐᲠᲗᲚᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ
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ᲛᲔᲡᲐᲥᲝᲜᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲮᲘᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲗᲔᲕᲖᲔᲝᲑᲐ ᲐᲒᲠᲝ ᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘ ᲛᲔᲛᲐᲠᲪᲕᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲤᲠᲘᲜᲕᲔᲚᲔᲝᲑᲐ
ᲡᲐᲡᲐᲗᲑᲣᲠᲔ 
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲤᲣᲢᲙᲠᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲑᲝᲡᲢᲜᲔᲝᲑᲐ ᲓᲐᲤᲜᲐ ᲛᲔᲕᲔᲜᲐᲮᲔᲝᲑᲐ ᲙᲐᲠᲢᲝᲤᲘᲚᲘ
ᲗᲮᲘᲚᲘ ᲠᲫᲘᲡ 

ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲔᲑᲘ 

ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲐᲒᲠᲝᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲐ ᲨᲘᲓᲐ ᲥᲐᲠᲗᲚᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ
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ᲛᲔᲡᲐᲥᲝᲜᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲮᲘᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲗᲔᲕᲖᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲕᲔᲜᲐᲮᲔᲝᲑᲐ ᲙᲐᲠᲢᲝᲤᲘᲚᲘ ᲗᲮᲘᲚᲘ
ᲡᲐᲡᲐᲗᲑᲣᲠᲔ 
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲤᲣᲢᲙᲠᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲑᲝᲡᲢᲜᲔᲝᲑᲐ ᲐᲒᲠᲝ ᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘ ᲛᲔᲛᲐᲠᲪᲕᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲤᲠᲘᲜᲕᲔᲚᲔᲝᲑᲐ
ᲛᲔᲩᲐᲘᲔᲝᲑᲐ ᲠᲫᲘᲡ 

ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲔᲑᲘ

0

0

ᲞᲠᲝᲓ
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ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲐᲒᲠᲝᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲐ ᲐᲭᲐᲠᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲨᲘ
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ᲛᲔᲡᲐᲥᲝᲜᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲮᲘᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲑᲝᲡᲢᲜᲔᲝᲑᲐ ᲗᲮᲘᲚᲘ

ᲛᲔᲤᲣᲢᲙᲠᲔᲝᲑᲐ ᲐᲒᲠᲝ ᲢᲣᲠᲘᲖᲛᲘ ᲛᲔᲕᲔᲜᲐᲮᲔᲝᲑᲐ
ᲡᲐᲡᲐᲗᲑᲣᲠᲔ 
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲐ
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გრაფიკი 2 გვიჩვენებს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კოოპერატივების განაწილებას 

რეგიონების მიხედვით. კოოპერატივების 27.3% სამეგრელო და ზემო სვანეთის რეგიონიდან 

არის, 17.0% - იმერეთის რეგიონიდან, ხოლო 10.3% - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან.  

კო ო პე რა ტი ვებს შო რის უფ რო გავ რ ცე ლე ბუ ლია მე ფუტ კ რე ო ბა, მე სა ქონ ლე ო ბა 

და მე ბოს ტ ნე ო ბა. შემ დეგ პო ზი ცი ა ზეა თხი ლის, რძის პრო დუქ ტე ბის, მარ ც ვ ლე უ ლი 

კულ ტუ რე ბი სა და სა სათ ბუ რე მე ურ ნე ო ბა. და მო უ კი დე ბე ლი ფერ მე რე ბის გან გან ს ხ-

ვა ვე ბით, მე ვე ნა ხე ო ბით მხო ლოდ 11 კო ო პე რა ტი ვია და კა ვე ბუ ლი. წარ მო ე ბის მას-

შ ტა ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მხო ლოდ რამ დე ნი მე კო ო პე რა ტი ვი და ასო ცი რე ბუ ლი 

წევ რი შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს მსხვილ მწარ მო ებ ლად. 

ᲐᲭᲐᲠᲐ 4.6%

ᲒᲣᲠᲘᲐ
8.8%

ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ
1.0%

ᲘᲛᲔᲠᲔᲗᲘ
17.0%

ᲙᲐᲮᲔᲗᲘ
9.3%

ᲛᲪᲮᲔᲗᲐ-ᲛᲗᲘᲐᲜᲔᲗᲘ
2.6%

ᲠᲐᲭᲐ-ᲚᲔᲩᲮᲣᲛᲘ, 
ᲥᲕᲔᲛᲝ ᲡᲕᲐᲜᲔᲗᲘ

4.6%

ᲡᲐᲛᲔᲒᲠᲔᲚᲝ, 
ᲖᲔᲛᲝ ᲡᲕᲐᲜᲔᲗᲘ

27.3%

ᲡᲐᲛᲪᲮᲔ-ᲯᲐᲕᲐᲮᲔᲗᲘ
10.3%

ᲥᲕᲔᲛᲝ 
ᲥᲐᲠᲗᲚᲘ

7.7%

ᲨᲘᲓᲐ 
ᲥᲐᲠᲗᲚᲘ

6.7%

ᲒᲠᲐᲤᲘᲙᲘ 2. 
ᲬᲔᲕᲠᲘ ᲙᲝᲝᲞᲔᲠᲐᲢᲘᲕᲔᲑᲘ 
ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ

ᲙᲝᲝᲞᲔᲠᲐᲢᲘᲕᲔᲑᲘᲡ ᲫᲘᲠᲘᲗᲐᲓᲘ ᲡᲐᲥᲛᲘᲐᲜᲝᲑᲔᲑᲘ
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ᲛᲔᲤᲣᲢᲙᲠᲔᲝᲑᲐ ᲗᲮᲘᲚᲘ ᲛᲔᲮᲘᲚᲔᲝᲑᲐ
ᲡᲐᲡᲐᲗᲑᲣᲠᲔ 
ᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲗᲔᲕᲖᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲤᲠᲘᲜᲕᲔᲚᲔᲝᲑᲐ
ᲛᲔᲩᲐᲘᲔᲝᲑᲐ

ᲛᲔᲡᲐᲥᲝᲜᲚᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲑᲝᲡᲢᲜᲔᲝᲑᲐ ᲛᲔᲛᲐᲠᲪᲕᲚᲔᲝᲑᲐ
ᲠᲫᲘᲡ 

ᲞᲠᲝᲓᲣᲥᲢᲔᲑᲘ ᲛᲔᲕᲔᲜᲐᲮᲔᲝᲑᲐ
ᲛᲔᲧᲕᲐᲕᲘᲚᲔᲝᲑᲐ ᲙᲐᲠᲢᲝᲤᲘᲚᲘ

ᲓᲐᲤᲜᲐ
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ᲛᲔᲓᲘᲐᲐᲥᲢᲘᲕᲝᲑᲐ

მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებ თან ურ თი ერ თო ბა და, შე სა ბა მი სად,  

ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი-

ა ცი ის თ ვის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრი ო რი ტე ტი ა.  ჩვენ გვჯე რა, რომ 

სა ზო გა დო ე ბის, სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის, არ სე ბუ ლი და პო ტენ ცი უ რი წევ რე ბის, 

მოქ მე დი და მო მა ვა ლი აგ რო მე წარ მე ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა მდგრა დი 

შე დე გის მი საღ წე ვად აუცი ლე ბე ლი პი რო ბა ა.

სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცია მუდ მი ვად მუ შა ობს ად გი ლობ რივ და 

სა ერ თა შო რი სო მე დი ას თან, თე მა ტურ ბლო გე რებ თან, ე.წ. პოდ კას ტე რებ-

თან, რა თა უზ რუნ ველ ყოს ასო ცი ა ცი ის საქ მი ა ნო ბის, აგ რო სექ ტორ ში არ სე-

ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის, თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და პარ ტ ნი ო რო ბის პლატ ფორ მე-

ბის, მიმ დი ნა რე პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ ზუს ტი და ობი ექ ტუ რი სა ინ ფორ მა ციო 

ვე ლის შექ მ ნა.
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facebook.com/gfa.com.ge/posts/4997419943636009
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4989585337752803
facebook.com/watch/?v=375364871056398
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4978788128832524
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4962031793841491
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4957463210965016
facebook.com/watch/?v=4617910994968338
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4905817582796246
facebook.com/watch/?v=494325268464725
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4893953227316015
facebook.com/watch/?v=449042429950512
facebook.com/watch/?v=308126317692193
facebook.com/watch/?v=500909768067072
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4892250927486245
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4892242787487059
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4890724324305572
facebook.com/watch/?v=606823680537529
facebook.com/watch/?v=441160840754316
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4889975254380479
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4889940431050628
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4887171024660902
facebook.com/watch/?v=580726109881581
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4879254995452505
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4869770366400968
facebook.com/watch/?v=481508193217241
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4863211963723475
facebook.com/watch/?v=293556639330727
facebook.com/watch/?v=1005595243503344
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4857613977616607
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4844118482299490
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4843489405695731
facebook.com/watch/?v=408704704304172
facebook.com/watch/?v=476396197080665
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4810397889004883
facebook.com/watch/?v=583788736190063
facebook.com/watch/?v=395084295490201
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4797919423586063
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4797913723586633
facebook.com/watch/?v=912558696045660
facebook.com/watch/?v=208630831348856
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4779711418740197
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4779267752117897
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4778795438831795
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4766269133417759
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4747977575246915

facebook.com/watch/?v=165066072411507
facebook.com/watch/?v=585272029437017
facebook.com/watch/?v=577385793408610
facebook.com/watch/?v=1007006056748963
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4682003345177672
facebook.com/watch/?v=571481834166430
facebook.com/watch/?v=1852505641587124
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4665392773505396
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4665168210194519
facebook.com/watch/?v=535912997500000
facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=214741973983321
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4644361728941834
facebook.com/watch/?v=380574206903063
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4594925513885456
facebook.com/watch/?v=1633534233704699
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4566893270022014
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4539818019396206
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4490904424287566
facebook.com/watch/?v=355950819303402
facebook.com/watch/?v=974674953107222
facebook.com/watch/?v=2662312314062352
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4470113073033368
facebook.com/watch/?v=357273796058373
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4460261140685228
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4444233165621359
facebook.com/watch/?v=359267725717566
facebook.com/watch/?v=243157930952753
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4432853116759364
facebook.com/watch/?v=236514468085284
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4426703560707653
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4424880310889978
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4424868090891200
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4424859070892102
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4421446041233405
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4407021012675908
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4406957952682214
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4392764880768188
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4391265970918079
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4390372047674138
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4370544896323520
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4370358466342163
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4369915493053127
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4353767631334580
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4348576248520385
facebook.com/watch/?v=2597126693926762
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https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4997419943636009
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4989585337752803
https://www.facebook.com/watch/?v=375364871056398
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4978788128832524
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4962031793841491
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4957463210965016
https://www.facebook.com/watch/?v=4617910994968338
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4905817582796246
https://www.facebook.com/watch/?v=494325268464725
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4893953227316015
https://www.facebook.com/watch/?v=449042429950512
https://www.facebook.com/watch/?v=308126317692193
https://www.facebook.com/watch/?v=500909768067072
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4892250927486245
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4892242787487059
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4890724324305572
https://www.facebook.com/watch/?v=606823680537529
https://www.facebook.com/watch/?v=441160840754316
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4889975254380479
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4889940431050628
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4887171024660902
https://www.facebook.com/watch/?v=580726109881581
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4879254995452505
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4869770366400968
https://www.facebook.com/watch/?v=481508193217241
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4863211963723475
https://www.facebook.com/watch/?v=293556639330727
https://www.facebook.com/watch/?v=1005595243503344
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4857613977616607
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4844118482299490
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4843489405695731
https://www.facebook.com/watch/?v=408704704304172
https://www.facebook.com/watch/?v=476396197080665
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4810397889004883
https://www.facebook.com/watch/?v=583788736190063
https://www.facebook.com/watch/?v=395084295490201
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4797919423586063
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4797913723586633
https://www.facebook.com/watch/?v=912558696045660
https://www.facebook.com/watch/?v=208630831348856
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4779711418740197
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4779267752117897
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4778795438831795
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4766269133417759
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4747977575246915
https://www.facebook.com/watch/?v=165066072411507
https://www.facebook.com/watch/?v=585272029437017
https://www.facebook.com/watch/?v=577385793408610
https://www.facebook.com/watch/?v=1007006056748963
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4682003345177672
https://www.facebook.com/watch/?v=571481834166430
https://www.facebook.com/watch/?v=1852505641587124
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4665392773505396
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4665168210194519
https://www.facebook.com/watch/?v=535912997500000
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=214741973983321
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4644361728941834
https://www.facebook.com/watch/?v=380574206903063
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4594925513885456
https://www.facebook.com/watch/?v=1633534233704699
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4566893270022014
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4539818019396206
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4490904424287566
https://www.facebook.com/watch/?v=355950819303402
https://www.facebook.com/watch/?v=974674953107222
https://www.facebook.com/watch/?v=2662312314062352
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4470113073033368
https://www.facebook.com/watch/?v=357273796058373
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4460261140685228
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4444233165621359
https://www.facebook.com/watch/?v=359267725717566
https://www.facebook.com/watch/?v=243157930952753
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4432853116759364
https://www.facebook.com/watch/?v=236514468085284
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4426703560707653
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4424880310889978
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4424868090891200
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4424859070892102
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4421446041233405
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4407021012675908
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4406957952682214
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4392764880768188
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4391265970918079
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4390372047674138
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4370544896323520
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4370358466342163
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4369915493053127
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4353767631334580
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4348576248520385
https://www.facebook.com/watch/?v=2597126693926762


facebook.com/gfa.com.ge/posts/4313605505350793
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4311528875558456
facebook.com/watch/?v=177427324285779
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4302121096499234
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4279226388788705
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4279127015465309
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4268064183238259
facebook.com/watch/?v=1308034659592351
facebook.com/watch/?v=109702314523060
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4246543328723678
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4244952122216132
facebook.com/watch/?v=237439201461257
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4240214006023277
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4224845567560121
facebook.com/watch/?v=148508940559712
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4207300142647997
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4202087423169269
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4201795173198494
facebook.com/watch/?v=3761963063853024
facebook.com/watch/?v=281782743546663
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4188271381217540
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4181981028513242
facebook.com/watch/?v=284195449868692
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4181363835241628
facebook.com/watch/?v=453997255892084
facebook.com/watch/?v=214051710492465
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4179745475403464
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4179449472099731
facebook.com/watch/?v=466815128104899
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4179192745458737
facebook.com/watch/?v=889019455285485
facebook.com/watch/?v=2910634602544507
facebook.com/watch/?v=188298012963825
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4176758222368856
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4176748499036495
facebook.com/watch/?v=298670594970450

facebook.com/watch/?v=267157654892453
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4176568922387786
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4176555615722450
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4175620715815940
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4174108052633873
facebook.com/watch/?v=157108812988061
facebook.com/watch/?v=1084784175351890
facebook.com/watch/?v=467405691153884
facebook.com/watch/?v=818642732699540
facebook.com/watch/?v=1117010035447091
facebook.com/watch/?v=208467371070550
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4128772073834138
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4128770590500953
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4124286027616076
facebook.com/watch/?v=505783634161240
facebook.com/watch/?v=459388995390135
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4101498203228192
facebook.com/watch/?v=151309526770313
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4093992097312136
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4077062149005131
facebook.com/watch/?v=832177094030470
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4074587869252559
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4071911846186828
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4071909786187034
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4071414796236533
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4056021541109192
facebook.com/watch/?v=761345844814634
facebook.com/watch/?v=223860516110052
facebook.com/watch/?v=722175675164899
facebook.com/gfa.com.ge/posts/4001667666544580
facebook.com/watch/?v=250257363323665
facebook.com/gfa.com.ge/posts/3996302183747795
facebook.com/watch/?v=745565706088408
facebook.com/watch/?v=868620603939573
facebook.com/gfa.com.ge/posts/3994226787288668
facebook.com/watch/?v=1392115217787925
facebook.com/gfa.com.ge/posts/3993857193992294
facebook.com/watch/?v=720841498625242
facebook.com/gfa.com.ge/posts/3980704361974244
facebook.com/watch/?v=2864129477138673
facebook.com/watch/?v=772871590252974
facebook.com/watch/?v=1170063193432146
facebook.com/watch/?v=1139936089794053
facebook.com/gfa.com.ge/posts/3937794009598613
facebook.com/gfa.com.ge/posts/3927720437272637
facebook.com/watch/?v=134531948482716
facebook.com/watch/?v=428585811620694
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https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4313605505350793
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4311528875558456
https://www.facebook.com/watch/?v=177427324285779
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4302121096499234
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4279226388788705
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4279127015465309
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4268064183238259
https://www.facebook.com/watch/?v=1308034659592351
https://www.facebook.com/watch/?v=109702314523060
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4246543328723678
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4244952122216132
https://www.facebook.com/watch/?v=237439201461257
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4240214006023277
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4224845567560121
https://www.facebook.com/watch/?v=148508940559712
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4207300142647997
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4202087423169269
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4201795173198494
https://www.facebook.com/watch/?v=3761963063853024
https://www.facebook.com/watch/?v=281782743546663
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4188271381217540
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4181981028513242
https://www.facebook.com/watch/?v=284195449868692
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4181363835241628
https://www.facebook.com/watch/?v=453997255892084
https://www.facebook.com/watch/?v=214051710492465
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4179745475403464
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4179449472099731
https://www.facebook.com/watch/?v=466815128104899
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4179192745458737
https://www.facebook.com/watch/?v=889019455285485
https://www.facebook.com/watch/?v=2910634602544507
https://www.facebook.com/watch/?v=188298012963825
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4176758222368856
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4176748499036495
https://www.facebook.com/watch/?v=298670594970450
https://www.facebook.com/watch/?v=267157654892453
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4176568922387786
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4176555615722450
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4175620715815940
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4174108052633873
https://www.facebook.com/watch/?v=157108812988061
https://www.facebook.com/watch/?v=1084784175351890
https://www.facebook.com/watch/?v=467405691153884
https://www.facebook.com/watch/?v=818642732699540
https://www.facebook.com/watch/?v=1117010035447091
https://www.facebook.com/watch/?v=208467371070550
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4128772073834138
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4128770590500953
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4124286027616076
https://www.facebook.com/watch/?v=505783634161240
https://www.facebook.com/watch/?v=459388995390135
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4101498203228192
https://www.facebook.com/watch/?v=151309526770313
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4093992097312136
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4077062149005131
https://www.facebook.com/watch/?v=832177094030470
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4074587869252559
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4071911846186828
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4071909786187034
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4071414796236533
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4056021541109192
https://www.facebook.com/watch/?v=761345844814634
https://www.facebook.com/watch/?v=223860516110052
https://www.facebook.com/watch/?v=722175675164899
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/4001667666544580
https://www.facebook.com/watch/?v=250257363323665
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/3996302183747795
https://www.facebook.com/watch/?v=745565706088408
https://www.facebook.com/watch/?v=868620603939573
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/3994226787288668
https://www.facebook.com/watch/?v=1392115217787925
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/3993857193992294
https://www.facebook.com/watch/?v=720841498625242
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/3980704361974244
https://www.facebook.com/watch/?v=2864129477138673
https://www.facebook.com/watch/?v=772871590252974
https://www.facebook.com/watch/?v=1170063193432146
https://www.facebook.com/watch/?v=1139936089794053
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/3937794009598613
https://www.facebook.com/gfa.com.ge/posts/3927720437272637
https://www.facebook.com/watch/?v=134531948482716
https://www.facebook.com/watch/?v=428585811620694
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