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Գյուղի զարգացման 40 
նախաձեռնություն

Տեղական խմբի 
հիմնավորում

Ախալքալաքի զարգացման 
ռազմավարություն

Նախագծի շրջանակներում պլանավորված ակտիվություններ:

Կանանց, երիտասարդների, հատուկ կարիքավոր անձանց ներգրավածություն

Մշակութային ժառանգությունՍպորտ և հանգիստ

Բնապահպանություն
Սոցիալական հարցեր / 
գյուղական ենթակառուցվածք

ՏուրիզմԳյուղատնտեսություն

Հիմնական ոլորտները:

Տեղական զարգացման վերևից 
ներքև ուղղված գործընթացը

Տեղական, հանրային և 
մասնային ոլորտի 
գործընկերություն (LAG)

Տեղական զարգացման 
ռազմավարություններ

Ինտեգրացված 
բազմաոլորտային 
գործունեություն

Համագործակցություն

Կապեր

Նորարարություն

Ախալքալաքի գյուղի զարգացումը 
Եվրոպական  LEADER մոտեցմամբ
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GIPA-ի գյուղի զարգացման բաժնի պետ

Նանա Քաշակիշվիլի

Ախալքալաքը շատ հետաքրքիր մունիցիպալիտետ է, համապատասխանաբար մենք սպասում ենք 
հետաքրքիր գործունեության։ Մեր նպատակն է, որ բնակչության կողմից կստանանք բոլոր գաղափարները, 
ինչը կարևոր է մինիցիպալիտետի զարգացման համր, Համապատասխանաբար մեր ծրագրի դիզայնը կազմած 
է այնպես, որ  առավելորեն տեղի ունենա էթնիկ փոքրամասնությունների ներգրավածություն, հաշվի 
առնելով նրանց կարծիքները, թե ինչպես պետք է զարգանա Ախալքալաքի մունիցիպալիտետը

Եվրոմիության ներկայացչության կցորդը, բնապահպանության և գյուղի զարգացման ծրագրի մենեջեր

Ալվարո Ապրեսիո Օրտիգա

ENPARD ծրագրի սահմաններում մենք փորձում ենք նպաստել լիդերի սկզբունքների զարգացմանը, ինչը 
տարիների ընթացքում հաջողությամբ է իրականացվում գյուղի զարգացման տեսանկյունով Եվրոպական 
պետություններում։ Ես կոչ եմ անում Ախալքալաքի բնակչությանը և տեղական իշխանություններին 
նմանատիպ սեփական մունիցիպալիտետի զարգացման պլանի մշակում

Մունիցիպալիտետի կայուն զարգացման  և գյուղում ապրող բնակչության եկամուտի աղբյուր 
ստեղծելու համար հարկավոր է  բազմակողմանի տնտեսության զարգացում։ Այդ նպատակին 
հասնելու համար GIPA-ն կփորձի Իռլանդիայի՝ արևմտյան կորկի փորձը կիսելով, երիտասարդների, 
կանանց ներգրավածության, բնական ռեսուրսների կայուն համակրգի և գյուղում զբոսաշրջիկության 
զարգացման շնորհիվ։Նախագիծը "գյուղի զարգացման նոր մոտեցման աջակցությունը 
Ախալքալաքում" ֆինանսավորվել է` Եվրոմիությունը վրաստանի գյուղատնտեսության զարգացման 
հարևանական նախագծի (ENPARD)-ի սհմաններում և իրականացնում է GIPA  կազմակերպության 
հետ Մերսի Քորպսը և էլվան

Եվրոպայի հարևանական ծրագիրը գյուղի և գյուղատնտեսության զարգացման համար պլանավորում 
է լիդերի բաղադրիչների զարգացման աջակցություն, որպեսզի հիմնվի գյուղի զարգացման հստակ 
պլանի վրա։

Լիդերը կարելի է դիտարկել որպես տարբեր ակտիվությունների միավորում, որը ուղղված է դեպի  
մունիցիպալիտետների զարգացմանը և ճիշտ ռազմավարությունների մշակմանը:Եվրոպական փորձը 
ցույց է տալիս թե ինչպես կարող է լիդերը փոխել գյուղի բնակչության առօրյա կյանքը:1991 
թվականից LEADER  փորձում է Եվրոպական երկրներում հիմնի գյուղի զարգացման նորարար 
մոտեցումը, ինչը հնարավորություն է տալիս տեղական բնակչությանը ակտիվորեն ներգրավել և 
սահմանել սեփական մունիցիպալիտետի զարգացման ռազմավարությունը


