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სოფლის განვითარების 
40 ინიციატივა

ადგილობრივი ჯგუფის 
ჩამოყალიბება

ახალქალაქის განვითარების 
სტრატეგიის შემუშავება

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობები:

ქალების, ახალგაზრდების, ინკლუზიური პირების ჩართულობა

კულტურული მემკვიდრეობასპორტი და რეკრეაცია

გარემოს დაცვა
სოციალური და სოფლის 
ინფრასტრუქტურა

ტურიზმისოფლის მეურნეობა

ძირითადი სექტორები:

ადგილობრივი განვითარების 
ქვემოდან ზემოთ  მიმართული  
პროცესი

ადგილობრივი საჯარო და 
კერძო  სექტორის 
პარტნიორობა:  ადგილობრივი  
სამუშაო ჯგუფები (LAG)

ადგილობრივი განვითარების 
სტრატეგიები

ინტეგრირებული და 
მრავალდარგობრივი 
საქმიანობები

თანამშრომლობა

კავშირები

ინოვაცია

ახალქალაქის სოფლის განვითარება 
ევროპული LEADER მიდგომით
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GIPA-ს სოფლის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი

ნანა ქაშაკაშვილი

ახალქალაქი ძალიან საინტერესო მუნიციპალიტეტია. შესაბამისად, ჩვენ ველით საინტერესო 
საქმიანობას. ჩვენი მიზანია, თვითონ მოსახლეობიდან მოდიოდეს ყველა იდეა, რაც 
მნიშვნელოვანია მათი მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის. ჩვენი პროგრამის დიზაინი 
ზუსტად იმაზეა აწყობილი, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ეროვნული უმცირესობების ჩართვა, 
მათი მოსაზრების გათვალისწინება, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტი.

ევროკავშირის წარმომადგენლობის ატაშე, გარემოს დაცვისა და სოფლის განვითარების პროგრამის მენეჯერი

ალვარო აპარესიო ორტეგა

ENPARD-ის პროექტის საშუალებით, ჩვენ ვცდილობთ, ხელი შევუწყოთ LEADER პრინციპის 
განვითარებას, რაც უკვე წლებია წარმატებით ხორციელდება სოფლის განვითარების 
მიმართულებით ევროპის ქვეყნებში. მე ვიწვევ ახალქალაქის მოსახლეობასა და ადგილობრივ 
მთავრობას, ჩაერთონ თავიანთი მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის შემუშავებაში.

მუნიციპალიტეტის მდგრადი განვითარებისა და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის შემოსავლის წყაროს 
შექმნისთვის საჭიროა მრავალდარგობრივი ეკონომიკის განვითარება. აღნიშნულის მიღწევას GIPA 
ირლანდიის, დასავლეთ კორკის გამოცდილების გაზიარებით, ახალგაზრდებისა და ქალების 
ჩართულობით, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი სისტემის დანერგვითა და სოფლად ტურიზმის 
განვითარების გზით შეეცდება. პროექტი “სოფლის განვითარების ახალი მიდგომების ხელშეწყობა 
ახალქალაქში” დაფინანსებულია ევროკავშირის საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების 
ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში და ახორციელებს GIPA ორგანიზაციებთან 
„მერსი ქორპსი“ და „ელვა“.
 
ევროპის სამეზობლო პროგრამა მიზნად ისახავს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის 
ლიდერის კომპონენტის განვითარების ხელშეწყობას, რათა  ჩამოყალიბდეს სოფლის განვითარების 
მკაფიო გეგმა. 

LEADER შეიძლება განვიხილოთ, როგორც სხვადასხვა აქტივობის გაერთიანება, რომელიც მიმართულია 
მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და სწორი სტრატეგიის შემუშავებისკენ. ევროპული გამოცდილება 
აჩვენებს, როგორ შეუძლია ლიდერს, შეცვალოს სოფლის მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრება. 1991 
წლიდან, LEADER ევროპის ქვეყნებში ცდილობს, დანერგოს სოფლის განვითარების ინოვაციური 
მიდგომა, რაც საშუალებას აძლევს ადგილობრივ მოსახლეობას, აქტიურად ჩაერთონ და განსაზღვრონ 
საკუთარი მუნიციპალიტეტის განვითარების სტრატეგია.


