ახალქალაქის განვითარების სტრატეგია
ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების
სტრატეგია შემუშავებულია საკონსულტაციო
პროცესისა და ახალქალაქის მუნიციპალი‐
ტეტის სხვადასხვა სექტორში მოქმედი ადგი‐
ლობრივი მოსახლეობის, თემების, ორგა‐
ნიზაციებისა და კერძო პირების ფართო
წარმომადგენლობითა და ჩართულობით.
სტრატეგიის შემუშავებაში განსაკუთრებული
წვლილი შეიტანა ახალქალაქის ადგილო‐
ბრივი განვითარების ჯგუფმა (LAG), რომე‐
ლიც 30 წევრისგან შედგება.
სტრატეგია ასახავს ადგილობრივ გამოწვე‐
ვებს და ყურადღებას ამახვილებს მომავალი
განვითარების შესაძლებლობებზე კონკრე‐
ტული გადაწყვეტილებების მიღებითა და
სპეციფიური სოციალურ-ეკონომიკური,
კულტურული და გარემოსდაცვითი ინტერ‐
ვენციების მეშვეობით.

„რეგიონის ეკონომიკური განვითარების
და ზრდისთვის აუცილებელია წამყვანი
მიმართულებების გამოვლენა და შესწა‐
ვლა, რომელიც ზუსტად არის ასახული
აღნიშნულ დოკუმენტში. მნიშვნელოვა‐
ნია, ადგილობრივი პოტენციალის გამოყ‐
ენება საგრანტო წინადადებების დაფი‐
ნანსებისას” – განაცხადა ახალქალაქის
განვითარების ჯგუფის თავმჯდომარის
მოადგილემ მახარე მაცუკატოვმა.

საგრანტო კონკურსი
LAG-ს მიერ გამოცხადებული პირველი
საგრანტო კონკურსის ფარგლებში სულ
შემოვიდა 126 ინტერესთა გამოხატვის ფორ‐
მა. მე-2 ეტაპზე მონაწილეობას გააგრძლებს
54 კანდიდატი. შემდეგ ეტაპზე გადასული
კანდიდატებისთვის ჩატარდება ტრენინგები
და კონსულტაციები სრული განაცხადის
შევსების შესახებ.

საგრანტო კონკურსის მიზანია: ცხოვრების
ხარისხის გაუმჯობესება, ადგილობრივი
ეკონომიკის დივერსიფიცირება, ადგი‐
ლობრივი მოსახლეობის ინტეგრაცია და
მუნიციპალიტეტის გადაქცევა უკეთეს
საცხოვრებელ ადგილად.

FAO-ს წარმომადგენლების ვიზიტი ახალქალაქში
გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაციის (UN FAO) წარმომადგენლები
სამუშაო ვიზიტით ახალქალაქში იმყოფე‐
ბოდნენ. ვიზიტი განხორციელდა „სოფლის
განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა
ახალქალაქში“ პროექტის თანაორგანიზე‐
ბით. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვე‐
დრები ახალქალაქის ადგილობრივი განვი‐
თარების ჯგუფის წევრებთან, სადაც განიხი‐
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ლეს ჯგუფის სამომავლო გეგმები და მიმდი‐
ნარე, აქტივობები. გარდა ამისა, შეხვედრები
გაიმართა კერძო და საჯარო სექტორის
წარმომადგენლებთან მათ შორის კარტო‐
ფილისა და რძის მწარმოებელ სასოფლოსამეურნეო კოოპერატივებთან, კალმახის,
თაფლის და ყველის მწარმოებელ საწარმო‐
ების წარმომადგენლებთან.

საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
ახალქალაქში
LAG-ის წევრებმა დამოუკიდებლობის დღე
ჯავახეთის ეროვნულ პარკსა და მოსახლე‐
ობასთან შეხვედრით აღნიშნეს. ეკოლოგია
და გარემოს დაცვა ახალქალქალაქის სტრა‐
ტეგიის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა.
ჯავახეთის ეროვნული პარკის ადმინის‐
ტრაციის თანამშრომლებმა ჩაატარეს სემინა‐
რი ქვე-პროექტების გარემოზე ზეგავლენის
შეფასების მიმართულებით და დაცული
ტერიტორიების მნიშვნელობაზე რეგიონი‐
სთვის.

ასევე განიხილეს სამომავლო გეგმები დაკავ‐
შირებული სხვადასხვა ეკო კლუბების
ჩამოყალიბებასა და ახალგაზრდებისთვის
საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარებაზე.
LAG-ის ინიციატივით სკოლის მოსწავლე‐
ებისთვის და სტუდენტებისთვის ჩატარდება
სხვადასხვა საინფორმაციო სემინარები გარე‐
მოს დაცვის მნიშვნელობაზე და დაიგეგმება
დასუფთავების კამპანიები.

პროექტი „სოფლის განვითარების ახალი მიდგომა საქართველოში“ ხორციელდება
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის და სოფლის მეურნეობის განვითარების
დეპარტამენტის (GRDD/GIPA) მიერ. პროექტის პარტნიორები არიან მერსი ქორფსი, ელვა
საზოგადოებრივი ჩართულობა და დასავლეთ კორკის განვითარების პარტნიორობა. პროექტი
დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ, სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების
ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში.
http://akhalkalakilag.ge
https://www.facebook.com/akhalkalakilag
გუსან ჰავასის #7, 0700, ახალქალაქი, საქართველო
info@akhalkalakilag.ge

