ახალქალაქის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ ევროკავშირის ENPARD პროექტის- სოფლის
განვითარების ახალი მიდგომის ხელშეწყობა ახალქალაქში ფარგლებში
მხარდაჭერილი პროექტების ნუსხა

1. AKH-007- საინფორმაციო ბაზა-საფუძველი ტურიზმის შექმნისა და განვითარებისთვის.
აპლიკანტი-აიპი «საუკეთესო ცხოვრება». ახალქალაქი.
2. AKH-008- ავტოსერვისის განვითარება ЕVRO-5, ЕVRO-6 სტანდარტების მიხედვით.
აპლიკანტი- სასუნიკ ასლანიანი.
3. AKH1-009- რძის პროდუქტების საფირმო მაღაზია. აპლიკანტი- კოოპერატივი “მზიური
ჯავახეთი”. ახალქალაქი.
4. AKH-012- სასტუმროს ტიპის კოტეჯების აშენება ვიზიტორებისათვის. აპლიკანტი- გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია. კარწახის ტბა, ახალქალაქი.
5. AKH-015- დოკუმენტების ცენტრი (ცენტრი მომსახურება მოიცავს სასოფლო-სამეურნეო და
სხვა უძრავი ქონების ადგილზე აერო გადაღებას, შესაბამისი დოკუმენტების მომზადებას,
სათანადო იურიდიული კონსულტაციას და ქონების უფლებაზე დამადასტურებელი
დოკუმენტაციის გაცემას). აპლიკანტი- ი/მ არარატ ჰოვანესიან. ახალქალაქი.
6. AKH-019- სამკერვალო ატელიე. აპლიკანტი- არმენუი კაზარიანი. ახალქალაქი.
7. AKH-018- გადაშენების ზღავრზე მყოფი- მდინარის კალმახის პოპულაციის აღდგენა.
აპლიკანტი- ი/მ არტურ ხაჩატრიანი. სოფელი ოკამი, ახლქალაქი.
8. AKH-021- ეკოლოგიურად სუფთა ლითონის ფურცლის (გადახურვის) წარმოება. აპლიკანტიშპს “ყავარი” სოფელი ხოსპიო, ახალქალაქი.
9. AKH-022- სკვერის მოწყობა- დასასვენებელი, ეკოლოგიური ზონა მოსახლეობისა და
ტურისტებისთვის, აპლიკანტი-ააიპახალქალაქის სერვის ცენტრი. (თავისუფლების და
ერევნის ქუჩების კვეთა) ახალქალაქი.
10. AKH-028- სოფლად სასტუმრო სახლის მშენობლება. აპლიკანტი- რუბენ გალსტიან. სოფელი
კოთელია, ახალქალაქი.
11. AKH-029- ჰოლსტეინის ჯიშის მსხვილფეხა პირუტყვის შემოყვანა და მოშენება. აპლიკანტიკოოპერატივი “სურიკი”. სოფელი ალათუმანი, ახალქალაქი.
12. AKH-035- დედათა და ბავშვთა სამყარო (სოციალური საქმიანობა, კლუბი). აპლიკანტი- ააიპ
“ნიუ სტაილი” (6 ქალის საინიციატივო ჯგუფი). ახალქალაქი.
13. AKH 037- სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სარწყავი, მოძრავი საქაჩითა და საკეცი
მილებით. აპლიკანტი- კოოპერატივი მელიორაცია (6 ახალგაზრდის საინიციატივო ჯგუფი).
სოფელი ორჯა, ახალქალაქი.
14. AKH-038- ვულკანური წიდის (პემზის) მოპოვება და გადამუშავება (თანამედროვე
დამტვირთველის შეძენა, და მზის ენერგიის გამოყენება კარიერისათვის საჭირო
ელექტროენერგიის მისაღებად). აპლიკანტი- შპს „მერიდიანი 2006“. სოფელი ოკამი,
ახალქალაქი
15. AKH-048- კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება (ეთნოკულტურული მემკვიდრეობისა
და ტრადიციული რეწვის განვითარება პროფესიული და არაფორმალური განათლების
გზით). აპლიკანტი-ახალქალაქის ზრდასრულთა განათლების ცენტრი. ახალქალაქი.
16. AKH-074- მზის ენერგია (მზის ელემენტების განთავსება და ალტერნატიული ენერგიის
მიღება) აპლიკანტი- ვარდაზარ მურადიანი. ახალქალაქი.
17. AKH-081-ტრადიციული და ევროპული ყველების წარმოების გაზრდა და ტექნოლოგიების
აღდგენა. აპლიკანტი- ი/მ კარენ სიმონიანი. #14 სამხედრო დასახლება. ახალქალაქი.

