
სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი

ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია

უკეთესი მომავალი თეთრიწყაროსათვის



„სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს

მუნიციპალიტეტში“

ეს არის ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ოთხწლიანი 
პროექტი, რომელიც ინოვაციური სოციო-ეკონომიკური 
მოდელების დანერგვით, თეთრიწყაროს რეგიონში ცხოვრების 
დონის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. 

ევროკავშირის „ლიდერ“ მიდგომის საფუძველზე 
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის შექმნას (LAG), 
რომელიც ჩამოყალიბდება  ფუნქციონალურ 
ერთეულად და წვლილს შეიტანს ცხოვრების დონის 
გაუმჯობესებაში ადგილობრივი განვითარების 
ინიციატივების მეშვეობით;

თემის მიერ ინიცირებული ადგილობრივი განვითა-
რების სტრატეგიის შემუშავებას;

მეწარმეობაზე ორიენტირებული ფინანსური მექანი-
ზმების, დასაქმების მოდელებისა და  გარემოსთან 
ადაპტირებული ტექნოლოგიების დანერგვით, 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური 
განვითარების  დივერსიფიცირებული შესაძლებლო-
ბების შექმნას.

RDFG დასახული მიზნის მისაღწევად უზრუნველყოფს:



ეს არის ევროპული სამეზობლო პროგრამა, რომელიც 
საქართველოში  სოფლისა და სოფლის მეურნეობის 
განვითარებას უწყობს ხელს და სოფლად სიღარიბის შემცირებას 
ისახავს მიზნად. 

პროექტის განხორციელებისას გამოიყენება „ლიდერ“ (LEADER) 
მიდგომა. „ლიდერ“ მიდგომა ევროპულ გამოცდილებას ეფუძნება 
და გულისხმობს, რომ სოფლის პრობლემების, შესაძლებლო-
ბებისა თუ გამოწვევების შესახებ ყველაზე უკეთ ადგილობრივმა 
მოსახლეობამ იცის. ამიტომ, „ლიდერი“ მიზნად ისახავს, სოფლის 
განვითარებაში ჩართოს სოფლის მაცხოვრებლები, როგორც 
განმახორციელებელი პირები და არა როგორც მხოლოდ 
მოსარგებლეები.  აღნიშნული მიდგომის საფუძველზე 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში შეიქმნება თეთრიწყაროს 
განვითარების ჯგუფი (LAG), როგორც პარტნიორობა კერძო, 
საჯარო და სამოქალაქო სექტორებს შორის.

რა არის „ლიდერი“?

რა არის  ENPARD?



ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია არის თეთრიწყაროს 
„ლაგის“  მიერ განსაზღვრული გრძელვადიანი ხედვა, რომელშიც 
აისახება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის განვითარების 
პრიორიტეტები. აღნიშნული სტრატეგიიდან გამომდინარე 
გაიცემა გრანტები სტრატეგიით დასახული პრიორიტეტების 
მისაღწევად.

 

რა არის თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფი?

პროექტის  ფარგლებში  მუნიციპალიტეტში  შეიქმნება 
თეთრიწყაროს განვითარების ჯგუფი - ე.წ. „ლაგი” (LAG), რომელიც 
„ლიდერ“ მიდგომის ძირითადი ინსტრუმენტია.  „ლაგი“ 
წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის კერძო, საჯარო და სამოქალაქო 
სექტორის წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებულ 
სამოქალაქო პლატფორმას. მას გააჩნია ორგანიზაციული ფორმა 
და ძირითდად წარმოადგენს არაკომერციულ, დარეგისტრი-
რებულ ორგანიზაციას. „ლაგი“, ეს არის ეფექტური ინსტრუმენტი 
სოფლად არსებული ნებისმიერი პრობლემის ადვოკატირებისა 
და მათი გადაჭრის გზების შემუშავებისთვის. პროექტის 
ფარგლებში მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობებისა და 
გამოწვევების გაანალიზების საფუძველზე, „ლაგის“  წევრები 
ადგილობრივი განვითარების სტრტეგიას შეიმუშევებენ.  

რა არის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია? 



დასაქმების პროგრამა ხელს შეუწყობს 
ადგილობრივ მოსახლეობას კარიერის 
დაგეგმვასა და დასაქმებისთვის აუცილებელი 
უ ნ ა რ ე ბ ი ს  გ ა ნ ვ ი თ ა რ ე ბ ა შ ი ,  რ ი თ ა ც 
უზრუნველყოფს სამუშაოს მაძიებლების 
შრომის ბაზარზე ინტეგრაციას.

დასაქმების

ინოვაციური

პროგრამა 

პროფესიული

გადამზადების

პროგრამა

პროფესიული გადამზადების პროგრამა 
უზრუნველყოფს დაინტერესებული მოსახლე-
ობისთვის ინფორმაციის მიწოდებას ყველაზე 
მოთხოვნად პროფესიებზე და ხელს შეუწყობს 
ი ნ დ ი ვ ი დ ე ბ ს  ს ხ ვ ა დ ა ს ხ ვ ა  უ ნ ა რ ი ს 
განვითარებისა და ახალი პროფესიის 
ათვისების პროცესში.

ახალგაზრდა ფერმერთა ცენტრები, როგორც 
არაფორმალური განათლების შესაძლებ-
ლობა ,  ხელს უწყობს  უფროსკლასელ 
მოსწავლეებს განივითარონ სამოქალაქო 
ჩართულობის, ლიდერობის, მეწარმეობის 
უნარ-ჩვევები და გაეცნონ თანამედროვე 
ტექნოლოგიებს სოფლის მეურნეობის 
სფეროში.

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაინტე-
რესებულ ფერმერებს შესაძლებლობა 
მიეცემათ გაეცნონ სოფლის მეურნეობის 
თანამედროვე ტექნოლოგიებს და სხვადასხვა 
სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე გაცვლითი 
ვიზიტების მეშვეობით, მიიღონ როგორც 
თ ე ო რ ი უ ლ ი ,  ა ს ე ვ ე  პ რ ა ქ ტ ი კ უ ლ ი 
გამოცდილება.

ახალგაზრდა

ფერმერთა

ცენტრები

ფერმერთათვის
სოფლის
მეურნეობის
თანამედროვე 
ტექნოლოგიების
გაცნობა

პროექტის ფარგლებში, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში

განხორციელდება ოთხი დამატებითი პროგრამა:



პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში მონაწილეობის 
მიღება შეუძლია თეთრიწყაროში მცხოვრებ ნებისმიერ მსურველს 
და ასევე მეწარმეებს, რომელბიც არ ცხოვრობენ აღნიშნულ 
მუნიციპალიტეტში, თუმცა ეწევიან ეკონომიკურ საქმიანობას და 
აქვთ რეგისტრირებული ბიზნესი თეთრიწყაროს მუნიციპა-
ლიტეტში. 

პროექტს ახორციელებს ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი 
საქართველოსთვის (RDFG) ევროკავშირის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის 
განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) მხარდაჭერით. 
პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციები არიან  აგრო-ტექნოლოგიების ასოციაცია 
(ATA) და ლიტვის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების ქსელი (VVTG).

პროექტის შესახებ დამატებითი
ინფორმაციისათვის გთხოვთ

დაგვიკავშირდეთ
ელ.ფოსტა: enpard@rdfg.ge

ტელ: +995 599 84 78 57

www.rdfg.ge
www.enpard.ge

ვის შეუძლია მონაწილეობა პროექტის ფარგლებში
დაგეგმილ აქტივობებში? 
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