
დანართი N1 

2021 წლის გაზაფხულის საგრანტო კონკურსის სპეციალური პრიორიტეტები 

 

2021 წლის გაზაფხულის საგრანტო კონკურსის სპეციალური პრიორიტეტები, Covid - 

19 ეპიდემიის ნეგატიური შედეგების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით 

შეიქმნა და მოქმედებს „წყალტუბოს განვითარების ჯგუფის“ 2021 წლის გაზაფხულის 

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში. აღნიშნული პრიორიტეტების შექმნას საფუძვლად 

უდევს ა(ა)იპ „ფიფლ ინ ნიდისა“ და „წყალტუბოს განვითარების ჯგუფის“ მიერ 

ჩატარებული კვლევა და კვლევის შედეგების „წყალტუბოს განვითარების ჯგუფის“ 

აქტიურ წევრებთან განხილვა-დისკუსია. ყოველივე ამის შედეგად გამოვლენილი 

პრიორიტეტული მიმართულებები, მოცემულია წინამდებარე დოკუმენტში, 

რომელიც წარმოადგენს „წყალტუბოს განვითარების ჯგუფის 2021 წლის 

გაზაფხულის საგრანტო კონკურსის სახელმძღვანელოს“ განუყოფელ ნაწილს. 

 

ცვლილების საჭიროება  

გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ წინამდებარე ცვლილებების განხორციელებით 

ხდება  „წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2020-2024-ის“ 

პრიორიტეტების 2021 წლის გაზაფხულის საგრანტო კონკურსისთვის დაზუსტება. 

აღნიშნული ცვლილების საჭიროება განაპირობა Covid - 19 პანდემიით 

გამოწვეულმა ეკონომიკურმა რყევებმა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, რამაც 

განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახადა ეპიდემიოლოგიურ პირობებში თემის 

ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების მდოგმაროება და გააჩინა აუცილებლობა 2021 

წლის გაზაფხულის საგრანტო კონკურსი კიდევ უფრო ეფექტური და გამოწვევებზე 

რეაგირებადი გამხდარიყო. ა(ა)იპ „ფიფლ ინ ნიდისა“ და „წყალტუბოს 

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის“ საგრანტო კონკურსი წარმოდგენს ერთერთ 

უმთავრეს მექანიზმს ადგილობრივი თემის სოციალური გამოწვევების საპასუხოდ. 

სწორედ ამიტომ, ამ მექანიზმის მოქნილობა კრიტიკულად აუცილებელია მისი 

საბოლოო მიზნის წარმატებული განხორციელებისათვის, რაც გულისხმობს 

ადგილობრივი თემის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობას.   

 

ცვლილების მიზანი 

„წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2020-2024-ის“ 

პრიორიტეტების დაზუსტება არ გულისხმობს სტრატეგიის არსებით ცვლილებას, 

მისი სხვა რომელიმე ნაწილის ცვლილებას ან/და მისი პრიორიტეტების ნაწილის 

სრულ ცვლილებას. იგი გამომდინარეობს მხოლოდ 2021 წლის საგრანტო 

კონკურსის ეფექტურად ჩატარების აუცილებლობიდან.  

წინამდებარე ცვლილების უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს კვლევის ფარგლებში 

იდენტიფიცირებულ Covid-19 პანდემიურ გამოწვევებზე ეფექტური რეაგირება. 

ასევე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური სირთულეების 

დაძლევისათვის აუცილებელი მექანიზმების გააქტიურება და სპეციფიური 

ეკონომიკური საჭიროებების წინ წამოწევის გზით კონკრეტული ეკონომიკური 

სექტორების მიზანმიმართული მხარდაჭერა.     



 

სამიზნე ჯგუფები 

წინამდებარე დოკუმენტის შემუშავების პროცესში კვლევის სამიზნე ჯგუფი არ 

შემოიფარგლებოდა ერთი რომელიმე, ან რამდენიმე კონკრეტული მახასიათებლით. 

Covid-19 პანდემიის მასიური გავლენის გამო, ასევე საგრანტო კონკურსის მასშტაბის 

გათვალისწინებით, აუცილებელი იყო წყალტუბოს მთელს მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები ადამიანების უკუკავშირი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. 

სწორედ ამიტომ, მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში ჩატარებული კვლევა 

დაეფუძნა; სოციალური, გენდერული და ასაკობრივი მრავალფეროვნების 

პრინციპს.   

 

პრიორიტეტების შემუშავების მექანიზმი 

წინამდებარე პრიორიტეტები შემუშავდა „ლიდერ მიდგომის“ გამოყენებითა და 

წყალტუბოს განვითარების ჯგუფის წევრების აქტიური ჩართულობით. ანალიზის 

საფუძველს წარმოადგენდა ინდივიდუალური კითხვარი, რომლის შედეგებიც 

განხილულ იქნა წყალტუბოს ლაგის ერთობლივ შეხვედრაზე  კვლევის ფარგლებში 

გამოიკითხა სხვადასხვა ასაკის, სქესისა და სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანი. 

კითხვარის მიზანს წარმოადგენდა შემდეგი გარემოებების იდენტიფიკაცია; 

 

- Covid-19 პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის მიზეზით 

სამსახურეობრივი/დასაქმების მდგომარეობის გაუარესების მაჩვენებელი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 

- Covid-19 პანდემიით გამოწვეული შიდა მიგრაციის მაჩვენებელი 

- Covid-19 პანდემიით გამოწვეული მოწყვლადობის მაჩვენებელი ასაკობრივი 

ასპექტის გათვალისწინებით 

- Covid-19 პანდემიით გამოწვეული მოწყვლადობის მაჩვენებელი გენდერული 

ასპექტის გათვალისწინებით   

 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი პრიორიტეტები, რომლებიც უპირატესია 

2021 წლის გაზაფხულის საგრანტო კონკურსისათვის; 

- ახალგაზრდული ინიციატივები 

- ბიზნეს სტარტაპები  

- ინოვაციური ბიზნეს პროექტები  

- გასართობი აქტივობები 

- პროექტები, რომლებიც ხელს უწყობს მოწყვლადი ჯგუფების 

წარმოადგენლების - ახალგაზრდების, ქალების, მაღალმთიან რეგიონში 

მცხოვრები პირების, იძულებით გადაადგილებული პირების, ეკო 

მიგრანტებისა და  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 

ინტეგრაციასა და დასაქმებას; 

- პროექტები, რომლებიც მხარს უჭერს სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას, 

როგორც სოციალური სერვისების მიწოდებით, ისე ბიზნეს საქმიანობების 

წარმართვით; 

 

ასევე პრიორიტეტულ ჯგუფებად განისაზღვრა: 



- ახალგაზრდები 

- მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობა 

- ქალები 

- იძულებით გადაადგილებული პირები 

- შშმ პირები 

- ეკო მიგრანტები 

 

პრიორიტეტების პრაქტიკული განხორციელების გეგმა 

წინამდებარე დოკუმენტის 2021 წლის გაზაფხულის საგრანტო სახელმძღვანელოში 

ინტეგრირების გზით, 2021 წლის გაზაფხულის საგრანტო კონკურსის 

განხორციელება დაეფუძნება აღნიშნული პრიორიტეტების იდენტიფიცირებას, მათ 

წინ წამოწევასა და მაქსიმალურ ხელშეწყობას.  

 

პრიორიტეტების დოკუმენტის მიღებით წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების 

ჯგუფის საგრანტო კონკურსის შესარჩევი კომისიის გადაწყვეტილებები 

მაქსიმალურად ადაპტირებული გახდება არსებულ საჭიროებებზე და მოახდენს 

მათ პრიორიტეტული მიდგომით განხილვას. 

 

აღნიშნული პრიორიტეტების დოკუმენტი, სხვა კორპორატიულ დოკუმენტებთან 

ერთად უნდა გახდეს წყალტუბოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის 

სახელმძღვანელო, თემისათვის ყველაზე აუცილებელი ბიზნეს, საჯარო და სათემო 

პროექტების დაფინანსების პროცესში. 

 


