აღმოსავლ
ეთპარტნიორობის ქვეყნებში მწვანე ინვესტიციებისათვის
სახელ
მწიფოფინანსურიპოტენციალ
ის გაძლ
იერება
გახსნითი შეხვედრა
საქ ართველ
ოში სახელ
მწიფომწვანე საინვესტიციოპროგრამის მომზადება და
ტრენინგებისჩატარება
დღისწესრიგი
ხუთშაბათი, 11 მარტი 2021, 13:00-14:30
Zoom პლ
ატფორმა

დამატებითი
ინფორმაციისათვის
შეგიძლიათ
დაგვიკავშირდეთ მისამართზე: david.simek@oecd.org.
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შესავალ
ი
ევროკ ავშირის პროგრამა EU4Environment-ის მიზანია დახმარებააღმოუჩინოს აღმოსავლ
ეთ
პარტნიორობის ქვეყნებს და მათ შორის საქ ართველ
ოს, რომ გაუმჯობესდეს ეროვნულ
ი
მმართველ
ობა დამარეგულ
ირებელ
ი მექ ანიზმები, რათახელ
ი შეეწყოს ქვეყნის მწვანე ზრდასა
და მდგრადგანვითარებას. რეალ
ისტურ გარემოსდაცვით და კლ
იმატთან დაკ ავშირებულ
ი
მიზნების მისაღწევად მნიშვნელ
ოვან როლ
ს თამაშობს სახელ
მწიფო საინვესტიციო
პროგრამები. EU4Environment-ის საქ მიანობის სფერო 3.3. დასაქ ართველ
ოს სამუშაო გეგმა
ითვალ
ისწინებს სამთავრობო უწყებებისთვის ტექ ნიკ ური ხასიათის დახმარებასა და
შესაძლ
ებლ
ობების გაზრდას სახელ
მწიფოგარემოსდაცვითი დანახარჯებისუკ ეთ
ესადმართვის
მიზნით.
წარმოდგენილ
ი პროექ ტის “საქ ართველ
ოში სახელ
მწიფო მწვანე საინვესტიციო პროგრამის
მომზადება და ტრენინგების ჩატარება” ძირითადი მიზანია ქვეყანაში სამთავრობო
უწყებების და ადგილ
ობრივი ექ სპერტების იმ გამოცდილ
ებითა და უნარებით აღჭურვა,
რომლ
ითაცშესაძლ
ებელ
ი იქ ნება სახელ
მწიფოგარემოსდაცვითი საინვესტიციოპროგრამების
დაგეგმვა და მათ განსახორციელ
ებლ
ად როგორც ადგილ
ობრივი ბიუჯეტიდან, ასევე
საერთაშორისოფინანსურიინსტიტუტებიდან დაფინანსებისმოძიება. პროგრამა შემუშავდება
საერთაშორისოსაუკ ეთესოპრატიკ ებზე დაყრდნობით
დაის შესაძლ
ოა გახდეს საშუალ
ოვადიანი
დანახარჯების ჩარჩო პროგრამების ფარგლ
ებში (MTEFs) სხვა დაბალ
ნახშირბადიანი
სახელ
მწიფოსაინვესტიციოპროგრამების მოდელ
ი.
შეხვედრის მიზნები დამოსალ
ოდნელ
ი შედეგები
• შეხვედრის მიზანია ტექ ნიკ ურიდახმარებისპროექ ტის „საქ ართველ
ოში სახელ
მწიფო
მწვანე საინვესტიციო პროგრამის მომზადება და ტრენინგების ჩატარება“
განხორციელ
ების პრეზენტაცია;
• მიმდინარე შეხვედრის მოსალ
ოდნელ
ი საბოლ
ოო შედეგები:
o შეთანხმდება პროექ ტის ძირითადი ასპექ ტები (პროგრამის მასშტაბი,
იმპლ
ემენტაცია);
o ასევე, ამაღლ
დება პროექ ტის ძირითადი მიზნის ბიოდეგრადირებადი
ნარჩენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულ
ობის საკ ითხი.
მონაწილ
ეები
შეხვედრას უმასპინძლ
ებს საქ ართველ
ოს გარემოს დაცვისა და სოფლ
ის მეურნეობის
სამინისტროს ოფიციალ
ური პირები და მათი მოწვეულ
ი ექ სპერტები, ასევე წარმოდგენილ
ი
იქ ნება სხვა დაინტერესებულ
ისამინისტროების, მუნიციპალ
იტეტების, საერთაშორისო და
არასამთავრობო ორგანიზაციების,
EU4Environment-ის
და საქ ართველ
ოში სხვა
ევროკ ავშირის მიერდაფინანსებუ
ლიპროგრამების წარმომადგენლ
ები.
შეხვედრის ფასილ
იტაციასუზრუნველ
ყოფს OECD დაKommunalkredit Public Consulting (KPC)
ექ სპერტები.
პრაქ ტიკ ულ
ი ინფორმაცია
შეხვედრის განმავლ
ობაში უზრუნველ
ყოფილ
იიქ ნება ინგლ
ისურ-ქ ართულ
ი თარგმანი.
ევროკ ავშირის პროგრამა EU4Environment შესახებ
ევროკ ავშირის პროგრამა EU4Environment-ის მიზანია, დაეხმაროს ექ ვს პარტნიორ
სახელ
მწიფოს - სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელ
არუსს, საქ ართველ
ოს, მოლ
დოვის რესპუბლ
იკ ასადა
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უკ რაინას შეინარჩუნოს საკ უთარი ქვეყნების ბუნებრივი კაპიტალ
ი და გაზარდოს
ადამიანების გარემოსდაცვითი კეთილ
დღეობა , უზრუნველ
ყოს მწვანე ზრდისშესაძლ
ებლ
ობები
დაშექ მნას გარემოსდაცვითი რისკ ების დაგავლ
ენების მართვის საუკ ეთესომექ ანიზმები.
პროგრამა დაფინანსებულ
ია ევროკ ავშირის მიერ და ხორციელ
დება 5 პარტნიორი
ორგანიზაციის: OECD, UNECE, UNEP, UNIDO დამსოფლ
იობანკ ის მიერ. ბიუჯეტი შეადგენს 20
მილ
იონ ევროს. განხორციელ
ების პერიოდი 2019-2022.
დეტალ
ურიინფორმაციისათვის მიმართეთშემდეგ ელ
.ფოსტაზე: EU4Environment@oecd.org
პროექ ტის ვებგვერდი: https://www.eu4environment.org
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დღისწესრიგი
დრო

საკ ითხი

სესია 1

მისალ
მება

13:00 – 13:15
(15 წთ)

•
•

სესია 2

•

13:25 – 13:35
(10 წთ)

•

•

13:45 – 13:55
(10 წთ)

•

13:55 – 14:05
(10 წთ)

•

14:05-14:15
(10 წთ)
სესია 5

რა არის
სახელ
მწიფო მწვანე
საინვესტიციო
პროგრამა?
დანახარჯები, პროგრამის მიზნებისა
დაშედეგების ურთიერთკ ავშირი.
საქ ართველ
ოში
ბიოდეგრადირებად
ნარჩენებთან
დაკ ავშირებულ
ი
ძირითადი
გარემოსდაცვითი
გამოწვევები
და საზოგადოების
ჩართულ
ობის წახალ
ისება

დევიდ
ტოფტ
ი, KPC

ალ
ვერდ
ჩანქ სელ
იანი.
ნარჩენებისა და ქიმიური
ნივთიერებების
მართვის
დეპარტამენტისუფროსი.

საქ ართველ
ოში
მწვანე
სახელ
მწიფო
საინვესტიციოპროგრამის აღწერა

13:35 – 13:45
(10 წთ)

სესია 4

ალ
ვერდჩანქ სელ
იანი, გარემოს
დაცვისა
და
სოფლ
ის
მეურნეობის სამინისტრო
დევიდ
სიმეკ ი, OECD

სახელ
მწიფო
მწვანე
საინვესტიციო
პროგრამების დიზაინისა და დანახარჯების
ზოგადიმიმოხილ
ვა

13:15 – 13:25
(10 წთ)

სესია 3

საქ ართველ
ოს გარემოს დაცვისა და
სოფლ
ის მეურნეობის სამინისტროს
მისასალ
მებელ
ი სიტყვა
მიმდინარე შეხვედრის პრეზენტაცია
დაამოცანები

საინვესტიციო პროგრამის მეშვეობით
შესაძლ
ო
განსახორციელ
ებელ
ი
პროექ ტების ტიპები, რომლ
ებიცმიზნად
ისახავს
ნაგავსაყრელ
ებზე
ბიოდეგრადირებადი
ნარჩენების
რაოდენობისშემცირებას;
პროგრამის
განსახორციელ
ებლ
ად
საჭირო ინსტიტუციური მოწყობა–
ავსტრიის მაგალ
ით;
დისკ უსია პროექ ტების
ტიპების
პრიორიტეტულ
ობის შესახებ - რომელ
იც,
გეოგრაფიულ ჭრილ
ში
შესაძლ
ოა
მხარდაჭერილ
ი
იყოს
სამომავლ
ო
პროგრამის მეშვეობით.

პროექ ტის
ნაბიჯები
•

განხორციელ
ების

თამარლოლ
აძე
, KPC

ქრისტიან ობერლ
ეიტნერი, KPC
ფასილ
იტატორი:
რაფალ
სტანეკ ი, KPC

სამომავლ
ო

სტანეკ ი, KPC
საკ ვლ
ევი სფერო და აუცილ
ებელ
ი რაფალ
მონაცემები

შეხვედრის შეჯამება
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დრო
14:15 – 14:30
(15 წთ)

საკ ითხი
სიმეკ ი, OECD
• შეხვედრის ძირითადი მიგნებების დევიდ
შეჯამება დასამომავლ
ონაბიჯები
ირმა გურგულ
იანი,
• დახურვა

გარემოს
დაცვისა
და
სოფლ
ის
მეურნეობის სამინისტრო

