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  დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ 

დაგვიკავშირდეთ მისამართზე: david.simek@oecd.org. 
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შესავალი  

ევროკ ავშირის პროგრამა  EU4Environment-ის მიზანია დახმარება აღმოუჩინოს აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებს  და მათ შორის საქართველოს, რომ გაუმჯობესდეს ეროვნული 
მმართველობა და მარეგულირებელი მექანიზმები, რათა ხელი შეეწყოს ქვეყნის  მწვანე ზრდასა 
და მდგრად განვითარებას.  რეალისტურ გარემოსდაცვით  და კლიმატთან  დაკ ავშირებული 
მიზნების მისაღწევად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სახელმწიფო საინვესტიციო 
პროგრამები. EU4Environment-ის საქმიანობის სფერო 3.3. და საქართველოს სამუშაო გეგმა 
ითვალისწინებს სამთავრობო უწყებებისთვის ტექნიკური ხასიათის დახმარებასა  და 
შესაძლებლობების  გაზრდას სახელმწიფო გარემოსდაცვითი დანახარჯების უკ ეთესად მართვის 
მიზნით.  

წარმოდგენილი პროექტის “საქართველოში  სახელმწიფო მწვანე საინვესტიციო პროგრამის 
მომზადება და ტრენინგების ჩატარება”  ძირითადი მიზანია ქვეყანაში სამთავრობო 
უწყებების და ადგილობრივი ექსპერტების იმ გამოცდილებითა და უნარებით აღჭურვა, 
რომლითაც შესაძლებელი იქნება  სახელმწიფო გარემოსდაცვითი საინვესტიციო პროგრამების 
დაგეგმვა და მათ განსახორციელებლად როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ასევე 
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტებიდან დაფინანსების მოძიება. პროგრამა შემუშავდება 
საერთაშორისო საუკ ეთესო პრატიკ ებზე დაყრდნობით და ის შესაძლოა გახდეს საშუალოვადიანი 
დანახარჯების ჩარჩო პროგრამების ფარგლებში (MTEFs) სხვა დაბალნახშირბადიანი 
სახელმწიფო საინვესტიციო პროგრამების  მოდელი. 

შეხვედრის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები 

• შეხვედრის მიზანია ტექნიკური დახმარების პროექტის „საქართველოში  სახელმწიფო 
მწვანე საინვესტიციო პროგრამის მომზადება და ტრენინგების ჩატარება“ 
განხორციელების პრეზენტაცია;  

• მიმდინარე შეხვედრის მოსალოდნელი საბოლოო  შედეგები: 
o შეთანხმდება პროექტის ძირითადი ასპექტები (პროგრამის მასშტაბი, 

იმპლემენტაცია); 
o ასევე, ამაღლდება პროექტის ძირითადი მიზნის -  ბიოდეგრადირებადი 

ნარჩენების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის  საკ ითხი. 
 

       მონაწილეები 

შეხვედრას უმასპინძლებს  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს ოფიციალური პირები და მათი მოწვეული ექსპერტები, ასევე წარმოდგენილი 
იქნება სხვა დაინტერესებული სამინისტროების, მუნიციპალიტეტების, საერთაშორისო და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების,  EU4Environment-ის  და საქართველოში სხვა 
ევროკ ავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამების წარმომადგენლები.  

შეხვედრის ფასილიტაციას უზრუნველყოფს OECD და Kommunalkredit Public Consulting (KPC) 
ექსპერტები. 

პრაქტიკული ინფორმაცია 

შეხვედრის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება ინგლისურ-ქართული თარგმანი.  

 ევროკ ავშირის პროგრამა  EU4Environment შესახებ 

ევროკ ავშირის პროგრამა  EU4Environment-ის მიზანია, დაეხმაროს ექვს პარტნიორ 
სახელმწიფოს - სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელარუსს, საქართველოს, მოლდოვის რესპუბლიკ ასა და 
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უკრაინას  -   შეინარჩუნოს საკუთარი ქვეყნების  ბუნებრივი კაპიტალი  და გაზარდოს 
ადამიანების გარემოსდაცვითი კეთილდღეობა , უზრუნველყოს  მწვანე ზრდის შესაძლებლობები 
და შექმნას გარემოსდაცვითი რისკ ების  და გავლენების მართვის საუკ ეთესო მექანიზმები. 
პროგრამა  დაფინანსებულია ევროკ ავშირის მიერ და ხორციელდება 5 პარტნიორი 
ორგანიზაციის: OECD, UNECE, UNEP, UNIDO და მსოფლიო ბანკ ის მიერ. ბიუჯეტი შეადგენს 20 
მილიონ ევროს. განხორციელების პერიოდი 2019-2022.   

დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე:  EU4Environment@oecd.org 

პროექტის ვებგვერდი:  https://www.eu4environment.org 

  

mailto:EU4Environment@oecd.org
https://www.eu4environment.org/
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დღის წესრიგი 
 

დრო საკ ითხი  

სესია 1 მისალმება  

13:00 – 13:15 
(15 წთ) 

• საქართველოს გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
მისასალმებელი სიტყვა  

ალვერდ ჩანქსელიანი, გარემოს 
დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო  

 • მიმდინარე შეხვედრის პრეზენტაცია 
და ამოცანები 

დევიდ სიმეკ ი,  OECD 

სესია 2 სახელმწიფო მწვანე საინვესტიციო 
პროგრამების დიზაინისა და დანახარჯების 
ზოგადი მიმოხილვა 

 

13:15 – 13:25 
(10 წთ) 

• რა არის  სახელმწიფო მწვანე 
საინვესტიციო პროგრამა? 
დანახარჯები, პროგრამის მიზნებისა 
და შედეგების ურთიერთკ ავშირი.   

დევიდ ტოფტი, KPC 

13:25 – 13:35 
(10 წთ) 

• საქართველოში ბიოდეგრადირებად 
ნარჩენებთან დაკ ავშირებული 
ძირითადი გარემოსდაცვითი 
გამოწვევები და საზოგადოების 
ჩართულობის წახალისება 

ალვერდ ჩანქსელიანი. 
ნარჩენებისა და ქიმიური 
ნივთიერებების მართვის 
დეპარტამენტის უფროსი.  

სესია 3 საქართველოში მწვანე სახელმწიფო 
საინვესტიციო პროგრამის აღწერა  

 

13:35 – 13:45 
(10 წთ) 

• საინვესტიციო პროგრამის მეშვეობით 
შესაძლო განსახორციელებელი 
პროექტების ტიპები, რომლებიც მიზნად 
ისახავს ნაგავსაყრელებზე 
ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების 
რაოდენობის შემცირებას; 

თამარ ლოლაძე, KPC 

13:45 – 13:55 
(10 წთ) 

• პროგრამის განსახორციელებლად 
საჭირო ინსტიტუციური მოწყობა– 
ავსტრიის მაგალით; 

ქრისტიან ობერლეიტნერი, KPC 

13:55 – 14:05 
(10 წთ) 

• დისკუსია პროექტების ტიპების 
პრიორიტეტულობის შესახებ  - რომელიც, 
გეოგრაფიულ ჭრილში შესაძლოა 
მხარდაჭერილი იყოს სამომავლო 
პროგრამის მეშვეობით.  

ფასილიტატორი: 
რაფალ სტანეკ ი, KPC 

სესია 4 პროექტის განხორციელების სამომავლო 
ნაბიჯები 

 

14:05-14:15 
(10 წთ) 

• საკ ვლევი სფერო და აუცილებელი 
მონაცემები  

რაფალ სტანეკ ი, KPC 

სესია 5 შეხვედრის შეჯამება  
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დრო საკ ითხი  
14:15 – 14:30 
(15 წთ) 

• შეხვედრის ძირითადი მიგნებების 
შეჯამება  და სამომავლო ნაბიჯები  

დევიდ სიმეკ ი, OECD 

 • დახურვა ირმა გურგულიანი, გარემოს 
დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო 

 


