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ჭკვიანი სოფლის კონცეფცია  

შესავალი

სოფელში.ცხოვრებას. აქვს.თავისი.დადებითი.და. უარყოფითი. მხარეები..
ჭკვიანი. სოფელი. არის. კონცეფცია. სოფლად. მცხოვრები. ადამიანების.
შესახებ,. რომლებიც. იღებენ. ინიციატივას,. რომ. მოიძიონ. უარყოფითი.
მხარეების.მოგვარების.პრაქტიკული.გზები.ადგილობრივ.დონეზე.არსებული.
საინტერესო.შესაძლებლობების.გათვალისწინებით..ჭკვიანი.გულისხმობს.
ყველა. ხელმისაწვდომი. საშუალების. გამოყენებას. და. ციფრული.
ტექნოლოგიები.მხოლოდ.ერთ-ერთი.ასეთი.საშუალებაა..იგი.გულისხმობს,.
რომ.იფიქრო.არა.მხოლოდ.სოფელზე,.არამედ.გაიაზრო.სოფლის.გარშემო.
სივრცეები,.სოფლების.ჯგუფები,.პატარა.ქალაქები.და.ქალაქებთან.კავშირი..
ჭკვიანი. ნიშნავს. ახალი. პარტნიორობის. ჩამოყალიბებას.. არ. არსებობს.
ჭკვიანი. სოფლის. ერთი. მოდელი;. იგი. გულისხმობს,.რომ. ადგილობრივი.
მოსახლეობა.იაზრებს.ადგილობრივ.შესაძლებლობებს/აქტივებს,.იყენებს.
არსებულ.ცოდნას.და.იწყებს.მოქმედებას..ევროპაში.ათასობით.სასოფლო.
დასახლება.სწორედ.ასე.იქცევა.და.ხშირად.მათ.აფინანსებს.ევროკავშირი..
ბევრი. ჭკვიანი. სოფლის. რეაგირებს. სოფლად. ცხოვრების. უარყოფით.
მხარეებზე,.როგორიც.არის.დეპოპულაცია,.მაგრამ.მოსახლეობის.გაზრდის.
შემთხვევაშიც. კი,. დასახლების. დაბალი. სიმჭიდროვე. და. ხანდაზმული.
მოსახლეობის. რაოდენობის. ზრდა. ართულებს. ძირითადი. სასოფლო.
სერვისების.მდგრადობის.შენარჩუნებას.

სასოფლო.დასახლებები.ჩქარა.იცვლება.მთელ.მსოფლიოში..ცვლილებები.
შეიცავს. რისკს,. თუმცა. ასევე. რეალურ. შესაძლებლობას,. რომ. მათ.
შეასრულონ.ახალი.და.გამორჩეული.როლი..ბევრი.სასოფლო.დასახლება.
ტრიალებს.„უკუსვლის.წრეში“.ორი.ურთიერთდაკავშირებული.ფაქტორის.
გამო.-.პირველ.რიგში,.სამუშაო.ადგილების.და.მდგრადი.ბიზნეს.აქტივობის.
ნაკლებობა;.მეორე,.შეუსაბამო.და.წარმავალი.სერვისები..ამ.კონტექსტში,.
ჭკვიანი. სოფლები. შეიძლება. ნიშნავდეს. საზოგადოებებს,. რომლებიც. არ.
ელოდებიან,.როდის.შეიცვლებიან..ჭკვიანი.სოფლები.მოიცავს.სოფლად.
მცხოვრებ.ადამიანებს,.რომლებიც.იღებენ.ინიციატივას.საკუთარ.ხელში.და.
ეძებენ.პრაქტიკულ.გზებს.მათ.წინაშე.არსებული.ძირითადი.გამოწვევების.
მოსაგვარებლად.და.შესაძლებლობების.გამოსაყენებლად..

ბევრი. ევროპულმა,. ეროვნულმა. და. რეგიონულმა. აქტორმა. შეიმუშავა.
და. ახორციელებს. პოლიტიკის. ინიციატივებს,. რომლებიც. ხელს. უწყობს.
ჭკვიანი. სოფლის. განვითარებას. მიუხედავად. ამისა,. რომ. შეიძლება.
„ჭკვიან. სოფელს“. სულ. არ. ახსენებდეს.. ამ. ინიციატივების. შემუშავების.
მიზეზი. ხშირად. არის. სასოფლო.დასახლებების. წინაშე. მდგარი. მთავარი.
გამოწვევები,. კერძოდ. დეპოპულაცია. და. სერვისებზე. წვდომა.. ამასთან,.
აშკარა.ხდება,.რომ.აუცილებელია.სოფლად.მცხოვრებმა.საზოგადოებამაც.
გამოიყენოს.ახალი.შესაძლებლობები,.რომელსაც.გვთავაზობს.ციფრული.
ტრანსფორმაცია,.ნახშირბადის.დაბალი.შემცველობის.და.ცირკულარულ.
ეკონომიკაზე.გადასვლა,.ქალაქის.და.სოფლის.კავშირების.ახალი.ფორმები,.
განვითარებადი.ღირებულების.ჯაჭვები.და.ა.შ..ევროკავშირი.მხარს.უჭერს.
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ჭკვიან.სოფელს.სხვადასხვა.ინსტრუმენტით,.როგორიცაა.„საერთო.სოფლის.
მეურნეობის.პოლიტიკა.-.სოფლის.განვითარება“,.„EU.Cohesion.Policy“,.
„ჰორიზონტი. 2020“. და. სხვა.. მიუხედავად. იმისა,. რომ. ჭკვიანი. სოფლის.
კონცეფცია.ძირითადად.გულისხმობს,.რომ.ადგილობრივმა.მოსახლეობამ.
უნდა. აიღოს. ინიციატივა,. ეროვნულმა,. რეგიონულმა. და. ადგილობრივმა.
მთავრობებმა.უნდა.შექმნან.გარემო,.რომელშიც.მოსახლეობას.შეეძლება.
თავისუფლად.საქმიანობა..

სასოფლო დასახლებების ძირითადი მომსახურებები

წყარო: OECD-ის სოფლის პოლიტიკის მიმოხილვა: სასოფლო სერვისების მიწოდების სტრატეგიები
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ჭკვიანი სოფლის განმარტება

ჭკვიანი სოფლები არის სოფლად მცხოვრები საზოგადოებები, რომლებიც 
იყენებენ ინოვაციურ გადაწყვეტის საშუალებებს მათი მედეგობის 
გასაუმჯობესებლად, ადგილობრივი ძლიერი მხარეების და შესაძლებლობის 
შესაქმნელად. ეკონომიკის, სოციალური და გარემოს დაცვის გაუმჯობესების 
სტრატეგიის შესამუშავებლად და განსახორციელებლად ისინი იყენებენ 
მონაწილეობით მიდგომას, მათ შორის, ციფრული ტექნოლოგიების, 
ინოვაციებისა და ცოდნის უკეთ გამოყენების მობილიზაციით ადგილობრივი 
მოსახლეობის სასიკეთოდ.  ჭკვიანი სოფლების უპირატესობაა სხვა 
ურბანულ და სასოფლო თემებთან და აქტორებთან თანამშრომლობა 
და ალიანსების შექმნა. ჭკვიანი სოფლის სტრატეგიების შემუშავება და 
განხორციელება შეიძლება ეფუძნებოდეს არსებულ ინიციატივებს და 
დაფინანსდეს სხვადასხვა საჯარო და კერძო წყაროთი. 1

ჭკვიან.სოფლებში.ტრადიციული.და.ახალი.ქსელებისა.და.მომსახურებების.
გაუმჯობესება. ხდება. ციფრული,. ტელეკომუნიკაციის. ტექნოლოგიების,.
ინოვაციების.და.ცოდნის.უკეთ.გამოყენების.საშუალებით.მოსახლეობისა.და.
ბიზნესის. საკეთილდღეოდ..ციფრული.ტექნოლოგიებისა.და. ინოვაციების.
გამოყენება. შეიძლება. ცხოვრების. ხარისხის,. ცხოვრების. უფრო. მაღალი.
სტანდარტის,. მოქალაქეებისთვის. მიწოდებული. საჯარო. სერვისების,.
რესურსების.უკეთ.გამოყენების,.გარემოზე.ნაკლები.ზეგავლენის.და.სასოფლო.
ღირებულებათა. ჯაჭვის. ფარგლებში. პროდუქტებისა. და. გაუმჯობესებული.
პროცესების. ახალი. შესაძლებლობების. უზრუნველსაყოფად.. ჭკვიანი.
სოფლის. კონცეფცია. დაკავშირებულია. ტერიტორიასთან,. ვინაიდან. იგი.
ეფუძნება. კონკრეტული. ტერიტორიის. საჭიროებებს. და. პოტენციალს;.
ასევე,. მას. მხარს. უნდა. უჭერდეს. ახალი. ან. არსებული. ტერიტორიული.
სტრატეგიები.. ტექნოლოგიები,. ასევე. ინვესტიციები. ინფრასტრუქტურაში,.
ბიზნესის.განვითარება,.ადამიანური.კაპიტალი,.კვალიფიკაციის.ამაღლება.
და. საზოგადოების. განვითარება. უაღრესად. მნიშვნელოვანია.. კარგი.
მმართველობა. და. მოქალაქეების. მონაწილეობა. ასევე. გადამწყვეტი.
ფაქტორებია.. ჭკვიანი. სოფლის.ფარგლებში,. როგორც. წესი,. ყურადღება.
ექცევა. ელექტრონული. წიგნიერების. უნარებს,. ელექტრონული.
ჯანმრთელობასა. და. სხვა. ძირითად. მომსახურებებზე. წვდომას,. გარემოს.
დაცვის.საკითხებზე.ინოვაციურ.პრობლემის.გადაჭრის.გზებს,.ცირკულარულ.
ეკონომიკის. გამოყენებას. სასოფლო-სამეურნეო. ნარჩენების. მიმართ,.
ტექნოლოგიების. და. ICT-ის. საშუალებით. ადგილობრივი. პროდუქტების.
ხელშეწყობას,.აგროპროდუქტების.ჭკვიანური.სპეციალიზაციის.პროექტების.
განხორციელებას.და.გამოყენებას,.ტურისტულ.და.კულტურულ.აქტივობებს.
და.ა.შ..ჭკვიანი.სოფლების.კონცეფცია.მოიცავს.სოფლად.დასახლებებს,.
ასევე.მათ.გარშემო.ლანდშაფტს..

სასოფლო.თემის.ლანდშაფტი. შეიძლება. მოიცავდეს. ერთ. ან.რამდენიმე.
დასახლებას. ადმინისტრაციული. საზღვრების. და. მოსახლეობის.
რაოდენობის. მიუხედავად.. რაც. შეეხება. მხარდაჭერის. მისაღებად.
საკვალიფიკაციო. მოთხოვნებს,. სახელმწიფოს. შეუძლია. გამოიყენოს.

1. .სამუშაო.გამარტება,.ბრიფინგის.დოკუმენტი.ბრიუსელში,.21-22.თებერვალი,.2019.წ.
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ეროვნული. კანონმდებლობით,. ეკონომიკური. თანამშრომლობისა. და.
განვითარების.ორგანიზაციის.(OECD),.ევროსტატის.ან.სხვა.დოკუმენტით.
გათვალისწინებული.განმარტება..

მონაწილეობითი.მიდგომა.ნიშნავს.ადგილობრივი.მოსახლეობის.აქტიურ.
მონაწილეობას.ჭკვიანი.სტრატეგიის.შემუშავებისა.და.გადაწყვეტილებების.
მიღების.პროცესში..განხორციელების.ეტაპზე.მონაწილეობითი.მიდგომის.
თანახმად,. სათანადოდ. უნდა. იქნეს. გათვალისწინებული. ადამიანების.
საჭიროებები.კვალიფიკაციის.ამაღლების.და.ტრენინგების.კუთხით.

ციფრული. ტექნოლოგიები. მოიცავს,. მაგალითად,. საინფორმაციო.
და. საკომუნიკაციო. ტექნოლოგიებს,. Internet. of. Things. (IoT). -ის.
გამოყენებასთან. დაკავშირებულ. დიდი. მონაცემების. (“ბიგ. დატა“). ან.
ინოვაციების.გამოყენებას..მათი.საშუალებით.ჭკვიანი.სოფელი.შეიძლება.
გახდეს. უფრო. მოქნილი. და. მოძრავი,. უკეთ. გამოიყენოს. საკუთარი.
რესურსები.და.მეტად.მიმზიდველი.გახადოს.სასოფლო.დასახლებები.და.
გააუმჯობესოს. ცხოვრების. ხარისხი. სოფლად. მცხოვრები. პირებისთვის..
ციფრული. ტექნოლოგიების. გამოყენება. არ. არის. ჭკვიანი. სოფლად.
გადაქცევის. წინაპირობა.. შესაძლებლობის. შემთხვევაში,. მაღალი.
სიხშირის.ინტერნეტმა.მხარი.უნდა.დაუჭიროს.ციფრული.ტექნოლოგიების.
გამოყენებას...

ჭკვიანი.სოფლის.სტრატეგიები.ეფუძნება.ადგილობრივ.ძლიერ.მხარეებს.
და. აქტივებს. და. პასუხობს. კონკრეტული. ტერიტორიის. გამოწვევებსა.
და. საჭიროებებს.. სტრატეგიამ. უნდა. გასაზღვროს. მოკლევადიანი,.
საშუალოვადიანი.და.გრძელვადიანი.მიზნები..სტრატეგიის.განხორციელების.
პროგრესი. უნდა. გაიზომოს. შესრულების. ინდიკატორებით,. რომლებიც.
განისაზღვრება. გზამკვლევში.. ეს. უკანასკნელი. უნდა. გადაიხედოს.
რეგულარულად,. რათა. მუდმივად. გაუმჯობესდეს.. სტრატეგიების. მიზანი.
შეიძლება. იყოს:. მომსახურებაზე. წვდომის. გაუმჯობესება. (სხვადასხვა.
სფეროში,.როგორიცაა.ჯანდაცვა,.ტრენინგები.ან.ტრანსპორტი),.ბიზნესის.
შესაძლებლობის. გაუმჯობესება. და. სამუშაო. ადგილების. შექმნა,. კვების.
მიწოდების.მოკლე.ჯაჭვების.და.ფერმერული.საქმიანობის.გაუმჯობესება,.
განახლებადი. ენერგიების. განვითარება,. ცირკულარული. ეკონომიკის.
განვითარება,. ბუნებრივი. რესურსების. უკეთ. გამოყენება,. კლიმატის.
ცვლილებასთან. ადაპტირება,. გარემოს. და. ბიომრავალფეროვნების.
შენარჩუნება,. კულტურული. მემკვიდრეობის. მნიშვნელობის. გაზრდა.
ტურისტების.მოსაზიდად.და.ა.შ..

ინოვაციური მომსახურებები ჭკვიან სოფლებში

დროთა. განმავლობაში. ბევრ. სასოფლო. დასახლებაში. გაუარესდა.
ხელმისაწვდომი. მომსახურებები.. დემოგრაფიული. სტრუქტურის.
ცვლილებამ,. საჯარო. სექტორის. შემცირებამ. და. კლიმატის. ცვლილების.
გავლენამ. შეიძლება. ხელი. შეუწყოს. ადგილობრივ. საზოგადოებებს,.
რომ. გადადგან. ნაბიჯები. არსებული. პრობლემების. მოსაგვარებლად..
შესაბამისად,. ადგილობრივი. გამოწვევების. გადასაჭრელად. ახალი.
გადაწყვეტის. გზების. მოძიება.და. განხორციელება. წარმოადგენს. ჭკვიანი.
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სოფლის.ერთ-ერთ.მთავარ.მახასიათებელს.. .განმარტების.შესაბამისად,.
ჭკვიანი.სოფლები.„იყენებენ.ინოვაციურ.გადაწყვეტის.საშუალებებს.მათი.
მედეგობის. გასაუმჯობესებლად,. ადგილობრივი. ძლიერი. მხარეების. და.
შესაძლებლობის. შესაქმნელად.“. აღნიშნული. ასევე. მოიცავს. ინოვაციურ.
მომსახურებებსაც,. რომლებმაც. შეიძლება. ხელი. შეუწყონ. სოფელში.
ცხოვრების.ხარისხის.გაუმჯობესებას.. 

ჭკვიანი. სოფლების. ფარგლებში. ინოვაცია. შეიძლება. განხორციელდეს.
სხვადასხვა. სფეროში. განსხვავებული. საშუალებებით. იმის.
გათვალისწინებით,. თუ. რა. შესაძლებლობები. და. გამოწვევებია.
ადგილობრივ. კონტექსტში.. ჭკვიანი. სოფლის. ინოვაციური. სერვისების.
ერთ-ერთი. საერთო. მახასიათებელი. ისაა,. რომ. მათი. შემუშავება. და.
განხორციელება.მოიცავს.რამდენიმე.ადამიანს.ან.ორგანიზაციას..გარდა.
ამისა,.კერძო.სექტორს.შეიძლება.ჰქონდეს.მნიშვნელოვანი.როლი..კერძო.
კომპანიები.ხშირად.არიან.მოქნილი.და.ნოვატორული,.რამაც.შეიძლება.
გააუმჯობესოს.ადგილობრივი.მოსახლეობისთვის.მომსახურების.მიწოდება..
გარე. პარტნიორების. მონაწილეობის. მიუხედავად,. ინოვაციის. დანერგვა.
შეუძლებელია. სათანადო. კვალიფიკაციის. და. კარგად. ორგანიზებული.
პროცესის.გარეშე,.რათა.მოხდეს.დასანერგი.სერვისის.წინასწარ.გააზრება..

მომსახურებების. გაერთიანებამ. შეიძლება. გაზარდოს. მომსახურების.
მიწოდების. ეფექტიანობა.. რთულია. სპეციალიზებული. პირების. და.
რესურსების.მობილიზება.მცირე.სასოფლო.დასახლებებში..შესაბამისად,.
შემოქმედებითი.მიდგომა.აუცილებელია,.რათა.ასეთმა.საზოგადოებებმაც.
ისარგებლონ.ბევრი.მომსახურებით..

ციფრული ტექნოლოგიების როლი და მნიშვნელობა 

ციფრული.მოწყობილობები.და.კავშირები.ხშირად.ასოცირდება.„ჭკვიანის“.
კონცეფციასთან. და. ინოვაციასთან.. არ. არის. გასაკვირი,. რომ. ციფრული.
ტექნოლოგიები.ხშირად.გამოიყენება.ჭკვიანი.სოფლის.განვითარებისას.და.
წარმოადგენს.საშუალებას,.რომ.ჭკვიანი.სოფელი.გახდეს.უფრო.მოქნილი.
და.მოძრავი,.უკეთ.გამოიყენოს.საკუთარი.რესურსები,..მეტად.მიმზიდველი.
გახადოს.სასოფლო.დასახლებები.და.გაუმჯობესდეს.ცხოვრების.ხარისხი.
სოფლად.მცხოვრები.პირებისთვის..

ბევრი.სოფელი.სარგებლობს.ციფრული.ტექნოლოგიების.შესაძლებლობით,.
თუმცა.სხვა.სოფლები.-.ნაკლებად..მაგალითად,.ციფრული.ტექნოლოგიების.
გამოყენებამ. შეიძლება. გადაჭრას. დეპოპულაციის. პრობლემა,. ვინაიდან.
მისი.საშუალებით.შეიძლება.დასაქმების.შესაძლებლობის.შექმნა.ისე,.რომ.
დასაქმების. ასაკის. ადამიანებს. არ. მოუწიოთ. თემის. დატოვება. (ონალინ.
მუშაობა. (e-work).. ამასთან,. არ. უნდა. დაგვავიწყდეს,. რომ. ინტერნეტის.
კავშირით. სარგებლობა. უმნიშვნელოვანესია. ციფრული. საშუალებების.
გამოყენების.ხელშესაწყობად..ციფრული.ტექნოლოგიების.გამოყენება.არ.
განსაზღვრავს. ჭკვიან.სოფელს,.ასევე,. იგი. არ.წარმოადგენს.ერთადერთ.
საშუალებას. განვითარების. მიზნების. მისაღწევად.. მიუხედავად. ამისა,.
ციფრული. ტექნოლოგიები. ხშირად. წარმოადგენს. ეფექტიან. და. ქმედით.
საშუალებას.ჭკვიანი.სოფლის.მიზნების.მისაღწევად..



08 ჭკვიანი სოფლის შესაძლებლობები საქართველოსთვის

ისე,. როგორც. ჭკვიანი. სოფლის. სხვა. კომპონენტებთან. მიმართებით,.
ციფრული. საშუალებების. გამოყენების. დაწყებისას. მოქალაქეების.
მონაწილეობა. წარმატების. აუცილებელი. პირობაა.. მოქალაქეებს. უნდა.
შეეძლოთ. ციფრული. ტექნოლოგიების. სრული. შესაძლებლობების.
გამოყენება. და. აღიარებდნენ. ტექნოლოგიების. მნიშვნელობას. ცხოვ-
რების. ხარისხის. გასაუმჯობესებლად.. აღნიშნული. განსაკუთრებით.
მნიშვნელოვანია. სასოფლო. დასახლებაში,. სადაც. არის. უფროსი. ასაკის.
მოსახლეობა.. გარდა. ამისა,. ადგილობრივმა. მოსახლეობამ. (მათ. შორის.
ადგილობრივ.თვითმმართველობებმა)..უნდა.იცოდეს,.რა.შესაძლებლობას.
სთავაზობს.ტექნოლოგიები..

ჭკვიანი სოფლის სტრატეგიის შემუშავება 

ჭკვიანი. სოფლის. სტრატეგიის. მიზანია,. რომ. საზოგადოების. რესურსები.
მიმართოს.ადგილობრივ.კონტექსტში.არსებული.მთავარი.პრობლემების.
გადასაჭრელად...როგორც.წესი,.სტრატეგია.ითვალისწინებს.ადგილობრივი.
პრობლემების.გადაჭრის.ახალ.გზებს.„ადგილობრივი.ძლიერი.მხარეების.
და. აქტივების. გათვალისწინებით“.. . სტრატეგია. შეიძლება. შემუშავდეს.
კონკრეტულ.კრიტიკულ.სიტუაციაზე.საპასუხოდ,.როგორიცაა.მოსახლეობის.
შემცირება..იგი.ასევე.შეიძლება.შეიქმნას.იმ.განზრახვით,.რომ.გამოიყენოს.
შესაძლებლობა. ადგილობრივი. პირობების. და. ცხოვრების. ხარისხის.
გასაუმჯობესებლად.

ადგილობრივი.კონტექსტის,.ასევე.ათვლის.წერტილების.და.სტრატეგიის.
შემუშავების. მიზეზების. მრავალფეროვნების. გათვალისწინებით. არ.
არსებობს. ერთიანი. მიდგომა. ჭკვიან. სოფლად. გადასაქცევად.. თუმცა.
ინიციატივების. უმრავლესობას. აქვს. საერთო. ელემენტები,. როგორიცაა.
სამი.ხელშემწყობი.გარემოება,.რომლებიც.აუცილებელია.ჭკვიანი.სოფლის.
სტრატეგიის.შესამუშავებლად.და.განსახორციელებლად:.

1.. პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს კარგი მმართველობის სტრუქტურების და 
კვალიფიკაციის შექმნა/გაუმჯობესება -. პროცესი. შეიძება. დაიწყობს.
არსებული.სტრუქტურების.გამოყენებით.ან.შეიძლება.მას.ხელი.შეუწყოს.
აქტიური.მოქალაქეების.ჯგუფმა..იგი.უნდა.იყოს.ღია.და.ინკლუზიური.
და.მასში.მონაწილეობას.უნდა.იღებდეს.შესაბამისი.დაინტერესებული.
პირები/ორგანიზაციები,. რათა. სტრატეგიული. გადაწყვეტილებების.
მიღებისას. ყველას. მოსაზრება. იქნეს. გათვალისწინებული.2.
ადგილობრივი. ხელისუფლების. წარმომადგენლებს. აკისრიათ.
უმნიშვნელოვანესი. როლი. ამ. პროცესში,. ვინაიდან. მათ. შეუძლიათ.
დაინტერესებულ. ჯგუფებთან. დაკავშირება. და. მათი. კოორდინაცია..
აუცილებელია,. რომ. არსებობდეს. სათანადო. რესურსი. გეგმების.
განსახორციელებლად..ამასთან,.იმ.პირების.მონაწილეობა,.რომელთაც.
აქვთ. უშუალო. გამოცდილება. და. know-how,. განსაკუთრებით.
მნიშვნელოვანია..

2. .ENRD.(2018).How.to.support.Smart.Village.Strategies.which.effectively.empower.rural.communities?
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2.. აქტიური და ჩართული ადგილობრივი საზოგადოება უმნიშვნე
ლოვანესია წარმატებისთვის -. წარმატებული. ჭკვიანი. სოფლის.
ცნობილი. მახასიათებელია. ადგილობრივების. აქტიური. ჩართულობა.
არა. მხოლოდ. დაგეგმარების,. არამედ. დაგეგმილი. ღონისძიებების.
განხორციელების.პროცესში..ადრეულ.ეტაპზე.მოქალა.ქეების.ჩართვა.
ხელს. უწყობს. საჭიროებების.და. შესაძლებლობების. შესახებ. საერთო.
ხედვის. ჩამოყალიბებას,. რაც. უზრუნველყოფს,. რომ. განვითარების.
სტრატეგია. ეფუძნებოდეს. მომავლის. საერთო. ხედვას.. გარდა. ამისა,.
მონაწილეობა.ქმნის.კუთვნილების.შეგრძნებას,.რაც.შეიძლება.გახდეს.
განხორციელების.ეტაპის.მთავარი.მამოძრავებელი.ძალა..

3.. სტრატეგიები უნდა იყოს მარტივი -. სტრატეგია. უნდა. ეფუძნებოდეს.
საჭიროებების.საერთო.აღქმას.და.წარმოადგენდეს.თანამიმდევრული.
ღონისძიებების. ერთობლიობას,. რომლებიც. მიმართულია. დასახული.
მიზნის.მისაღწევად..მნიშვნელოვანია,.რომ.სტრატეგია.არ.იმეორებდეს.
სხვა. ეროვნულ,. რეგიონულ. ან. ადგილობრივ. სტრატეგიებში.
ასახულ. ღონისძიებებს.. სტრატეგია. უნდა. კონცენტრირდეს. უფრო.
პატარა. მასშტაბის. განვითარების. მიზნებზე,. რომლებიც. პასუხობს.
იმ. ადგილობრივი. მოსახლეობის. ყველაზე. უშუალო. საჭიროებებს,.
რომელმაც.შეიმუშავა.ეს.დოკუმენტი.

ჭკვიანი სოფლების დაფინანსება 

ჭკვიანი. სოფლის. სტრატეგიის. წარმატების. აუცილებელი. კომპონენტია.
პროექტების. განხორციელების. დაფინანსების. მოძიება.. დაფინანსების.
ბევრი.მოდელი.არსებობს,.რომლებიც,.განმარტების.შესაბამისად,.ეფუძნება.
„სხვადასხვა. საჯარო.და. კერძო. წყაროს“..თუმცა. ზოგიერთ. გადაწყვეტის.
გზას.არ.ესაჭიროება.დაფინანსება,.ან.მცირედი.დაფინანსებაც.საკმარისია..
ყველაზე. გავრცელებული. მიდგომაა. სხვადასხვა. ინსტიტუციურ. დონეზე.
არსებული. დაფინანსების. შესაძლებლობების. გამოყენება,. მათ. შორის,.
ევროკავშირის,.ეროვნული.და.რეგიონული.წყაროების..

მომავლის. საჯარო. დაფინანსების. სქემები. უნდა. ითვალისწინებდეს.
შემდეგს:.

1.. დახმარება უნდა მოერგოს განვითარების ხარისხსა და დონეს -.
მაშინაც. კი,. როდესაც. სამიზნე. ტერიტორია. დიდია,. ჭკვიანი. სოფლის.
სტრატეგიებისთვის. პირველ. ეტაპზე. საკმარისია. მცირე. ინვესტირება..
მიუხედავად. ამისა,. ეს. ინვესტიციები. შეიძლება. იყოს. უფრო.
ფართომასშტაბიანი.თანამშრომლობის.ნაწილი,.რომელიც.საჭიროებს.
განსხვავებულ. დაფინანსების. მოდელს.. შესაბამისად,. კონკრეტულ.
პროექტებზე. მორგებული. დაფინანსების. მოძიება. განხორციელების.
ეტაპისთვის. გაამარტივებს. ამ. პროცესების. ფინანსური. ასპექტების.
მართვას.. გარდა. ამისა,. განვითარების. კონკრეტულ. ეტაპებს.
ესაჭიროება.მორგებული.დაფინანსება..სტრატეგიის.განხორციელების.
ადმინისტრაციული. უნარების. გაუმჯობესება. გულისხმობს.
დახმარებას,. რომელიც. განსხვავდება. პროექტების. ფაქტობრივი.
განხორციელებისგან..
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2.. ადმინისტრაციული გარემო უნდა გამარტივდეს და დაჩქარდეს  
დაფინანსების სქემებმა უნდა გაითვალისწინოს ადმინისტრაციული 
პროცედურები და მათი მიზანი უნდა იყოს ადმინისტრაციული 
სირთულეების მინიმუმამდე შემცირება. „ერთი. ფანჯრის“. პრინციპის.
დანერგვა.შეიძლება.სწორი.გადაწყვეტილება.იყოს..

3.. ჭკვიანი სოფლების მრჩეველთა ქსელი შეიძლება დაეხმაროს შედარებით 
არახელსაყრელ მდგომარეობაში მყოფ ტერიტორიებს -. ჭკვიანი.
სოფლების.დანერგვის.პროცესი.მოითხოვს.სპეციალიზებულ.ცოდნასა.
და. ექსპერტიზას.. ადგილობრივი. განვითარების. და. დაფინანსების.
პროცესში. ჩართული. ექსპერტების. გამოყენება. მეტ. შესაძლებლობას.
მისცემს. ტერიტორიებს,. რომელთაც. ყველაზე. მეტად. ესაჭიროებათ.
დახმარება.. საუკეთესო. პრაქტიკის. გაზიარებისთვის. პლატფორმის.
შექმნა.და.თემებს.შორის.თანამშრომლობის.გაუმჯობესება.დააჩქარებს.
გამოცდილების.გაცვლის.პროცესს..

ჭკვიანი სოფლის ხუთი მამოძრავებელი 

1.. დეპოპულაციასა და დემოგრაფიულ ცვლილებებზე რეაგირება - 
მიუხედავად იმისა რომ დეპოპულაცია მიიჩნევა სოფლის უკუსვლის 
სიმპტომად და არა მიზეზად, იგი არის ჭკვიანი სოფლების იდეის 
ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა. 2019. წელს. საქართველოში.
სოფლებში. ცხოვრობდა. მოსახლეობის. 40.96%;. მსოფლიო. ბანკის.
განვითარების.ინდიკატორების.და.გაეროს.მსოფლიოს.ურბანიზაციის.
პერსპექტივის. შესაბამისად,. საქართველოში. სოფლად. მცხოვრები.
მოსახლეობა.შემცირდება.27%-მდე.2050.წელს..

2.. საჯარო სერვისების შემცირებისა და ცენტრალიზაციის საპასუხოდ 
ადგილობრივი გადაწყვეტის მოფიქრება - . მაშინაც. კი,. როდესაც.
სოფლად. მცხოვრები. მოსახლეობა. სტაბილურია. ან. იზრდება,.
მოსახლეობის.დაბალი.სიმჭიდროვის.და.ლოგისტიკური.სირთულეების.
გამო. იზრდება. ზოგიერთი. საბაზისო. მომსახურების. ღირებულება,.
როგორიცაა. განათლება,. ჯანდაცვა,. კომერციული. და. საჯარო.
ტრანსპორტი..

3.. პატარა ქალაქებთან კავშირების განვითარება - . სასოფლო.
დასახლებებს. სიმბიოზური. ურთიერთობა. აქვთ. ქალაქებთან..
ისტორიულად,. ურთიერთობა. შეიძლება. ყოფილიყო. კონკურენცია.
-. თამაში,. (zero. sum. game). როდესაც. ერთის. მოგება. აუცილებლად.
მეორის.წაგებას.ნიშნავდა..ქალაქების.მოგება.სასოფლო.დასახლების.
წაგება.იყო..თუმცა.ეკონომიკური.თანამშრომლობისა.და.განვითარების.
ორგანიზაციამ.(OECD).და.სხვებმა.გაანალიზეს.ქალაქებსა.და.სასოფლო.
დასახლებებს. შორის. კავშირების. რთული. სქემა. და. დაადგინეს,.
რომ. წინდახედული. მენეჯმენტის. პირობებში. შესაძლებელია. ორივე.
მხარისთვის.მომგებიანი.ურთიერთობაც..ჭკვიანი.სოფლისთვის.ეს.არ.
არის.მხოლოდ.ქალაქსა.და.სოფელს.შორის.განსხვავების.გადალახვა,.
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არამედ. თითოეულის. უნიკალური. პოტენციალის. გამოყენება. ორივეს.
სასარგებლოდ..

4.. ნახშირბადის დაბალი შემცველობის და ცირკულარულ ეკო-
ნომიკაზე გადასვლის პროცესში სასოფლო დასახლებების 
როლის გაზრდა - სასოფლო დასახლებებს უკავიათ მოწინავე და 
წამყვანი როლი ნახშირბადის დაბალი შემცველობის ეკონომიკაზე 
გადასვლის პროცესში, OECD-ის მოსაზრებით.3. ეს. ბუნებრივი.
აქტივები.ხშირად.წარმოადგენს.ქვაკუთხედს.მათი.კონკურენტუნარიანი.
უპირატესობისთვის,. ასევე. მათი. რაობისა. და. საცხოვრებლად.
მიმზიდველად. გადასაქცევად.. შესაბამისად,. კლიმატის. ცვლილების.
და. გარემოს.გაუარესების.რისკები. მათზე. განსაკუთრებულ.გავლენას.
ახდენს.და.ამიტომ.შეუძლიათ.მნიშვნელოვანი.გავლენის.მოხდენა..

5.. სასოფლო დასახლებებში ციფრული ტრანსფორმაციის ხელ -
შეწყობა -.  ციფრულ ტექნოლოგიებს შეუძლიათ, რომ რადი-
კალურად შეცვალონ სასოფლო დასახლებების. მანძილთან. და.
მოსახლეობის.სიმჭიდროვის.დაბალ.მაჩვენებელთან.დაკავშირებული.
არახელსაყრელი. მდგომარეობა,. ვინაიდან. მათი. გამოყენებით.
შეიძლება. მყისიერი. ვირტუალური. კომუნიკაცია. და. ელექტრონულ.
სერვისებზე. წვდომა.. ხშირად. სასოფლო. დასახლებები. ვერ.
სარგებლობენ.ციფრული.მიღწევებით.სამი.მიზეზის.გამო:.ინტერნეტზე.
წვდომა,.უნარები.და.ციფრული.ტექნოლოგიების.ათვისება-დანერგვა..

ჭკვიანი სოფლების სტრატეგიები 

ჭკვიანი. სოფლების. მიზანია. ადგილობრივი. მოსახლეობის. ენერგიის,.
ხედვისა. და. პასუხისგებლობის. მიმართვა. ადგილობრივი. ღონისძიებების.
განსახორციელებლად.. ჭკვიანი. სოფელი,. როგორ. წესი,. იწყება.
ადგილობრივი. მოსახლეობით. გაერთიანებით. საერთო. პრობლემის. ან.
საერთო.ხედვის.გარშემო,.რათა.მათ.განახორციელონ.რაიმე.„მოქმედების.
გეგმა“.კონკრეტული.მიზნის.მისაღწევად..ჭკვიანი.სოფლის.სტრატეგია.არ.
უნ.და. გავიგოთ,. როგორც. კიდევ. ერთი. ფორმალური,. ყოვლისმომცველი.
ტერიტორიული.სტრა.ტეგიის.დოკუმენტი..ასეთი.სტრატეგიის.მიზანი.არ.არის.
კიდევ. ერთი. ფართომასშტა.ბიანი. მონაწილეობითი. დაგეგმვის. პროცესი,.
რომელიც. ხშირად. ადგილობრივი. და. მუნიციპა.ლური. განვითარების.
სტრატეგიების. შემუშავებისას. გამოიყენება.. ყოვლისმომცველი. მიდ-
გომის. ნაცვლად,. ჭკვიანი. სოფლის. სტრატეგია,. როგორც. წესი,.
თავდაპირველად. არის. მცირემასშტაბიანი. და. კონცენტრირდება.
ძირითად. შესაძლებლობებზე. ან. პრობლემებზე,. რომელიც. საინტერესოა.
ადგილობრივი.მოსახლეობისთვის..

ჭკვიანი.სოფლის.სტრატეგია.წარმოადგენს.ადგილობრივი.ინიციატივების.
განხორციელების. და. დაკმაყოფილების. საშუალებას.. არსებული. ადგი-
ლობრივი. . სტრატეგიების. გაუმჯობესებამ. და. მიზნებზე. ორიენტირებული.

3. .OECD.Regional.Outlook.2016:.Productive.regions.for.inclusive.societies,.2016
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სოფლის.განვითარების.ღონისძიებებთან.დაკავშირებამ.შეიძლება,.ხელი.
შეუწყოს.ჭკვიანი.სოფლის.სტრატეგიას..მნიშვნელოვანია.გვახსოვდეს,.რომ.
ჭკვიანი.სოფლის.სტრატეგია.არის.მხოლოდ.საშუალება,.რომ.წარმართოს.
და. ეფექტიანად. დაუჭიროს. მხარი. ადგილობრივ. ინიციატივებს,. და. არა.
თვითმიზანი.. მეორეს. მხრივ,. იგი. უფრო. მეტია,. ვიდრე. ადგილობრივი.
აქტორების. ცალკეული. ქმედებები. და. მისი. მიზანია,. ხელი. შეუწყოს.
ადგილობრივ.მოსახლეობას.მომავალზე.ორიენტირებული.ღონისძიებების.
პაკეტების.განხორციელებაში,.რომლებიც.შეესაბამება.მათ.გრძელვადიან.
გამოწვევებსა. და. შესაძლებლობებს.. აღნიშნული. მოითხოვს,. რომ.
გაკეთდეს. უფრო. მეტი,. ვიდრე. ცალკეული. გრანტები. ან. ღონისძიებები.
ადგილობრივი.განვითარების.მიზნით,.რათა.შეიქმნას.მხარდაჭერის.პაკეტი,.
რომელიც.ადგილობრივ.მოსახლეობას.საშუალებას.მისცემს.გამოსცადოს.
და. განახორციელოს. ახალი. გზები. მათ. წინაშე. მდგარი. პრობლემების.
გადასაჭრელად..

მსგავსი.„ქვემოდან.ზემოთ“.ინიციატივების.წარმატება.ასევე.გულისხმობს.
შესაბამისი. დაინტერესებული. მხარეების. პლატფორმებისა. და. მათი.
პარტნიორობის. განვითარებას,. ასევე. ადგილობრივი. და. რეგიონული.
ხელისუფლების. აქტიურ. ჩართულობასა. და. მხარდაჭერას.. მიუხედავად.
იმისა,.რომ.ჭკვიანი.სოფლის.სტრატეგია.შეიძლება.დაიწყოს.ძალიან.პატარა.
სოფელში. ან. დასახლებაში,. მისი. წარმატება. ხშირად. დამოკიდებულია.
ახლომდებარე.სოფლებთან.და.ქალაქებთან.თანამშრომლობაზე..

ჭკვიანი სოფლის სტრატეგიების ფარგლები და მასშტაბი 
ჭკვიანი. სოფლის. სტრატეგიების. ფარგლები. შეიძლება. ძალიან. ფართო.
იყოს.. ჭკვიანი. სოფლის. ინციატივები,. როგორც. წესი,. შეეხება. სოფლის.
განვითარების. ერთ. ან. რამდენიმე. ფართო. საკითხსა. და. გარემოებას,.
რომლებიც. საჭიროებენ. თანამშრომლობას. და. არა. განცალკევებულ.
ღონისძიებას.რეალური.მიზნის.მისაღწევად..ადგილობრივი.პირობების.და.
მოტივაციის.გათვალისწინებით,.ამ.ინიციატივების.პრიორიტეტი.შეიძლება.
იყოს. ეკონომიკური,. სოციალური,. გარემოსდაცვითი. საკითხები. ან. მათი.
კომბინაცია.. არ. არის. აუცილებელი. ყველა. საკითხზე. ერთდროულად.
მუშაობა..მეორე.მხრივ,.ხანგრძლივი.პერიოდის.განმავლობაში.არსებული.
პრობლემები,. როგორიცაა. სოფელში. მომსახურების. ხარისხი. (მაგ.:.
ჯანდაცვა,. განათლება. და. გადაადგილება). და. ბუნებრივი. რესურსების.
მართვა. (მაგ.:. ადგილობრივი. წყლის. ხარისხი). წარმოადგენენ.
ადგილობრივი.მოსახლეობის.მამოძრავებელ.ძალას,.რომ.გაერთიანდნენ.
და. იმოქმედონ. მათი. ცხოვრების. ხარისხის. გასაუმჯობესებლად.. ახალი.
პრობლემის.გადაჭრის.გზებსა.და.მიდგომებს.მოჰყვება.ახალი.იდეები,.თუ.
როგორ.უნდა.მოგვარდეს.აღნიშნული.„ტრადიციული“.პრობლემები..

ორივე. შემთხვევაში. „სოციალური ინოვაცია“. ხშირად. ჭკვიანი.
სოფლების.კონცეფციის.საფუძველს.წარმოადგენს..სოციალურ.ინოვაციას.
უამრავი. განმარტება. აქვს,. მაგრამ. ჭკვიანი. სოფლების. კონტექსტში,. იგი.
შეიძლება. განვიხილოთ,. როგორც. „სოციალური. პრაქტიკის. ხელახალი.
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კონფიგურაცია. საზოგადოებრივი. გამოწვევების. საპასუხოდ,. რაც. მიზნად.
ისახავს. საზოგადოების. კეთილდღეობის. შედეგების. გაუმჯობესებას.
და. აუცილებლად. მოიცავს. სამოქალაქო. საზოგადოების. აქტორების.
მონაწილეობას”.. უფრო. მარტივად,. ადგილობრივი. მოსახლეობისა. და.
მათი.საჭიროებების.პირველ.ადგილზე.დაყენება,.რთული.საზოგადოებრივი.
გამოწვევების.შემოქმედებითი.გადაწყვეტებით.

ბევრ. ქვეყანაში. ციფრული. ინოვაცია. არის. ჭკვიანი. სოფლების. და/ან.
„ინტელექტუალური“. ტერიტორიების,. როგორც. ხშირად. მოიხსენებიან,.
შესახებ. სტრატეგიების. საფუძველი.. ამ. მიდგომების. თანახმად,. ჭკვიანი.
სოფლების. სტრატეგიის. ძირითადი. მიზნებია. სოფლის. ციფრული.
ტრანსფორმაციის.შესაძლებლობების.გამოყენება.და.ინფრასტრუქტურის.
კრიტიკული.ხარვეზების.დაძლევა,.ციფრული.უნარ-ჩვევები.და.ციფრული.
ინოვაციების. გამოყენება. სოფლის. სამსახურში.. ამასთან,. სოფელში.
სოციალური. ინოვაციის. მრავალი. მაგალითი. არსებობს,. რომლებიც.
ციფრული.არ.არის.და.მაშინაც.კი,.როდესაც.ჭკვიანი.სოფლის.სტრატეგიის.
ძირითადი. საკითხია. ციფრული. ინოვაცია,. მისი. მთავარი. ფოკუსი.
ყოველთვის.არიან.ადამიანები..

რაც.შეეხება.მასშტაბს,.ჭკვიანი.სოფლების.სტრატეგიით.შეიძლება.შეიქმნას.
სოფლის. დასახლებების,. მუნიციპალიტეტების,. მუნიციპალიტეტების.
ჯგუფების.ან.სხვა.მცირე.ზომის.მოშორებული.ტერიტორიული.ერთეულების.
დონეზე. -. რაც. ყველაზე. მეტად. შეეფერება. და. შეესაბამება. ტერმინის..
„სოფელი“. ადგილობრივ. გაგებას.. ამასთან,. როგორც. წესი,. ჭკვიანი.
სოფლის.სტრატეგიის.სივრცითი.მასშტაბი.მცირედით.იწყება.და.გაიზრდება.
სხვა.ტერიტორიებთან.თანამშრომლობის.გზით.

რას უნდა ელოდოთ ჭკვიანი სოფლის სტრატეგიისგან 
საჭიროა. შემუშავდეს. რამდენიმე. მარტივი. კრიტერიუმი. ეროვნულ,.
რეგიონულ. და. პროვინციულ. დონეზეც,. რაც. ხელს. შეუწყობს. ჭკვიანი.
სოფლის.შესაბამისი.სტრატეგიის.განსაზღვრას..ძირითადი.კომპონენტები.
შეიძლება.შეიცავდეს:

•. ადგილობრივი მოქალაქეების აქტიური ჯგუფის.არსებობა,.რომელიც.
მართავს.ჭკვიანი.სოფლის.მთლიან.პროცესს.

•. საზოგადოების. მიერ. ცვლილების შესახებ ”ხედვის”. მკაფიო.
გამოხატვა,. რომელიც. დაკავშირებულია. საზოგადოების. მიერ.
გამოვლენილ. ერთ. ან. რამდენიმე. მნიშვნელოვან. პრობლემასთან/
შესაძლებლობასთან,. ამ. ხედვასთან. მიმართებით. საზოგადოების.
აქტიური.ჩართულობის.მტკიცებულებებთან.ერთად.

•. იმის. დასტური,. რომ. ჭკვიანი. სოფლის. სტრატეგია. შექმნილია.
ადგილობრივი. მოსახლეობის. ძირითადი. გამოწვევებისა. და.
შესაძლებლობების.ახალი ან ალტერნატიული გადაწყვეტის გზების.
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მოსაძებნად. სპეციფიკურ. კონტექსტში.. ეს. შეიძლება. მოიცავდეს.
ციფრული.ტექნოლოგიების.გამოყენებას,.განახლებადი.ენერგიის.ახალ.
ფორმებს,.სოციალურ.ინოვაციებს.სოფლის.მომსახურების.მიწოდების.
პროცესში,. ქალაქსა. და. სოფელს. შორის. კავშირების. გაღრმავებას,.
განვითარებადი. ღირებულების. ჯაჭვების. მხარდაჭერას,. როგორიცაა.
ბიოეკონომიკა,.ან.სხვა.საკითხებს,.რომლებიც.შეიძლება.აქტუალური.
იყოს.ადგილობრივ.კონტექსტში.

•. მარტივი,. მორგებული. გზამკვლევი:. i). თანამშრომლობის. ღონის-
ძიებების/. ინტერვენციების. თანმიმდევრობის. შესახებ. მკაფიო.
ახსნა,. რომლებიც. საზოგადოებამ. შესთავაზა. მისი. ხედვის.
განსახორციელებლად;.ii).მიმოხილვა,.თუ.როგორ.და.ვის.მიერ.იქნება.
მართული. ეს. ღონისძიებები/ინტერვენციები. iii). განმარტება. იმის.
შესახებ,. თუ. როგორ. არიან. საზოგადოების. წევრები. ჩართულნი. . და.
ეფექტიანად.ჩაერთვებიან.ამ.პროცესში;.iv).დაკავშირებული.ხარჯების.
შეფასება.და.v).განმარტება.იმის.შესახებ,.თუ.როგორ.განხორციელდება.
შედეგების.შეფასება.და.მონიტორინგი.

•. გზამკვლევით. გათვალისწინებული. ღონისძიებების/ინტერვენციების.
დაფინანსება. შეიძლება. მოიცავდეს:. ა). “რბილი” ინვესტიციებს, 
როგორიცაა ანიმაცია, რჩევა, ტრენინგი, კვლევა, ტექნიკურ-
ეკონომიკური დასაბუთება და ტექნიკური კვლევები; და ბ) მცირე, 
ხელშესახებ ინვესტიციებს..მოწვეული.გარე.აქტორების/ექსპერტების.
ჩართულობა. (მაგ.. სპეციალისტი. მრჩევლები,. აკადემიური. წრეების.
წარმომადგენლები. ან. საზოგადოების. ფასილიტატორები). შეიძლება.
ჩაითვალოს. დასაშვებ. ხარჯად,. თუ. ეხმარება. . თემს. დაგეგმილი.
ღონისძიებების.განხორციელებაში...

•. საჭიროების.შემთხვევაში,.თავიდანვე.უნდა.იქნას.გათვალისწინებული.
ბიზნესის მოდელი ჭკვიანი სოფლის გრძელვადიანი ფინანსური 
მდგრადობისთვის.

•. ასევე. უნდა. აღინიშნოს. ნებისმიერი. კავშირი ჭკვიანი სოფლის 
სტრატეგიასა. და. სხვა. არსებულ. უფრო.ფართო. სტრატეგიებს. შორის.
(მაგალითად,.ადგილობრივი,.რეგიონული.ან.ეროვნული.სტრატეგიები.
და.ა.შ.).

სინამდვილეში,. ჭკვიანი. სოფლების. სტრატეგიები. შეიძლება. ძალიან.
განსხვავდებოდეს.. არ. არსებობს. ერთი. მოდელი. ან. „ერთი. ზომა. ერგება.
ყველას“. (one-size-fits-all’). გადაწყვეტილება.. ამ. განსხვავებების. ერთ-
ერთი.ყველაზე.მნიშვნელოვანი.მიზეზი.არის.საწყისი.წერტილი..ფაქტია,.რომ.
ზოგი.საზოგადოება.შეიძლება.იყოს.სხვებზე.მეტად.განვითარებული..ამიტომ.
მნიშვნელოვანია,.რომ.მოხდეს.კრიტერიუმების.ადაპტირება.ადგილობრივ.
რეალობებსა.და.საჭიროებებზე..საზოგადოების.მიერ.მართული.ნებისმიერი.
სტრატეგია.უნდა.განიხილებოდეს,.როგორც.პროცესი.და.არა.საბოლოო.
მიზანი.. . ყველა. სოფელი. ან. სასოფლო. დასახლება. შეიძლება. იყოს.
ჭკვიანი.სოფელი,.მაგრამ.თუ.როგორ.მიაღწევს.ამას,.ეს.დამოკიდებულია.
ადგილობრივ. კონტექსტზე,. მათ. შორის,. ისეთ.ფაქტორებზე,.როგორიცაა.
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ადგილობრივი. ცოდნის. დონე,. ადამიანური. კაპიტალი,. ადგილობრივი.
მამოძრავებელი. ფაქტორები,. სოციალური. კავშირების. სიძლიერე,.
რომელიც.საზოგადოებას.აერთიანებს,.და.ადგილობრივი.ორგანიზაციების.
კეთილგანწყობა.

ბევრ. შემთხვევაში. საჭირო. იქნება. შესაძლებლობების. განვითარება.
ადგილობრივ.დონეზე,.რათა.ყველაზე.მეტად.გაჭირვებულმა.თემებმა.არ.
დაკარგონ.შესაძლებლობები..ჭკვიანი.სოფლი.უნდა.იყოს.ინკლუზიური.და.
არა.ექსკლუზიური.კონცეფცია..ციფრული.ტექნოლოგიები.შეიძლება.იყოს.
ამ. შესაძლებლობების. განვითარების. მნიშვნელოვანი. ნაწილი,. მაგრამ.
ისინი. უნდა. იყვნენ. ხელშემწყობი. ინსტრუმენტები. და. გამოიყენებოდეს.
მაშინ,.როდესაც.შეესაბამება.ადგილობრივი.საზოგადოების.გამოწვევებს.
/.შესაძლებლობებს..

სოფლის ციფრული ტრანსფორმაცია - ერთი შესაძლო პრიორიტეტის 
მიმართ ზოგადი მიდგომა 

ციფრული,. ეკონომიკური. და. სოციალური. ტრანსფორმაცია. მთელ.
მსოფლიოში. ზრდის. ზეწოლას. სოფლებზე,. მათ. მოქალაქეებზე,. ბიზნესსა.
და.საჯარო.ორგანოებზე.ინოვაციების.დანერგვისა.და.მუდმივი.ადაპტაციის.
მიზნით..მათ.არ.შეუძლიათ,.უბრალოდ.ისხდნენ.და.დაელოდონ,.როდის.
მიაღწევს. მათთან. ციფრული. ტექნოლოგიები.. ისინი. უნდა. გახდნენ.
‘ჭკვიანი’. მოთამაშეები. საკუთარი. ციფრული. ტრანსფორმაციის. დროს..
დაინტერესებულმა. მხარეებმა. უნდა. უზრუნველყონ. რამდენიმე. პირობის.
არსებობა.მათ.ტერიტორიაზე,.რათა.ხელი.შეუწყონ.სოფლების.ციფრულ.
გარდაქმნას..ეს.პირობები.უნდა.შეფასდეს.ჭკვიანი.სოფლის.მხარდამჭერი.
ინტერვენციების.შემუშავებისას:

1.. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სწრაფი ინტერნეტზე 
ხელმისაწვდომობა.. ამასთან,. . პოტენციალის.განსახორციელებლად.
ჭკვიანმა. სოფლებმა. უნდა. გააერთიანონ. „მყარ“-ფიზიკურ.
ინფრასტრუქტურაზე.წვდომა.ძირითადი.„რბილი“.კვალიფიკაციისა.და.
უნარების.განვითარებასთან.

2.. საჭიროა არსებობდეს ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების 
ჩართვის მექანიზმები ციფრული საჭიროებების განსაზღვრასა 
და ციფრული საშუალებებით პრობლემების გადაჭრის გზების 
მოძიებაში.. . ციფრული. ტექნოლოგიების. მიღება. და. გავრცელება.
შესაძლებელი. იქნება. მხოლოდ. იმ. შემთხვევაში,. თუ. ადგილობრივი.
დაინტერესებული.მხარეები.აღიარებენ.მათ.სარგებელს.და.აქვთ.მათი.
გამოყენების.უნარ-ჩვევები.და.კომპეტენციები..პროცესი.უნდა.დაიწყოს.
მაცხოვრებლების,. საჯარო. აქტორების. და. ბიზნესის. საჭიროებებისა.
და. კომპეტენციების. ანალიზით. და. დიგიტალიზაციის. გზამკვლევის.
ერთობლივი. შემუშავებით.. ზოგადად,. გზამკვლევი. დაიწყება.
ციფრული. წიგნიერებით. და. ინკლუზიით,. რომელიც. მიზნად. ისახავს.
დაინტერესებული. მხარეების. შესაბამისი. ციფრული. ინფორმაციით.
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აღჭურვას,. რასაც. მოჰყვება. არსებული. და. დაგეგმილი. ციფრული.
ინფრასტრუქტურაზე. წვდომის. უნარ-ჩვევები. და. კომპეტენციები,.
მიღებული. სერვისების. გაგება. და. გამოყენება. და. საბოლოოდ. ხელს.
შეუწყობს.ახალი.მომსახურებებისა.და.ღონისძიებების.შემუშავებას..

3.. სოფლებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა შუამავლებთან, ბროკერებთან 
და “სივრცეებთან” ციფრული გადასვლის ხელშესაწყობად..
ციფრული.ცენტრები,.ლაბორატორიები,.თანამშრომლობის.ადგილები,.
საცხოვრებელი. ლაბორატორიები. და. სხვა. შუალედური. ორგანოები.
ხელს. შეუწყობენ. ინოვაციების. ადგილობრივი. შესაძლებლობების.
განვითარებას.. მათი. დახმარებით,. სოფლებს. შეუძლიათ,. შექმნან.
და. ხელი. შეუწყონ. ახალ. ჭკვიან. პროდუქტებს. და. მომსახურებებს,.
რომლებიც. შექმნილია. სოფლის. თემებისა. და. დაინტერესებული.
მხარეების.სასარგებლოდ.

4.. საჭიროა რეგიონულ და ეროვნულ ეკოსისტემებში არსებულ 
სხვა ციფრულ აქტორებთან თანამშრომლობის მხარდაჭერა..
ძირითადად. მსხვილი. კორპორაციები,. კვლევითი. ინსტიტუტები. და.
დიდი. მიტროპოლიტები. ქმნიან. ციფრული. ინოვაციებს,. რომლებიც,.
როგორც. წესი,. საჭიროებს. მასშტაბებს.. სასოფლო. თემები. ხშირად.
მუშაობენ. საჯარო. ინოვაციების. რთულ. ეკოსისტემაში,. რომელიც.
მოიცავს. სხვადასხვა. ტერიტორიულ. და. სექტორულ. სტრატეგიასა.
და. აქტორს..თითოეული. ჭკვიანი. სოფელი. უნდა. იყოს.რეალისტი.და.
პოზიციონირდეს. საკუთარი. ციფრული. სიმწიფის. დონის. შესაბამისად.
ციფრულ.სისტემაში,.ჩამოაყალიბოს.ალიანსები.და.ითანამშრომლოს.
ადგილობრივ.და.ეროვნულ.პოლიტიკურ,.სოციალურ.და.ეკონომიკურ.
სტრუქტურებთან..პირველი.ნაბიჯი.არის.პოლიტიკის.კომპეტენციების.და.
აქტორების.განსაზღვრა..ეს.დაეხმარება.ადგილობრივებს.გაიგონ,.თუ.
ვის.ეკისრება.პასუხისმგებლობა.თითოეული.თემატური.ან.პოლიტიკის.
სფეროსთვის,. და. იმ. მექანიზმების. შესახებ,. რომლებიც. მათ. მისცემს.
პოლიტიკასა.და.პრაქტიკაზე.გავლენის.შესაძლებლობას..

ჭკვიანი.სოფლების.მხარდაჭერის.ჩარჩოს.შემუშავებისას,.დაინტერსებულმა.
მხარეებმა. სხვა. საკითხებთან. ერთად. უნდა. განიხილონ. კრიტერიუმები.
და. პროცედურები,. რომლებსაც. გამოიყენებენ. ჭკვიანი. სოფლების.
სტრატეგიების. შერჩევისას.. ციფრული. განვითარების. (დიგიტალიზაციის).
შესახებ.ჭკვიანი.სოფლების.სტრატეგიების.შემთხვევაში,.დახმარების.ჩარჩო.
უნდა.ითვალისწინებდეს.არა.მხოლოდ.სოფლების.ციფრულ.საჭიროებებსა.
და.შესაძლებლობებს,.არამედ.მათ.ციფრულ.სიმწიფეს.ან.შემოთავაზებული.
სტრატეგიის. წარმატებით. განხორციელების. შესაძლებლობებს.. ამის.
შეფასება. შეიძლება. ორი. გზით:. 1). პირველ. რიგში,. ჩვეულებრივი.
მეთოდია.მათი.ციფრული რესურსების დონისა და ხარისხის.შეფასება;.
(2). ციფრული ფუნქციები,. რომელთა. განხორციელება. სასოფლო.
დასახლებებს. შეუძლიათ. როგორც. ადგილობრივ. დონეზე,. ასევე. უფრო.
ფართო.ციფრულ.ეკოსისტემებში,.კერძოდ:
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•. ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების სოციალური და 
ეკონომიკური ციფრული ჩართვის ხელშეწყობა. -. სოფლის.
დაინტერესებულ.მხარეებს.სჭირდებათ.ადგილობრივად.ხელმისაწვდომი.
და. მორგებული. დახმარება,. რათა. ყველას. ჰქონდეს. ერთნაირი.
შესაძლებლობა.და.არავინ.დარჩეს.მიღმა..ეს.ფუნქცია.შეიძლება.იყოს.
დაწყებითი. დონის. დანერგვიდან. „თანამედროვე. დონის“. ციფრული.
ტრენინგამდე/კომპეტენციის. შეძენამდე,. წიგნიერების. უნარებისა. და.
ციფრული. „დახმარების. ხაზების“. ჩათვლით,. რაც. ხელს. შეუწყობს.
უახლესი/ყველაზე. გავრცელებული. ტექნოლოგიებითა. და. ახალი. ან.
დაგეგმილი.საჯარო.და.ბიზნეს.სერვისებით.სარგებლობას.

•. ციფრული და სოციალური ინოვაციების მხარდაჭერა და 
შექმნა გარე პოლიტიკის შემქმნელებთან/მომსახურების 
მიმწოდებლებთან კოორდინირებულად.-.ცვლილებებისთვის.ფეხის.
ასაწყობად. . სოფლებმა. უნდა. მოახდინონ. მათი. ძირითადი.რესურსის.
-. ხალხის. -. მობილიზება.. ეს. ფუნქცია. გულისხმობს. ადგილობრივი.
შუამავლების. შექმნას,. რომლებიც. ადგილობრივ. მოსახლეობას.
საშუალებას. მისცემენ,. მონაწილეობა. მიიღონ. პრობლემის. გადაჭრის.
გზების. შემუშავებაში. გარე. პოლიტიკოსებისა. და. მომსახურების.
მიმწოდებლების.დახმარებით.

•. მედიაციის/საბროკერო მომსახურების გაწევა, რათა სოფლებს 
ჰქონდეთ წვდომა გარე კვლევებზე,  ტექნოლოგიური 
განვითარებასა და ინოვაციებზე (RTDI). -. მესამე. ფუნქციაა.
მედიაციის.ან.ბროკერის.ფუნქცია,.რაც.საშუალებას.მისცემს.სოფლებს,.
განსაზღვრონ.და.გამოიყენონ.ტექნოლოგიური,.სოციალური.და.საბაზრო.
ტენდენციები. და. შექმნან. ურთიერთსასარგებლო. პარტნიორობა. RT-
DI-ის. დაინტერესებული. მხარებთან,. როგორიცაა. უნივერსიტეტები,.
ტექნიკური. კომპანიები. და. სამთავრობო. კვლევითი.დაწესებულებები.
ან.ნებისმიერი.სხვა.

ჭკვიანი. სოფლები,. რომლებიც. მიმართავენ. სოფლის. დიგიტალიზაციას,.
იწყებენ. მოგზაურობას,. რაც. მოითხოვს. არა. მხოლოდ. უფრო. ურბანული.
ტერიტორიების. „ფეხდაფეხ. მიყოლას“. ციფრული. რესურსების.
თვალსაზრისით,. არამედ. ციფრული. გადაწყვეტილებების. შემუშავებას.
სოფლის. პერსპექტივიდან. და. ციფრული. ფუნქციების. განსაზღვრას,.
რომელთა. შესრულება. შეუძლია. სოფელს,. რათა. გადაიქცეს. რეალურ.
მოთამაშედ.უფრო.ფართო.ციფრული.ეკოსისტემის.ფარგლებში..სოფლის.
ციფრული.ტრანსფორმაციის.ძირითადი.ეტაპები.შეიძლება.იყოს:
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1. გამორიცხული

• ცუდი ან არარსებული მობილური კავშირი და ინტერნეტი

• დაბალი / არავითარი ცოდნა

• დაბალი / არარსებული საჯარო და კერძო მომსახურება

• დაბალი / არ არის ჩართვა 

2. დაკავშირებული

• საბაზისო ინტერნეტი

• დაწყებითი შესაძლებლობების განვითარება

• საწყისი დონის ციფრული წიგნიერება / ინკლუზია

• სამიზნე დაინტერესებული მხარეების ჩართვა და 
პრიორიტეტული მოქმედებების ერთობლივად განსაზღვრა

3. ჩართული

• ფართოდ გავრცელებული ციფრული წიგნიერება და 
მომსახურების გამოყენება

• ადგილობრივი წვდომა ტრენინგებზე, განათლებაზე, 
საჯარო და ბიზნეს მომსახურებაზე

• დაინტერესებული მხარეების მომსაზრებების 
გათვალისწინება სერვისების შემუშავებაში, დანერგვასა 
და მონიტორინგში

4. გამოცდილი

• ბოჭკოვანი ინტერნეტი

• ბიზნესს/მოქალაქეს შეუძლია, გამოიყენოს ციფრული 
ინოვაცია

• პარტნიორი ტერიტორიულ ციფრულ ტრანსფორმაციის 
პროცესში 

• მომსახურების ხელმისაწვდომობა მეტროპოლიური 
დასახლებების მსგავსია

5. აქტორი

• სრული ტექნიკური, ეკონომიკური და სოციალური 
შესაძლებლობები ინოვაციებისთვის და ციფრულ + 
მდგრად ეკონომიკასა და საზოგადოებაში წვლილის 
შესატანად 

• სოფელი (თანა)მფლობელია საკუთარი მონაცემების და 
შექმნილი დამატებითი ღირებულებების აქციების 

• ახალი პროდუქტებისა და მომსახურებების განვითარების 
პარტნიორი 
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ზემოთ. მოყვანილი. ცხრილი. აჩვენებს,. რომ. ადრეულ. ეტაპზე. არსებობს.
სოფლებში. მყარი. ფიზიკური. ინვესტიციების. მხარდაჭერის. სერიოზული.
საჭიროება,.რათა.მოხდეს.ინტერნეტის.და.ციფრული.ინფრასტრუქტურის.
უზრუნველყოფა;..ასევე..აუცილებელია.რბილი.ჩარევები.ციფრული.უნარ-
ჩვევების.შესაძლებლობების.გაზრდის.მიზნით.და.ჩადებული.ინვესტიციების.
გამოყენების. უზრუნველსაყოფად.. როდესაც. სოფლები. გადადიან.
უფრო. მოწინავე. ეტაპებზე,. ინტერვენციები. სულ. უფრო. მეტ. ყურადღებას.
ამახვილებს.რბილი.და.მყარი.ქმედებების.კომბინაციაზე,.რაც.გადააქცევს.
სოფლებს.და. მათ. აქტორებს. . . ციფრული. მოთამაშეებად. უფრო.ფართო.
რეგიონულ.და.ეროვნულ.ეკოსისტემებში.

ჭკვიანი სოფლების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ “SMART VIL-
LAGES PORTAL” @ https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-ar-
eas/smart-villages/smart-villages-portal_en    
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ჭკვიანი სოფლები მოქმედებაში - შთამაგონებელი 
მაგალითები ევროკავშირიდან 
ცენტრები (ჰაბები), რომლებიც სთავაზობენ  ბევრ მომსახურებას 

1.. სოფლის მაღაზია: კერძო და საჯარო მომსახურების თავმოყრის ადგილი (FI)

ინიციატივის. აღწერა:. ფინეთში. სოფლის. მაღაზია. სასოფლო. მაღაზიაა,.
რომელსაც. ვაჭრობისთვის. გამოყოფილი. აქვს. 400. კვადრატულ. მეტრზე.
ნაკლები. ფართობი.. სოფლის. სასიცოცხლოდ. მნიშვნელოვანი. მაღაზია.
ხელს. უწყობს. მნიშვნელოვანი. სერვისების. შენარჩუნებას. მეჩხერად.
დასახლებულ. ადგილებში.. ეს. თემს. ანიჭებს. სიცოცხლისუნარიანობას.
და. მიმზიდველობას.. სოფლის. მაღაზიას. შეუძლია. იყოს. არხი. ფართო.
მომსახურების.ქსელში..პროექტის.მთავარი.მიზანი.იყო.სოფლის.მაღაზიის.
მოდელის.რეფორმირება,.რათა.ადგილობრივმა.მაცხოვრებლებმა.და.სხვა.
მომხმარებლებმა.(მაგალითად,.ზაფხულის.დამსვენებლებმა).ისარგებლონ.
კერძო.და.საზოგადოებრივი.მომსახურების.მრავალმხრივი.“მომსახურების.
პაკეტებით”.. სამიზნე. იყო. თორმეტი. სოფლის. მაღაზია. სხვადასხვა.
სოფლიდან. და. მუნიციპალიტეტიდან.. ისინი. ერთად. წარმოადგენდნენ.
ფინეთის. სუპერმარკეტების. ოთხ. სხვადასხვა. ქსელს.. ბევრ. სოფელში.
მაღაზიები. უკვე. თავაზობდნენ. დამატებით. მომსახურებებს,. როგორიცაა.
საფოსტო.მომსახურება,.კაფეები,.ლატარიის.ბილეთები,.ბენზინგასამართი.
სადგურები.და.ავტომობილების.შეკეთება,.ან.აფთიაქები.და.სამედიცინო.
პრაქტიკა.. თუმცა. არც. ერთი. სთავაზობდა. საჯარო. სერვისებს. (გარდა.
გადამუშავების. ერთი. პუნქტისა).. პროექტით. განხორციელდა. ინოვაციები.
კერძო.და.საჯარო.დაწესებულებებს.შორის.თანამშრომლობის.გზით.

პროექტის. მაღაზიებმა. დაიწყეს. ისეთი. მომსახურებების. მიწოდება,.
როგორიცაა. შესყიდვების. მიწოდება,. კვების. მომსახურება. და.
მუნიციპალური.საკვების.მიწოდება..ისინი.გახდნენ.ინტერნეტთან.დაშვების.
წერტილები. მუნიციპალური.და. საზოგადოებრივი. სერვისებისთვის,. ასევე.
სთავაზობდნენ. ელექტრონული. საინფორმაციო. დაფებს. მუნიციპალური.
და.კომერციული.სიახლეების.შესახებ,.იქვე.იყო.აფთიაქი.და.სამედიცინო.
პრაქტიკა,. ელექტრონული. აფთიაქების. შეგროვების. პუნქტები,. საფოსტო.
და. ამანათების. მომსახურება.და.გასართობი. აპარატები.. ამ. მოვლენების.
წარმართვის. მიზნით,. პირველად. სთხოვეს. მაღაზიის. მესაკუთრეებს,.
სოფლის. ასოციაციებსა. და. მუნიციპალიტეტს,. რას. ნიშნავს. სოფლის.
მაღაზია,. რა. იყო. სასურველი. კერძო. და. ან. საჯარო. სერვისები. და. რა.
სარგებელი. შეიძლება. მოეტანა. ერთ. შენობაში. . სერვისების. თავმოყრას.
ან. ადმინისტრაციულ. დანაყოფების. შემოღებას.. შედეგების. მიხედვით,.
მოლაპარაკებები. გაიმართა. შესაბამის. მომსახურების. მიმწოდებლებთან..
პროექტის. მიერ. შემოღებული. ზოგიერთი. მომსახურება. გაგრძელდა.
პროექტის. დასრულების. შემდეგაც.. ყველაზე. პოპულარული. იყო.
ელექტრონული.საინფორმაციო.დაფები.5.სოფლის.მაღაზიებში,.საფოსტო.
მომსახურება,. სამოგზაურო. და. ამანათების. მომსახურება,. ინტერნეტთან.
წვდომის.წერტილები.და.სამედიცინო.კაბინეტები.
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ძირითადი. შედეგები:. პროექტმა. ნათელყო,. თუ. როგორ. უნდა. შეფასდეს.
მომსახურებასთან. დაკავშირებული. ადგილობრივი. საჭიროებები.
და. ისინი. გარდაისახონ. ეკონომიკურად. მომგებიან. ინიციატივებად..
გამოცდილება. შეიძლება. დაიყოს. რვა. საფეხურად:. 1.. ადგილობრივი.
მოსახლეობის. იდენტიფიცირება,. რომელთაც. სურთ. ადგილობრივი.
სერვისების. განვითარება.. 2.. საპილოტე. მუნიციპალიტეტების. არჩევა,.
რომლებსაც. აქვთ. პროექტის. განხორციელების. შესაძლებლობა. და.
ნება.. 3.. მუნიციპალიტეტისა. და. ადგილობრივი. მოსახლეობის. მიერ.
მომსახურების. საჭიროებების. შეფასება. 4.. ადგილობრივი. წყაროების.
მიერ. შემოთავაზებული. სერვისების. წარდგენა. 5.. მუნიციპალიტეტთან.
ხელშეკრულების. გაფორმება. 6.. ადგილობრივი. მომწოდებლებისგან.
პროექტის. დაფინანსების. შესახებ. განაცხადების. მიღება,. რომლებმაც.
ვერ. შეძლეს. მუნიციპალიტეტთან. ბაზარზე. დაფუძნებული. შეთანხმების.
მიღწევა.მომსახურების.განხორციელების.თაობაზე..7..მუნიციპალიტეტთან.
და. ადგილობრივ. მიმწოდებლებთან. შეთანხმების. მიღწევა.. 8.. პროექტის.
განხორციელება

საკონტაქტო ინფორმაცია: Sami Tantarimäki, samtanta@utu.fi

2.. მრავალფუნქციური სავაჭრო ადგილები  (EE)

ინიციატივის. აღწერა:. პროექტის. მიზანია. ტორვას. სავაჭრო. კომპლექსის.
შენობის.განახლება..დაგეგმილია.ფერმერული.მეურნეობის.მაღაზიისა.და.
კაფე-სამზარეულოს. გახსნა.. გარემონტებული. შენობა. გაითვალისწინებს.
ადგილობრივ.გარემოსა.და.ისტორიას,.მისი.რეგიონალური.იდენტურობის.
უკეთესად. გამოხატვის. მიზნით.. კაფე-სამზარეულო. სთავაზობს. კვების.
მომსახურებას.და. იყენებს. ადგილობრივი. კვების. პროდუქტებს. კერძების.
მოსამზადებლად.. გარდა. ამისა,. იგი. სთავაზობს. საკვებს,. ასევე. ატარებს.
სემინარებს.და.თემატურ.ღონისძიებებს.თვეში.1-2-ჯერ..შენობის.რემონტის.
შემდეგ,.იქ.იქნება.ინტეგრირებულ.საბაზრო.კომპლექსი,.ღია.და.დახურული.
ბაზრით,.მთელი.წლის.განმავლობაში.

მულგის.ბაზარი.ცდილობს.იყოს.მოქნილი,.ითანამშრომლოს.ადგილობრივ.
საზოგადოებრივი.ღონისძიებებთან.და.დაეხმაროს.საზოგადოებრივი..დიდი.
ღონისძიებების.დროს.-.მაგალითად,.საღამოს.ტერასის.კაფის.ორგანიზება.
უფრო. დიდი. საზოგადოებრივი. ღონისძიებების. შემდეგ,. ან. საუზმის.
შეთავაზება.. პროექტი. ხელს. უწყობს. მეწარმეობით. დაინტერესებული.
ახალგაზრდების. ჩართვას,. ხელს. უწყობს. სამოყვარულო. საქმიანობას.
სამზარეულოში. და. თანამშრომლობის. საშუალებას. აძლევს. სოციალურ.
ზრუნვის. მოხელეებს,. რათა. მათ. ჩაატარონ. მზარეულობის. და. საკვების.
შესწავლის. ღონისძიებები.. . იგი. ასევე. რთავს. სტუდენტურ. კომპანიებს,.
რათა..ბაზართან.დაკავშირებული.საქმიანობა.უფრო.პოპულარული.გახდეს.
ახალგაზრდებში.

ძირითადი. შედეგები:. ფერმერული. მეურნეობის. ბაზრის. შექმნის. შედეგია.
ადგილობრივი. მცირე. მწარმოებლების,. ფერმერების. და. ხელნაკეთების.
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მწარმოებლების.მიერ.წარმოებული.პროდუქციის.გასაყიდი.პუნქტი.გაჩენა..
გარდა. ამისა,. იგი. შუალედურ. ფუნქციას. ასრულებს. მწარმოებლებსა. და.
ადგილობრივ. მოსახლეობას. შორის. ადგილობრივი. საკვების. გაყიდვისა.
და.ყიდვისთვის,.მოკლე.კვების.მიწოდების.ჯაჭვის.გამოყენებით..პროექტის.
მიზანია. საზოგადოების. მომსახურების. განუწყვეტელი. განვითარება.
და. სხვადასხვა. ორგანიზაციას. შორის. თანამშრომლობის. კარგი.
კავშირების. შექმნა.. იგი. ასევე. საშუალებას. აძლევს. ხალხს,. გამოიყენონ.
კეთილმოწყობილი.ოთახები.სხვადასხვა.საქმიანობისთვის.

საკონტაქტო ინფორმაცია: Meeri Maastik, meeri@maainfo.ee

3.. თანაშრომის პოპულარიზაცია (Cowocat rural) (ES)

ინიციატივის. აღწერა:. Coworking. არის. მუშაობის. ახალი. გზა,. რომელიც.
საშუალებას. აძლევს. დამოუკიდებელ. პროფესიონალებს,. მეწარმეებსა.
და. სხვადასხვა. სექტორში. მომუშავე. მცირე. და. საშუალო. ბიზნესის.
წარმომადგენლებს,.გაიზიარონ.ერთი.და.იგივე.ფიზიკური.და.ვირტუალური.
სამუშაო.სივრცე..ქალაქ.ბარსელონაში,.Coworking.სივრცეები.სულ.უფრო.
პოპულარული.ხდება.და.მათ.დასაკავშირებლად.შეიქმნა.ქსელი.COWO-
CAT..პროექტის.მხარდამჭერები.თვლიდნენ,.რომ.სოფლებში.Coworking.
ადგილები.ხელს.შეუწყობდა.ეკონომიკურ.საქმიანობას.და.მოსახლეობის.
შენარჩუნებას. ესპანეთის. სოფლებში,. რომელთა. მიტოვება. რეალური.
საფრთხე. არსებობდა.. ამრიგად,. პროექტი. მიზნად. ისახავს. სოფლად.
დასაქმების. ახალი. შესაძლებლობის. შექმნას. პროფესიონალებისა. და.
მეწარმეებისთვის,.რომლებიც.შეიძლება.სოფელმა.მიიზიდოს.ცხოვრების.
უკეთესმა.პირობებით.და.შემცირებულმა.ხარჯებით..

მუშაობის. ეს. ახალი. მეთოდი. პროფესიონალებს. საშუალებას. აძლევს,.
იმუშაონ. კოლაბორაციულ. სივრცეში,. სოფლის. გარემოდან. მოშორების.
გარეშე.. ამან. ასევე. შეიძლება. მოიზიდოს. მეტი. ადამიანი. სოფელში.
საცხოვრებლად.. პროექტის. ყველაზე. საინტერესო.დასკვნა. იყო. ის,.რომ.
უფრო. მნიშვნელოვანია. მოტივირებული. პროფესიონალების. ყოლა,.
ვიდრე. ხელმისაწვდომი. სივრცე.. რადგანაც. პარტნიორები. . ხშირად.
ეყრდნობიან.ICT–ს.თავიანთ.საქმიანობაში,.ინტერნეტსა.და.კომუნიკაციის.
ქსელზე. ხელმისაწვდომობა. სოფლად.ასევე. მნიშვნელოვანია. coworking.
ფილოსოფიის.გასავრცელებლად.

ძირითადი.შედეგები:.2014.წლიდან.2016.წლამდე.შეიქმნა.14.თანაშრომის.
სივრცე,.რომლითაც.-.130-ზე.მეტი.პროფესიონალი.სარგებლობს..მცირე.
წარმატების.ისტორიები.მოიცავდა.ოჯახებ,.რომლებიც.შვებულებაში.იყვნენ.
სოფელში.და.მშობლებს.მოუწიათ.სამსახურთან.დაკავშირება..co-working..
სივრცეების.გამოყენებით..

საკონტაქტო ინფორმაცია: Gemma Estany, tecnic1@arca-dr.cat
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4.. სოფლის ცენტრის (ჰაბის) პროექტი ვესტჰოკში  (BE)

ინიციატივის. აღწერა:. ბელგიაში,. ფლანდრიის. რეგიონში,. ვესტჰოკში.
სოფლის. ცენტრის. (ჰაბის). პროექტი. არის. საზოგადოების. ინიციატივა;..
მის.ფარგლებში. შეიქმნა. წარმატებული. სოციალური. ცენტრი,. .რომელიც.
ახორციელებს. სხვადასხვა. მომსახურებას. შორეულ. რეგიონში.. მან. არა.
მხოლოდ.გადაჭრა.მობილობასთან.დაკავშირებული.გამოწვევები,.არამედ.
იგი.გახდა.სოფლის.ცენტრალური.ადგილი,.სადაც.ყველა.ასაკის.ადამიანი.
იკრიბება..პროექტი.განვითარდა.ადრინდელი.ინიციატივის.საფუძველზე,.
რომლის. მიხედვითაც. სოფლად. მცხოვრებლებისთვის. რთული. იყო.
გადაადგილება. ძირითადი. საჭიროებების. დასაკმაყოფილებლად,.
განსაკუთრებით. თუ. მათ. მანქანა. არ. ყავდათ.. პროექტი. “Village. Hub.
Beveren. aan. de. Ijzer”. დაეფუძნა. ადგილობრივ. მოსახლეობასთან.
ურთიერთობის.პოზიტიურ.გამოცდილებას;.მოსახლეობა..მონაწილეობდა.
პროექტის.შემუშავებასა.და.განვითარებაში.თავიდანვე..მთავარი.იდეა.იყო.
მომსახურების.ცენტრის.დაარსება,.რომელიც.უზრუნველყოფდა.სოციალურ.
კონტაქტს. და. შესთავაზებდა. სივრცეს. სხვადასხვა. საქმიანობისთვის.
სოფელ.ბევერენ.ან.დე.იჯზერში..ეს.ცენტრი.(ჰაბი).მდებარეობს.ყოფილი.
რესტორნის. შენობაში. და. ახლა. აერთიანებს. მცირე. ზომის. მაღაზიასა.
და. კვების. სერვისს.. ევროკავშირმა. დააფინანსა. მშენებლობის. ხარჯები.
პროექტის.დაწყებისთანავე..

ცენტრი. შეიქმნა. შეზღუდული. შესაძლებლობის. მქონე. პირთა.
ორგანიზაციასთან. დე.ლოვი. (De. Lovie). თანამშრომლობით,. რომელმაც.
დაინახა. შესაძლებლობა,. გაეფართოებინა. საქმიანობა. ინტელექტუალურ.
სირთულეებს.მქონე.პირებთან..ბევრი.ადამიანი,.რომელთანაც.დე.ლოვი.
მუშაობს,.მნიშვნელოვან.სამუშაოს.პოულობს.ცენტრში..20-ზე.მეტი.ადამიანი.
ასევე. მუშაობს. მოხალისედ. ცენტრში.. ფლანდრიაში. პოპულარული.
ტრადიციაა. პურის.ფუნთუშების. („pistolets“).და. ყავის. ნამცხვრების. ჭამა.
კვირა.შუადღეს..სოფლის.ცენტრმა.(ჰაბმა).ჩაანაცვლა.დახურული.საცხობი,.
ვინაიდან. იქ. შეიძლება. გამომცხვარი. ტკბილეულის. ყიდვა;. აღნიშნული.
სოციალური. ერთობის. გაღრმავების. „ტკბილი“. მაგალითია.. სოფლის.
მაცხოვრებლებს.ჰქონდათ.მკაფიო.მიზნები.ჰაბის.გახსნამდე...მათ.სურდათ.
მოგვარებულიყო. ცუდი. საზოგადოებრივი. ტრანსპორტის. პრობლემა.
ხალხთან. ობიექტების. ახლოს. განთავსების. გზით.. მათ. ასევე. სურდათ.
სამეზობლოს.ერთიანობისა.და.ნაცვალგების.გაუმჯობესება,.ადგილობრივი.
საკვების. მოკლე. მომარაგების. ჯაჭვების. ხელშეწყობა.და. ეკონომიკურად.
მდგრადი.სოფლის.ცენტრის.(ჰაბის).შექმნა..

ძირითადი. შედეგები:. შექმნიდან. ერთი. წლის. შემდეგ,. პროექტი. კვლავ.
უფრო.და.უფრო.ძლიერდება..20-ზე.მეტი.მომწოდებელი.ყიდის.საქონელს.
მაღაზიაში,. რომელიც. ემსახურება. 500-კაციანი. სოფლის. მოსახლეობის.
ნახევარზე. მეტს.. შეთავაზებულ. სასარგებლო. მომსახურებას. შორის. იყო.
მინის. შეგროვება. და. საამანათო. მომსახურებას.. ეს. ცენტრი. სოფლის.
ცხოვრების.შეუცვლელი.ნაწილი.გახდა,.სადაც.ადგილობრივი.მოსახლეობა.
დადის. მეზობლისთვის. საყიდლებზე. ან. უბრალოდ. მეგობრულ. გარემოში.
ხალხთან. შესახვედრად.. ამ. პოზიტიურ. გამოცდილებაზე. დაყრდნობით,.
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ფლამანდიის..მუნიციპალიტეტების.ასოციაცია.(Westhoek.Overleg).მიზნად.
ისახავს. მსგავსი. ცენტრების. (ჰაბების). ქსელის. შექმნას. ფლამანდიის.
სოფლებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია: dieter.hoet@vvsg.be, ხარჯი: €20,000

ციფრული და საინფორმაციო და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები (ICT)

5. სამუზეუმო კოლექციის გაფიცრულება (EE)

ინიციატივის. აღწერა:. პროექტის. მიზანია. პროფესიონალი. ფოტოგრაფის.
დახმარებით. მუზეუმის. კოლექციის. (ექსპონატებისა. და. არქივების).
გაციფრულება..შესაბამისად,.ციფრული.და.მრავალენოვანი.ექსპონატები.
ინტერნეტში.ხელმისაწვდომი.იქნება.ფართო.აუდიტორიისთვის..პროექტი.
გაგრძელდება. 2. წლის. განმავლობაში. . და. საჭიროების. შემთხვევაში,.
შექმნილი. მონაცემთა. ბაზა. მუდმივად. განახლდება. ახალი. მონაცემებით..
მაჰტრას. ფერმის. მუზეუმმა. საქმიანობა. 1984. წელს. დაიწყო,. როდესაც.
ადგილობრივ. სკოლაში. გაიხსნა. თემატური. გამოფენა. მაჰტრას. ომის.
შესახებ..მაჰტრას.ომი.გლეხთა.აჯანყება.იყო,.რომელიც.მაჰტრას.რეგიონში.
მოხდა..ესტონელმა.ავტორებმა.ეს.თემა.გააშუქეს.სხვადასხვა.ნაწარმოებში.
და.მნიშვნელოვანი.ადგილი.მიანიჭეს.ესტონეთის.კულტურის.ისტორიაში..
მუზეუმი.ოფიციალურად.გაიხსნა.1970.წელს..გარდა.მაჰტრას.ომის.შესახებ.
ექსპონატებისა,.მუზეუმი.სთავაზობს.მე.-19.საუკუნის.ესტონელი.გლეხების.
ცხოვრების.სრულყოფილ.მიმოხილვას.

ძირითადი. შედეგები:. დიგიტალიზაციის. საშუალებით. ყველას. შეუძლია.
ნახოს,. წაიკითხოს.და.შეიტყოს.მეტი.მუზეუმის.ექსპონატების.შესახებ.. ეს.
მთელ.რეგიონს.დამატებით.ღირებულებას.სძენს.

საკონტაქტო ინფორმაცია: Meeri Maastik, meeri@maainfo.ee

6. პორტუგალიის შორეული სოფლის დაკავშირება (PT)

ინიციატივის. აღწერა:. პორტუგალიის. მთის. სოფელმა. საბუგუეირომ,.
რომელიც. მდებარეობს. სერა. და. ესტრელას. ნაკრძალში,. ციფრული.
გარდაქმნა. განიცადა.. ეს. არის. ციფრული. ინოვაციების. საჩვენებელი.
მაგალითი,. რომელიც. აძლიერებს. მომსახურებას,. აუმჯობესებს. გარემოს.
დაცვას. და. ზრდის. საზოგადოების. ჩართულობას.. პირველი. გამოწვევა.
იყო.ქვეყანაში.ზღვის.დონიდან.ყველაზე.მაღლა.განლაგებული.სოფლის.
დაკავშირება. ინტერნეტის. ქსელთან.. უახლოესი. ბოჭკოვან-ოპტიკური.
კაბელები. იყო. 7. კმ-ის. დაშორებით.. ვოდაფონის. ფონდმა,. რომელიც.
არის. ვოდაფონის. მიერ. დაფუძნებული. არაკომერციული. ორგანიზაცია.
პორტუგალიაში,. . გადაწყვიტა. სოფლის. დიგიტალიზაციის. ტექნიკურ-
ეკონომიკური. მიზანშეწონილობის. შეფასება.. ისინი. მუნიციპალიტეტთან.
თანამშრომლობდნენ. მოსახლეობის. ჩასართავად,. სთავაზობდნენ.
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დაფინანსებას,.დაამონტაჟეს.კაბელები,.მათ.შორის,.დამატებით.5.კმ.სიგრძის.
კაბელი,. რომელიც. საჭირო. იყო. სახლებთან,. ადგილობრივი. მაღაზიებსა.
და. სხვა. შენობებთან. დასაკავშირებლად. სოფლის. შიგნით.. სულ. შეიქმნა.
დაახლოებით.400.წვდომის.წერტილი,.9.სოციალურად.დაუცველმა.ოჯახმა.
მიიღო.კომპიუტერი.და.ციფრული.სერვისების.პაკეტი,.რომელიც.მოიცავდა.
ტელევიზორს,.ინტერნეტისა.და.სატელეფონო.კავშირს..მიუხედავად.იმისა,.
რომ.სოფლის.მოსახლეობამ.თავდაპირველად.საკმაოდ.თავშეკავებული.
იყო,.დამოკიდებულება.სწრაფად.შეიცვალა,.რადგან.ჩართულობის.ახალი.
გრძნობა. გაუჩნდათ.. ბევრ. ადგილობრივ. მცხოვრებს,. განსაკუთრებით.
მოხუცებს,. ინტერნეტის. გამოყენების. გამოცდილება. არ. ჰქონდა. მანამდე,.
მაგრამ. ახლა. ისინი. სიამოვნებით. სარგებლობენ. ახლად. აღმოჩენილი.
კავშირით.„გარე.სამყაროსთან“.

უფრო.სწრაფმა.ინტერნეტმა.შესაძლებელი.გახადა.ასევე.ახალი.სერვისების.
მიწოდება,. როგორიცაა. დისტანციური. ჯანმრთელობის. შემოწმება.. 39.
მაცხოვრებელი. სოფლის. პენსიონერთა. სახლში. და. 18. კომლი. იყენებს.
მონიტორინგის. სისტემას,. ‘Intellicare’,. რომელიც. ციფრულად. ამოწმებს.
არტერიულ. წნევას. და. სისხლში. შაქრის. დონეს.. ასევე,. დამონტაჟდა. 24.
დიოდური. ნათურა,. რამაც. გააუმჯობესა. ადგილობრივი. მოსახლეობის.
უსაფრთხოება.. “ჭკვიანი. მთის. სოფლის”. პროექტის. მეორე. ძირითადი.
აქცენტი.ენერგიის.დაზოგვა.იყო..მონიტორინგის.მოწყობილობები.აწვდიან.
ინფორმაციას.ენერგიის.რაოდენობის.რეალურ.დროში.მოხმარების.შესახებ..
შედეგად,. 40. ოჯახის. და. პენსიონერთა. სახლის. . ენერგო. მოხმარების.
ჩვევები. უმჯობესდება.. უფრო. მეტიც,. დაიწყო. ეკოტაქსის. მომსახურება,.
რომელიც.შედგება.ორი.ელექტრომობილისგან,.ამ.რეგიონში.ნახშირბადის.
გამონაბოლქვის.კიდევ.უფრო.შემცირებისა.და.სოციალურად.მოწყვლადო.
და.ჯანდაცვის.საჭიროებების.მქონე.ადამიანებისთვის.მობილობის.გაზრდის.
მიზნით.

ძირითადი. შედეგები:. მართალია. პროექტი. არ. წარმოადგენს. ფართო.
ინიციატივის. ნაწილს,. იგი. იქცა. სხვა. ინიციატივების. შთაგონებად,.
როგორიცაა. სეიას. ქალაქის. საბჭოს. მიერ. ენერგიის. დაზოგვის. მაღაზიის.
შექმნა,.რომლის.სამიზნეა.მთელი.მუნიციპალიტეტის.მოსახლეობა..მაღაზია.
სთავაზობს. რჩევებს,. თუ. როგორ. უნდა. შემცირდეს. საყოფაცხოვრებო.
ენერგიის.გადასახადები.

საკონტაქტო ინფორმაცია: gai@cm-seia.pt

ენერგია და გარემოს დაცვა  

7. ენერგია, ტყე და კლიმატის ცვლილება (ENFOCC) (ES)

ინიციატივის. აღწერა:. კატალონიაში. ინტერ-ტერიტორიული.
თანამშრომლობის.პროექტმა.(11.ადგილობრივი.სამოქმედო.ჯგუფი).ხელი.
შეუწყო. ენდოგენური. განახლებადი. ენერგიის. გამოყენებას. და. მართვის.
გეგმას.კლიმატის.ცვლილების.შერბილებას.და.ადაპტაციას.ხელშეწყობის.
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მიზნით..პროექტი.შემუშავდა.სამ.ღერძის.გარშემო,.როგორიცაა.ენერგიის.
მენეჯმენტი,. ტყის. მენეჯმენტი. და. ბიომასასა. და. კლიმატის. ცვლილება..
განხორციელდა. ღონისძიებები,. როგორიცაა. საზოგადოებრივ. შენობებში.
ენერგეტიკული. გეგმების. გამოყენების. სარგებელის. პოპულარიზაცია. და.
მომსახურების.გაწევის.შესახებ.კონტრაქტების.გადახედვას,.პროგრამული.
ინსტრუმენტის. (ENEGEST). შემუშავება,. რომელიც. მცირე. საწარმოებს.
ენერგიის. გამოყენების. მონიტორინგისა. და. ოპტიმიზაციის. საშუალებას.
აძლევს,. ბიომასის. ბოილერის. შესახებ. კურსების. ორგანიზება,. ასევე.
სწავლებისა.და.საპილოტე.პროექტების.განხორციელება.თემებზე.ნახირის.
საძოვარი,. როგორც. ტყის. მართვის. საშუალება,. და. აგრარული. კვების.
პროდუქტების.ნახშირბადის.ნაკვალევი..

2018. წელს. პროექტმა. შეიმუშავა. ინოვაციური. მოდელი,. რომელიც.
ითვლიდა. ენერგიის. გადაცემის. ხარჯებს. ადგილობრივ/რეგიონულ.
დონეზე. მარტივი. გამოკითხვის. გამოყენებით.. მოდელი. რეალურ. დროში.
უზრუნველყოფს. მონაცემებს. საჭირო. ინვესტიციების,. ეკონომიკური.
დანაზოგებისა. და. ეკონომიკური. ხარჯების. შესახებ,. ასევე. სამომავლო.
და. დაგროვილი. ხარჯებისა. და. ენერგეტიკული. საჭიროებები. შესახებ,.
რათა. მუნინციპალიტეტი. ან. რეგიონი. გახდეს. ენერგო. ეფექტური.. ასევე,.
პროექტმა.დაიწყო.ელექტრომობილების.გავრცელების.შესწავლა.სოფლის.
მუნიციპალიტეტებში. სასოფლო. დასახლებებში. დამუხტვის. წერტილების.
დამონტაჟების. ვარიანტების. შესწავლით.. პროექტის. მომზადებული. . ICT.
ინსტრუმენტების.გამოყენებამ.(ENEGEST.და.ადგილობრივი.ენერგეტიკული.
გადაცემა).შეუწყო.ხელი.ენერგოეფექტურობის.გაუმჯობესებას.

ძირითადი. შედეგები:. 47. ქალაქში,. რომლებიც. მუშაობდნენ. ენერგიის.
მართვის.გეგმებზე,.ჯამში.250,000.ევრო.დაიზოგა..ეს.თანხა.ინვესტირდება.
ღონისძიებებში,. რომლებიც. საშუალებას. მისცემს. თითოეულ. ქალაქს.
დაზოგოს.კიდევ.უფრო.მეტი.ენერგია..ასევე.100.მცირე.და.საშუალო.ბიზნესმა.
გამოიყენა. ინსტრუმენტი. ENEGEST. ენერგიის. ხარჯების. შესამცირებლად.
და.5,774.ტონაზე.მეტი.CO2.დაზოგა.ბიომასის.ბოილერების.დაყენებით.

პროექტში.მონაწილე.ტერიტორიებზე.ახალი.ეკონომიკა.ვითარდება..ყველა.
მერიას. არ. შეეძლო. რჩევის. მიღება. მუნიციპალური. ელექტროენერგიის.
მოხმარების.შემცირების.შესახებ..ამან.ხელი.შეუწყო.ახალი.ბიზნესის.შექმნას,.
რომელიც.ახლა.ამ.მომსახურებას.უზრუნველყოფს.მთელი.მოსახლეობის.
საკეთილდღეოდ.. ადგილობრივი. ენერგიის. გადაცემის. პროექტის.
ფარგლებში.შესწავლილ.იქნა.კატალონიის.ყველა.მუნიციპალიტეტი.(947).
და.2.მუნიციპალიტეტი.შესწავლილ.იქნა.ელექტრომობილების.დანერგვის.
მიზნით..

საკონტაქტო ინფორმაცია: Gemma Estany, tecnic1@arca-dr.cat
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მობილობა 

8. მოქნილი სამუშაოს კულტურა - სამუშაოს, ადგილის, დროისა და ცხოვრების 
გადააზრება (FI)

ინიციატივის. აღწერა:. სამუშაოს,. სივრცისა. და. დროის. გადააზრება. არის.
სამუშაო. გარემოს. შესახებ. პრობლემების. გადაწყვეტა,. რომლის. მიზანია.
შეამციროს. გადაადგილების. საჭიროება.. ინიციატივა. ხელს. უწყობს.
დროის.უფრო.ეფექტიან.მართვას,. სამუშაოზე.უკეთ.კონცენტრირებას.და.
ხელს. უწყობს. სამუშაოსა. და. საცხოვრებელ. პირობებს.. ის. საშუალებას.
იძლევა,.ადამიანებს.სამუშაო.ადგილი.სახლთან.უფრო.ახლოს.ჰქონდეთ..
პერიოდულად. ან. მუდმივად. გამოყენებისთვის.. ზოგადად,. სამუშაო.
სივრცის. მოქნილი. გადაწყვეტილებები. შეიძლება. განთავსდეს. საოფისე.
კომპლექსში,.კომერციულ.შენობაში,.ნაკლებად.გამოყენებულ.შენობაში.ან.
საცხოვრებელ.ზონაში,.რომელსაც.აქვს.კარგი.სატრანსპორტო.კომუნიკაცია..
კეთილმოწყობილი,. „ჭკვიანი“. სამუშაო. გარემო. შეიძლება. გაერთიანდეს.
სხვა. ოფისებთან. სამუშაო. ადგილას. კეთილდღეობის. ასამაღლებლად.
და. რეკრეაციული. საქმიანობის. მხარდასაჭერად.. FLEX. სამუშაო. სივრცე.
აერთიანებდა.სამუშაოსა.და.კეთილდღეობას.და.ხელს.უწყობდა.სასოფლო.
რეგიონების.აღორძინებას..ქვეყნის.სოფლის.მოდელში,.საოფისე.ფართი.
წარმოადგენს. საცხოვრებლისა. და. სამუშაო. ადგილას. კეთილდღეობის.
პაკეტს,. რომელსაც. ადგილობრივი. მომსახურების. მიმწოდებლები.
სთავაზობენ.

მოქნილი.სამუშაო.კვირა.ყველას.უნდა.გაატაროს.საკუთარი.პირობებით..
სიჩუმე.და.სიმშვიდე,.ასევე.სამსახურის.გარეთ,.შეიძლება.მნიშვნელოვანი.
იყოს. მრავალი. ადამიანისთვის.. მუშები. ხშირად. ითხოვდნენ. კონტაქტს.
ადგილობრივებთან. და. ადგილობრივ. მეწარმეებთან.. შემოთავაზებული.
მომსახურებებიდან. განსაკუთრებით. პოპულარული. გახდა. არქიპელაგის.
გარშემო. ნავით. მოგზაურობა.. მუშების. უმრავლესობა. ეძებდა. გარემოს,.
რომელიც.განსხვავდებოდა.იმისგან,.რაც.მათ.სახლში.ჰქონდათ..ბევრისთვის.
არქიპელაგი. ახალი. გამოცდილება. იყო.. მოქნილი. სამუშაო. მიზნად.
ისახავს. რეგულარული. სამუშაო.დღის. განმავლობაში. ხელის. შემშლელი.
ფაქტორების. შემცირებას.. Flex-ის. ექსპერიმენტში,. დასაქმებულები.
მუშაობდნენ. არქიპელაგის. ოფისებიდან. ერთი. კვირის. განმავლობაში..
როდესაც. ნაკლები. ხელშეშლა. იყო,. დასაქმებულებმა. მოახერხეს. უკეთ.
კონცენტრირება.დავალებებზე,.რომლებიც.შემოქმედებით.და.ინოვაციურ.
მიდგომას. მოითხოვდა.. სამუშაო. დავალებები. გულისხმობდა. ახალი.
პროდუქტებისა. და. იდეების. შექმნას.. მუშაკებისთვის. სასარგებლო. იყო.
სამუშაოზე.კეთილდღეობა.და.უფრო.მაღალი.პროდუქტიულობით.

ძირითადი. შედეგები:. პროექტის. მიზანი. იყო. მეტი. რეკრეაციული.
მცხოვრებლების,.მუშაკის,.დასაქმებულების,.დამსაქმებლების,.მეწარმისა.
და. კომპანიების. დარწმუნება,. რომ. ემოგზაურათ. ფინეთის. კუნძულებზე.
დასვენების. სეზონის. გარდა. სხვა. დროსაც,. რათა. იქიდან. ემუშავათ.
დისტანციურად;.ამის.საშუალებით.პროექტის.მიზანი.იყო.მათი.ინოვაციების.
გაძლიერება. და. წახალისება,. რომ. ურთიერთობა. დაემყარებინათ.
ადგილობრივ.მოსახლეობასთან..კიდევ.ერთი.მიზანი.იყო.იმის.გარკვევა,.
თუ. რამდენად. ზრდის. მოქნილი. სამუშაოს. ორგანიზება. ადგილობრივი.
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სერვისების. გამოყენებას,. უწყობს. თუ. არა. ხელს. ახალი. მომსახურებების.
კონცეფციების.შემუშავებას.და.უბიძგებს.თუ.არა.დასაქმებულებს.მუდმივად.
დასახლდნენ. არაურბანულ.მუნიციპალიტეტებში,. კორპორაციული. ზრდის.
ხელშესაწყობად.და.დასაქმების.დისბალანსის.საწინააღმდეგოდ.

პროექტმა. იპოვა. შესაფერისი. ადგილები. სოფლების. მახლობლად.
მისი. “მოქნილი. ექსპერიმენტების”. („Flexperiments“). ჩასატარებლად..
ამ. ადგილებში,. საკურორტო. სეზონის. შემდეგაც. იყო. ხელმისაწვდომი.
საცხოვრებელი. და. სამუშაო. ადგილები,. აგრეთვე. საკვები. და. სხვა.
მომსახურებები.. ამ. ადგილებიდან. თორმეტი. გამოიყენეს.. “მოქნილი.
ექსპერიმენტები”:. (1). 54. დაინტერესებული. კომპანია/ორგანიზაცია,.
ძირითადად. მიკრო. საწარმოები. და. მცირე. და. საშუალო. ბიზნესის.
წარმომადგენლები;. (2). ბიზნესის. მიმართულებები:. საცხობი,. მედია,.
სოციალური. და. ჯანმრთელობის. დაცვა,. კეთილდღეობა,. სამედიცინო,.
გრაფიკული. დიზაინი,. მიწის. გამოყენების. დაგეგმვა,. ფიტნესი,. თარგმნა,.
საგამომცემლო.საქმიანობა,.განათება,.რეკლამა,.კვლევა,.არქიტექტურა;.
და.ა.შ.

საკონტაქტო ინფორმაცია: Sami Tantarimäki, samtanta@utu.fi

9. მობილური ვეტკლინიკა (EE)

ინიციატივის.აღწერა:.საჭირო.იყო.გამოსავლის.მოძიება,.რადგან.შინაური.
ცხოველების. ვეტერინარული. კლინიკის. საიჯარო. ხელშეკრულება.
დასრულდა.. ჩატარდა. კლიენტების. გამოკითხვა,. რომელმაც. აჩვენა,.
რომ.საჭირო.იყო.კლიენტებთან. უფრო.ახლოს.ყოფნა.და.მომსახურების.
შეთავაზება.სხვადასხვა.სოფელში..მობილური.კლინიკას.შეუძლია.ეწვიოს.
კლიენტებს. ნებისმიერ.დროს. . .და. ნებისმიერ. ადგილას.. ახალი.სერვისი.
უნიკალურია.და. შემოაქვს. ახალი. ვეტერინარული. სასწრაფო.დახმარება.
კონკრეტულ. ტერიტორიაზე.. ახალი. სერვისის. მომხმარებლები. არიან.
როგორც. ვეტერინარულ. კლინიკები. იურვას. ოლქში,. ასევე. შინაური.
ცხოველების.მფლობელები..აღნიშნულ.ტერიტორიაზე.რეგისტრირებულია.
1,200.შინაური.ცხოველი..ამ.პროექტამდე.მსგავსი.სერვისი.არ.არსებობდა.
ესტონეთში.. ახლა. ვეტერინარული. მომსახურება. ხელმისაწვდომია.
სოფლად.და.იგი.პოტენციურ.კლიენტებთან.ახლოსაა.

პროექტის. შედეგია. მზა. მობილური. ვეტერინარული.მომსახურება. იურვას.
ოლქის. ჩრდილოეთ. ნაწილებში.. თავად. მეწარმემ. შეიძინა. მობილური.
ვეტ.კლინიკა..ეს.არის.დახურული.ფურგონი.კლინიკური.აღჭურვილობით.
(კარადები,. თაროები,. სკამები,. მაგიდა,. პნევმატური. მაგიდა),. რომელიც.
აუცილებელია.ვეტერინარული.მომსახურების.გასაწევად..პროექტმა.ხელი.
შეუწყო.ამ.აქსესუარების.შეძენას.

ძირითადი.შედეგები:.მთავარი.შედეგი.არის.პროდუქციისა.და.მომსახურების.
გაუმჯობესებული.ხარისხი,.რომელიც.ხელმისაწვდომია.სამიზნე.რეგიონში..
გარდა.ამისა,.პროექტის.შედეგად.ვეტერინარული.ფაკულტეტის.სტუდენტებს.
გაუჩნდათ.მობილურ.კლინიკაში.პრაქტიკის.გავლის.შესაძლებლობა..

საკონტაქტო.ინფორმაცია:.Meeri.Maastik,.meeri@maainfo.ee
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10. მობილური კინოთეატრი (EE)

ინიციატივის. აღწერა:. პროექტმა. ხელი. შეუწყო. თანამედროვე.
კინემატოგრაფიული. აღჭურვილობის. შეძენას,. კერძოდ,.
კინოპროექტორის,. მობილური. ეკრანის,. დინამიკების,. გასაშლელი.
კარვები. კინოს. სტუმრებისთვის. და. სკამების. შესყიდვას.. შეძენილი.
აღჭურვილობის. წყალობით,. ახლა. შესაძლებელია. ფილმების. ჩვენება.
ახალ.ადგილებში..ავეჯი.და.კარვები.შეიძლება.გამოყენებულ.იქნას.სხვა.
ღონისძიებებისთვისაც.. პროექტმა. შეიძინა. მარტივი. პროფესიონალური.
ფოტოაპარატი. დოკუმენტური. ფილმებისა. და. ვიდეო. ქრონიკის.
შესაქმნელად.. ამ. აღჭურვილობით. შესაძლებელია. . კინემატოგრაფიის.
სერვისების. შეთავაზება. და. ფილმების. გადაღების. შესახებ. სემინარების.
ორგანიზება,. სადაც. ახალგაზრდები. გეგმავენ. და. ქმნიან. ფილმებს..
პროექტის. მიზანია. ხალხის. გაერთიანება. ამ. მობილური. კინოთეატრის.
გარშემო.და.დასასვენებელი.ღონისძიებების.ორგანიზება.

ძირითადი. შედეგები:. პროექტი. ხელს. უწყობს. ახალგაზრდების. ჩართვას.
და.მათი.ინიციატივების.სტიმულირებას.კინემატოგრაფიის.კუთხით,.ასევე.
ადგილობრივი.ვიდეო.ქრონიკისა.და.დოკუმენტური.ფილმების.გადაღებას..
პროექტმა. ასევე. შეუწყო. ხელი. ამ. სერვისის. სხვა. ტერიტორიებზე.
შემოღებასაც.. . შედეგად,. ადგილობრივ. მოსახლეობას. ნაკლებად. უწევთ.
უფრო.დიდ.ქალაქებში.გამგზავრება..კინოთეატრში.წასასვლელად.

საკონტაქტო ინფორმაცია:  Meeri Maastik, meeri@maainfo.ee

11. სოფელში მობილობის გაუმჯობესების მიზნით ერთობლივი მგზავრობა 
 (Organized hitch-hiking to improve rural mobility) (FR)

ინიციატივის. აღწერა:. ბევრ. შორეულ. სოფელში. საზოგადოებრივი.
ტრანსპორტი.არ.მოძრაობს.ხშირად.ან.საერთოდ.არ.არსებობს.და.მანქანა.
შეიძლება. იყოს. გადაადგილების. ერთადერთი. საშუალება.. Rezo. Pouce.
პროექტმა.ხელახლა.დაისახა.მიზნად.ძველი.ტრადიცია,.რომ.ხელი.შეეწყო.
ადგილობრივი. მობილობის. და. სოციალური. კავშირების. გაზრდისთვის..
მან. ხელი. შეუწყო. მანქანის. გაზიარებას. (carpooling). სპეციალურად.
გამოყოფილ.ავტოსტოპის.(hitch-hiking).ადგილებში..დარეგისტრირებულ.
მომხმარებლებს. შეუძლიათ. იმგზავრონ. არჩეული. მიმართულებით..
იგი. უზრუნველყოფს. პრობლემის. პრაგმატულ. გადაწყვეტას,. რომელიც.
ხშირად.დაკავშირებულია.მოგზაურობის.პირველი.ან.ბოლო.საფეხურთან,.
მაგალითად.მატარებლის.სადგურამდე.მისვლა.ან.იქიდან.წამოსვლა..ამ.
უფასო.მომსახურების.მისაღებად.მომხმარებლები,.რომლებიც.უნდა.იყვნენ.
16. წელს. მიღწეული. პირები,. მიაწვდიან. მხოლოდ.პირადობის. მოწმობის.
ასლს. მუნიციპალიტეტს. და. ხელს. მოაწერენ. Rezo. Pouce-ის. წესდებას..
მძღოლები,.რომლებიც.ასევე.უნდა.დარეგისტრირდნენ,.მიიღებენ.საქარე.
მინის. სტიკერებს,.რომელიც. აჩვენებს.რომ. ისინი. სქემის. ნაწილი. არიან,.
ხოლო. მგზავრებს. აქვთ. სპეციალური. სამკერდე. ნიშნები.. მონაწილე.
ქალაქები.ფარავენ.ადმინისტრაციულ.ხარჯებს.და.არა.მომხმარებლები.
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მობილობის. სქემა. დაფინანსებულია. ენერგიის. დაზოგვისა. და. რბილი.
მობილობის.(soft.mobility).მიზნების.ფარგლებში..მუნიციპალიტეტისთვის.
სააბონენტო. გადასახადი. განისაზღვრება. სქემაში. რეგისტრირებული.
მომხმარებელთა. რაოდენობით.. მუნიციპალიტეტებისთვის,. რომელთა.
მოსახლეობა.არის.10,000-დან.25,000-მდე,.საფასური.შეადგენს.7,500.და.
3000. ევროს.ორ. წელიწადში.. სანაცვლოდ,. სოციალური. საწარმო. მხარს.
უჭერს. Rezo. Pouce-ს. პროექტის. განხორციელებაში. და. უზრუნველყოფს.
ტექნიკურ.და.საკოორდინაციო.დახმარებას;.იგი.ასევე.ტრენინგებს.უტარებს.
მუნიციპალიტეტში.გამოყოფილ.პირს,.რომელიც.განახორციელებს.სქემის.
ზედამხედველობას.

ძირითადი. შედეგები:. საფრანგეთის. სასოფლო. და. ნახევრად. სასოფლო.
ტერიტორიები,. როგორიცაა. ილ. დე. ფრანსის,. ბრეტანის. და. აკვიტანიის.
რეგიონები,. სადაც. სქემა. ფუნქციონირებს,. მოხმარება. საკმაოდ. დიდი.
იყო...ყოველწლიურად.სამჯერ.იზრდება.ერთად.მგზავრობის.(shared.jour-
neys). რაოდენობა. და. 1,500-ზე. მეტი. მუნიციპალიტეტი. მონაწილეობს..
სოციალური.საწარმო,.რომელიც.მხარს.უჭერს.Rezo.Pouce-ს,.ორგანიზებას.
უწევს. ტრენინგებს,. ადგილობრივი. ხელისუფლების. წარმომადგენლების.
შეხვედრებს,.რათა.მიაწოდოს.ინფორმაცია.სქემის.ყველა.ასპექტზე..მიზანი.
არის. კიდევ. უფრო.გაფართოება.. ამ. მიზნით,. პროექტი.თანამშრომლობს.
ტრანსდევის. ჯგუფთან. (Transdev. Group),. რომელიც. არის. გლობალური.
სატრანსპორტო. ინდუსტრიის. მთავარ. მოთამაშე,. და. მასიფის. ფონდთან.
(Macif.Foundation).-.სოციალური.ინოვაციების.მხარდამჭერი.ორგანიზაცია,.
რათა. შეიმუშაონ. აპლიკაცია,. რომელიც. ხელს. შეუწყობს. ახალი.
მომხმარებლების. რეგისტრაციას. და. მათ. დაკავშირებას,. ვინც. ეძებს. და.
სთავაზობს.მგზავრობას..აპლიკაცია.აღრიცხავს.გამოყენების.ნიმუშებს.და.
ამით.საშუალებას. იძლევა,. ჩაჯდომის.ადგილები.შეიცვალოს.მოთხოვნის.
შესაბამისად...Rezo.Pouce-ით.მგზავრობის.დაახლოებით.სამი.მეოთხედი.
10.კმ-ზე.ნაკლები.მანძილზე.განხორციელდა,.რაც.ხაზს.უსვამს.პროექტის.
ადგილობრივ.ხასიათს..მართვის.მოწმობის.გარეშე.ახალგაზრდები.არიან.
მთავარი.მომხმარებლები..

საკონტაქტო ინფორმაცია:  b.rozes@rezopouce.fr

12. ნაკლებად დასახლებულ ადგილებში მომსახურებების მიწოდება (ES)

ინიციატივის. აღწერა:. გასული. საუკუნის. განმავლობაში. ესპანეთის.
პროვინციაში,. სორიაში. დეპოპულაციის. დონე. ძალიან. მაღალი. იყო..
ინიციატივა..“La.Exclusiva”.ცდილობს.შეაჩეროს.ეს.გრძელვადიანი.ვარდნა.
რეგიონში.დარჩენილი.მოსახლეობის.ცხოვრების.ხარისხის.გაუმჯობესებით,.
განსაკუთრებით. მოხუცებისთვის,.რომლებიც. მოსახლეობის.დიდ. ნაწილს.
შეადგენენ.

ეკონომიკურმა. კრიზისმა. ესპანეთში. გაართულა. მომსახურების. გაწევა.
სოფლებში.. ზემოქმედებას. განსაკუთრებით. გრძნობენ. ხანდაზმულები,.
რომლებიც. სოფლის. მოსახლეობის. მნიშვნელოვან. ნაწილს. შეადგენენ.
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და,. ზოგადად,. ნაკლებად. მობილურები. არიან.. სორიაში. პრობლემა.
განსაკუთრებით.მწვავედ.დგას:.80-90.წლის.ადამიანი.უფრო.მეტია,.ვიდრე.
10.წლამდე.ბავშვი..პროვინციის.სამიდან.ორ.სოფელში.100.მოსახლეზე.
ნაკლები. ცხოვრობს. და. მოსახლეობა. მუდმივად. მცირდება.. საცალო.
ვაჭრობისთვის. ეს. უაღრესად. რთული. გარემოა.. ამასთან,. La. Exclusiva.
არის.განსხვავებული.კერძო.კომპანია..იგი.ფოკუსირებულია.“სოციალურ.
ლოგისტიკაზე”,. რათა. დაეხმაროს. ნაკლებად. დასახლებულ. ადგილებში.
მცხოვრებ.ადამიანებს.და.შექმნას.დასაქმების.ახალი.შესაძლებლობები..

LA.Exclusiva-ს.მხარდამჭერ.მეწარმეებს.აქვთ.ხუთი.მაღაზია,.რომელშიც.
იყიდება. მრავალნაირი. პროდუქცია. პროვინციის. რამდენიმე. სოფელში..
ყოველწლიური.დეპოპულაცია. მათ. შემოსავლებზე. უარყოფით. გავლენას.
ახდენდა.. იმის. ნაცვლად,.რომ. მიიღოთ. ის,.რაც.თითქოს. მათი. ბიზნესის.
გარდაუვალი.უკუსვლა.უნდა.ყოფილიყო,.ისინი.გაერთიანდნენ.და.შექმნეს.
სოციალური.საწარმო..ახალი.ინიციატივის.მიზანი.იყო.შორეულ.სოფლებში.
საცალო. მომსახურების. გაგრძელება.. ახალმა. საწარმომ. გამოიყენა.
ადგილობრივი. “El. Hueco”. თანა-შრომის. სივრცე,. რათა. შეემცირებინათ.
ხარჯები.. თავდაპირველად,. მათი. ამბიცია. იყო. ძირითად. პროდუქტებზე,.
როგორიცაა.საკვები.და.წამლები,.ხელმისაწვდომობა.შორეულ.რეგიონებში.
მცხოვრებთათვის.. რესურსების. გაერთიანებით,. კერძო. კომპანიების.
დაფინანსებული. ინიციატივა. უზრუნველყოფს,. რომ. მომხმარებელმა. არ.
გადაიხადოს. დამატებითი. თანხა. მიწოდებისთვის.. მომსახურება. ზოგავს.
დროს. და. არის. კომფორტული,. ვინაიდან. იგი. გულისხმობს. სახლში.
მიწოდების. მომსახურებას.. ყოველკვირეული. პირისპირ. საკონტაქტო.
ასევე.მნიშვნელოვანი.სოციალიზაციის.შესაძლებლობაა,.განსაკუთრებით.
ხანდაზმულ.მომხმარებელბისთვის..

დაწყებამდე,.LA.Exclusiva-მა.კვლევა.განახორციელა,.რათა.განესაზღვრა,.
იქნებოდა.თუ.არა.საკმარისი.მომხმარებელი.ბიზნესის.შესანარჩუნებლად..
დადგინდა,. რომ. საკმარისი. მოთხოვნა. იყო.. შესაბამისად. გაიხსნა.
მიწოდების.ახალი.გზები.სორიას.პროვინციაში;.შედეგად,.518.სოფელში.
10,000..ოჯახს.გაუჩნდა.წვდომა.ყოველკვირეულ.მიწოდებაზე...სოციალური.
და. სამეწარმეო. წამოწყება. ნამდვილ. წარმატებად. იქცა. და. შეძლო.
სერვისების. გაფართოება.. მაგალითად,. ახლა. თავაზობს. ელექტრონულ.
და.მედია.მომსახურებას,.აფთიაქს,.ბიბლიოთეკას,.სამრეცხაო.და.მშრალი.
დასუფთავების.მომსახურებას,.სანტექნიკოსის.მომსახურებას,.მებაღეობას,.
ელექტროენერგიის.ქვითრების.შემოწმებას,.და.ორგანული.პროდუქტებისა.
და.ავეჯის.გაყიდვა.

ძირითადი.შედეგები:.LA.Exclusiva-მ.შექმნა.ორი.ახალი.სრულ.განაკვეთზე.
სამუშაო.ადგილი.და.სამი.ნახევარ.განაკვეთზე.პოზიცია..მესამე.წლისთავთან.
დაკავშირებით,.LA.Exclusiva-.მა.მეორე.ოფისი.გახსნა.მეზობელ.ბურგოს.
პროვინციაში.პროდუქციისა.და.მომსახურების.უზრუნველსაყოფად.-.მისი.
სამი. მომარაგების. მარშრუტი. დამატებით. 78. სოფელს. და. 1,000. ოჯახს.
ემსახურება..მომხმარებელს.შეუძლია.შეკვეთის.გაგზავნა.ელექტრონული.
ფოსტით. ან.WhatsApp-ით,. ასევე. ტელეფონით. ან. მიწოდების. ადგილას..
პროგრესი.და.რეინვესტირება.კომპანიის.ხდებოდა.ზრდის.პარალელურად...
LA. Exclusiva-ს. სოციალური. ზემოქმედება. ფასდება. ყოველ. ექვს. თვეში..
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შემდეგი. ნაბიჯი. არის. საწარმოს. მომხმარებელთა. გაზრდა,. სამიზნეა.
რესტორნები.და.ზრუნვის.სახლები..იგი.ასევე.ცდილობს,.რომ.მომსახურებამ.
მოიცვას.ქონებრივი.და.საექთნო.მომსახურება.მოხუცებისთვის..და.ბოლოს,.
პროექტი.თვალსაჩინო.მაგალითია,.თუ.რა.სარგებელი.მოაქვს.სოფლებში.
ლოგისტიკის. გაუმჯობესებას.. ასეთი. მიდგომა. შეიძლება. დაინერგოს.
ნებისმიერ. რეგიონში,. სადაც. მოსახლეობა. მცირდება.. . La. Exclusiva-ს.
მიერ.სოციალური.მიზნების,.მეწარმეობისა.და.უახლესი.ტექნოლოგიების.
ერთობლივად. გამოყენება. არის. ჭკვიანი. სოფლის. იდეალის. კარგი.
მაგალითი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:  info@laexclusiva.org, ბიუჯეტი: 3000 ევრო

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა .

13. უსაფრთხოება სახლში (KAT 2) (FI)

ინიციატივის.აღწერა:.ხანდაზმულთათვის.სახლში.უსაფრთხო,.ჯანმრთელი.
და. უფრო. აქტიური. ცხოვრების. უზრუნველსაყოფად. უსაფრთხოების.
მართვის.სამსახურებს.სჭირდებათ.ახალი.და.უკეთესი.სამუშაო.მეთოდები..
ეს. ცვლილება. გამოწვევაა. არსებული. მოვლის. სისტემისთვის.. იგი.
მოითხოვს. ახალ. საოპერაციო. მოდელს. საგანგებო. სიტუაციების. სწრაფი.
იდენტიფიცირების. მიზნით. და. სახლში. უსაფრთხოების. მიმწოდებელი.
ორგანიზაციების.უფრო.მჭიდრო.ქსელს..წარმატებით.რესტრუქტურიზებული.
მომსახურება.მოითხოვს.ახლებურად.აზროვნებას..პროექტი.უსაფრთხოება.
სახლში. (KAT. 2). ეფუძნება. ამ. მიზნებს.. მისი. მონაწილეები. არიან.
საზოგადოებრივი.ორგანიზაციები,.არასამეწარმეო,.კერძო.კომპანიები.და.
მოქალაქეები.. პროექტი. მნიშვნელოვნად. დაეხმარა. სამხრეთ. კარელიის.
სამაშველო.დეპარტამენტისა.და.ეკსოტეს,.რათა.პირველად.შემოეღოთ.იმ.
აქტორების.ეფექტიანი.თანამშრომლობის.გზები,.რომლებიც.მუშაობდნენ.
სახლში. უსაფრთხოების. თემაზე.. . პროექტის. სახლში. უსაფრთხოება.
2. . (KAT. 2). მიზანი. იყო. აქტორების. ქსელის. შექმნა. და. ისეთი. მოდელის.
შემუშავება,.რომელიც.გააუმჯობესებდა.სახლში.მცხოვრებ.ხანდაზმულთა.
უსაფრთხოებას. და. უზრუნველყოფდა. რისკის. შესახებ. ინფორმაციის.
ეფექტიანად. გაზიარებას.. . ამ. კონტექსტში,. საბინაო. უსაფრთხოების.
ბარათები,. რომლებიც. 2016. წელს. დაინერგა,. გახდება. ელექტრონული.
და. ინტეგრირებული. იქნება. აქტორების. ქსელში. მათი. რეაგირებისთვის.
სამხრეთ.კარელიის.სოფლებში.რაუტიარვი.და.პარიკალა.

ძირითადი.შედეგები:.სახლში.უსაფრთხოებამ.შექმნა.წარმატებული.ქსელი.
აქტორებისთვის,. რომლებიც. მონაწილეობენ. ხანდაზმულთა. სახლის.
უსაფრთხოების. უზრუნველყოფაში.. მათი. პასუხისმგებლობა. ნათლად.
განსაზღვრულია. და. პარტნიორებს. შორის. კომუნიკაცია. მარტივია..
უსაფრთხოების.ტექნოლოგია.აღიარებულია,.როგორც.სახლში.უსაფრთხო.
გარემოს.განვითარების.განუყოფელი.ნაწილი..

საკონტაქტო ინფორმაცია:  Kristiina Kapulainen, kristiina.kapulainen@
eksote.fi
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14. IMPROVE პროექტი (SE)

ინიციატივის.აღწერა:.საზოგადოების.ჩართვა.საჯარო.სერვისების.შექმნის.
პროცესში“(IMPROVE).არის.ელექტრონული.ჯანდაცვის.პროექტი,.რომელიც.
ხელს.უწყობს.ხანდაზმულთა.მომსახურებას.ჭკვიანი.სახლში.მოვლის.(Smart.
Homecare). მეშვეობით. ვასტერენორლანდში,. შვედეთში.. პროექტმა,.
რომელსაც.მხარს.უჭერდა.ევროკავშირის.Interreg.პროგრამა,.გამოიყენა.
ღია.ინოვაცია.ან.„ცოცხალი.ლაბორატორიული“.მიდგომა.მდგრადი.საჯარო.
სერვისების.მორგება.სახლში.მოვლის.საჭიროებებთან.პერიფერიული.და.
ნაკლებად.დასახლებულ. ადგილებში.. IMPROVE.დაიწყო. „ადგილობრივი.
ჩემპიონების“. ქსელის. შერჩევით. ვასტერენორლანდის. რეგიონში. იმ.
ორგანიზაციებიდან,. რომლებიც. უკვე. ახორციელებდნენ. ოჯახში. მოვლას.
ამ. ტერიტორიაზე.. . ეს. პროცესი. დაეხმარა. ელექტრონული. ჯანდაცვის.
სერვისებისთვის. ოთხი. პრიორიტეტული. სფეროს. იდენტიფიცირებას:.
გასაღების.გარეშე.სახლში.ზრუნვა.(Keyless.Homecare);.კამერები.ღამით.
მონიტორინგისთვის;. შარდვის. შეუკავებლობის. მართვის. სენსორები;. და.
შვიდ.მუნიციპალიტეტში.პაციენტის.მოვლის.დისტანციური.დაგეგმვა.

მზრუნველ.პირებს,.როგორც.წესი,.ასობით.პაციენტს.სტუმრობენ..სახლებში;.
ამიტომ. თანამშრომლებს. უწევთ. ატარონ. ბევრი. გასაღები. რომლებიც.
შეიძლება. ადვილად. დაიკარგოს. ან. არასწორ. ხელში. მოხვდეს.. აქედან.
გამომდინარე,. გასაღების. გარეშე. სახლში. შესვლის. იდეა. საინტერესოდ.
ჟღერდა,. რის. გამოც. პროექტმა. დაამონტაჟა. გასაღების. გარეშე. საკეტი.
სისტემები,. რაც. საშუალებას. აძლევდა. მზრუნველს. კლიენტის. სახლში.
შევიდნენ.უსაფრთხო.აპლიკაციით..ღამის.განმავლობაში.ხშირად.საჭიროა.
ვიზიტები. კლიენტის. მოვლის. მიზნით.. შვედეთის. სოფლებში. ეს. ნიშნავს.
იმას,. რომ. მზრუნველებს. ბნელში. დიდი. მანძილი. უნდა. გაიარონ.. ბევრი.
ავადმყოფი.ხანდაზმული.ადამიანი.ამბობს,.რომ.ამგვარი.ვიზიტები.აწუხებს,.
რადგან.ეღვიძებათ.მზრუნველების.სახლში.მისვლისას;.აღნიშნული.ძალიან.
სამწუხაროა,.ვინაიდან.ღამის.ვიზიტები.საჭიროა.მოხუცების.უსაფრთხოება.
და.ღამე.კარგად.დასვენება....სახლებში.კამერების.დამონტაჟება.ამცირებს.
მგზავრობის. . საჭიროებას. და. კლიენტისთვის. რაიმე. ზედმეტი. შეწუხების.
აუცილებლობას..გარდა.ამისა,.საჭესთან.ნაკლები.დრო.კარგია.გარემოს.
დაცვისთვის.და.უფრო.მეტი.დროა.პაციენტის.მოვლისთვის..მაგალითად,.
34.კამერის.დამონტაჟების.შედეგად.რეგიონში.მზრუნველებს.მოუწიათ.551.
კილომეტრით.ნაკლები.მგზავრობა.(დაიზოგა.სამუშაო.დროის.9.საათი.და.
12.წუთი).ერთ.ღამეში..

IMPROVE. პროექტმა. ასევე. მიმართა. შეუკავებლობის. პრობლემას,.
რომელიც. ხანდაზმულ. კლიენტებს. შორის. არც. თუ. იშვიათი. მოვლენაა...
პროექტმა.გამოიყენა.სენსორული...მოწყობილობა,.რომელიც.გამოავლენს.
შარდვის.სიხშირეს.და.საშუალებას.იძლევა,.შემუშავდეს.ინდივიდუალური.
გეგმები.. .პროექტის.სისტემა.სწავლობს.პაციენტს.72-საათიან.შეფასების.
პერიოდის. განმავლობაში. და. მისი. ზუსტი. მონაცემები,. რომელიც. უფრო.
ზუსტია,.ვიდრე.ხელით.ჩანაწერები,.ეხმარება.მზრუნველებს,.რომ.მიიღონ.
ინფორმირებული. გადაწყვეტილება. პაციენტების. თაობაზე.. პაციენტზე.
ზრუნვა. ასევე. გაუმჯობესდა. ტექნოლოგიების. გამოყენებით,. რომლებიც.
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საშუალებას. აძლევს. დაეხმარონ. პაციენტს. დისტანციურად.. . ამგვარი.
ზრუნვის. შედეგია. დროის. დაზოგვა. და. მოგზაურობის. შემცირება,. რაც.
პაციენტისა. და. ზრუნვის. კომპანიისთვის. სასარგებლოა.. აღნიშნული.
გამოიყენა. პროექტში. ჩართულმა. შვიდივე. მუნიციპალიტეტმა.. დაიგეგმა..
დისტანციური.ზრუნვის.გამოყენება.უფრო.ფართო.მასშტაბით,.მათ.შორის,.
ადგილობრივ.საავადმყოფოში.

ძირითადი.შედეგები:.პროექტი.არის.ფართო.ინიციატივის.ნაწილი,.რომლის.
მიზანია. ნოუ-ჰაუს. და. შესაძლებლობის. გაზრდა. ვასტეერნორლანდის.
გარდა.ხუთ.რეგიონში..ტექნოლოგიების.გამოყენებით.საჯარო.სერვისების.
გამოყენების.წარმატება.იყო.ინიციატივის.ღირებული.წვლილი..ეს.ახალი.
სერვისები.აშკარად.სასარგებლო.იყო.ორივე.ზრუნვის.მიმწოდებლისთვისაც.
და. . მიმღებისთვისაც.. სხვა. რეგიონებსაც. შეუძლიათ. ამ. გამოცდილებით.
სარგებლობა. IMPROVE-ს. ახალი. მეთოდოლოგიის. გადაღების. გზით..
პროექტის. გუნდი. აღიარებს. დამხმარეთა. (ჩემპიონთა). მნიშვნელობას,.
ასევე. სწორი. ადამიანის. მოსაძებნად.დროის. მნიშვნელობას,. თუნდაც. ეს.
პროცესი.გაიწელოს..

პროექტმა. ასევე. აჩვენა,. რამდენად. სასარგებლოა. ერთად. მუშაობა. და.
ღონისძიებების.დუბლირების.თავიდან.აცილება.მუნიციპალიტეტებისთვის..
პროექტი. მიმდინარეობს. და. ჩემპიონთა. ქსელი,. რომელიც. შეიქმნა,.
წვლილს.შეიტანს.მისი.დასრულების.შემდეგ...პროექტის.კოორდინატორი.
ხაზს. უსვამს,. რომ. ამ. ქსელის. მეშვეობით. შემდგომი. ტექნოლოგიური.
განვითარება.მომავალშიც.განაგრძობს.პაციენტის.მოვლის.გაუმჯობესებას..

საკონტაქტო ინფორმაცია:  Madeleine.blusi@kfvn.se

15. ხანდაზმულთა ჩართვა ადგილობრივ საბავშვო ბაღებში (FI)

ინიციატივის. აღწერა:. Iloinen. Konkkaronkka. (ბედნიერი. თავყრილობა.
ქართულად). არის. პროექტი,. რომელიც. დაიწყო. 2016. წლის.
ოქტომბერში,. რათა. შეექნა. კავშირები. ფინეთის. ქალაქების. რამსუ. და.
ვესილატი. მაცხოვრებლებს. შორის;. კვირაში. ერთხელ,. ადგილობრივი.
ხანდაზმულები. იკრიბებიან. და. თამაშობენ. . . ადგილობრივი. საბავშვო.
ბაღების.აღსაზრდელებთან.და.ერთად.ატარებენ.დროს..პროფესიონალმა.
მრჩეველმა. შეიმუშავა. და. ხელმძღვანელობს. პროექტს.. . ყველა.
მონაწილეს,. მათ. შორის. საბავშვო. ბაღს,. აქვს. ტაბლეტის. კომპიუტერი,.
რომ. ერთმანეთთან.დაკავშირება. შეძლონ. სახლიდანაც.და. ხანდაზმული.
მოქალაქეების.ცხოვრებაში.ახალი.განზომილება.შეიტანოს..

ძირითადი. შედეგები:. მონაწილეთა,. საბავშვო. ბაღის. და. საზოგადოების.
უკუკავშირის. გათვალისწინებით,. პროექტი. ძალიან. წარმატებული.
იყო.. . საზოგადოება. ახლა. უფრო. მჭიდროდ. არის. დაკავშირებული. და.
ყოველკვირეულმა. „შეხვედრებმა“. მარტოობის. შეგრძნება. შეამცირა.
განმარტოებით. მდებარე. რეგიონში.. მედიამ. გააშუქა. ხანდაზმულების,.
ბავშვების. და. ციფრული. საშუალებების. დაკავშირების. ინოვაციური. იდეა.
სხვადასხვა. არხზე.. . ბავშვებისთვის. „სათადარიგო“. ბებიების.და. პაპების.
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უზრუნველყოფის. იდეა. ეფექტიანი. საშუალება. გამოდგა. თაობებს. შორის.
კავშირების. განსავითარებლად. და. ახლად. იმიგრირებული. ოჯახების.
ინტეგრირებისათვის.. დასახული. მიზნების. უმრავლესობა. მიღწეულია. და.
დანარჩენი.მიიღწევა.შორეულ.მომავალში..

საკონტაქტო ინფორმაცია:  Jenni Mäkelä, konkkaronkka@ramsoo.fi

განათლება

16. სოფლის ახალგაზრდობაში კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ცნობიერების 
ამაღლება (RO)

ინიციატივის. აღწერა:. პისკუს. სკოლა. სთავაზობს. შთამაგონებელ.
შთაბეჭდილებას. . რუმინეთის. კულტურული. მემკვიდრეობის. და.
ღირებულებების.სიმდიდრის.შესახებ..სკოლა.დააფუძნა.გასპარ,.ბალტაზარ.
და.მელქიორის..ასოციაციამ.(Gaspar,.Baltasar.&.Melchior.Association),.
რომელიც. არის. კულტურულ. და. საგანმანათლებლო. არაკომერციულ.
ორგანიზაცია. . დაარსებული. . 2006. წელს. . ილფოვის. რაიონში. სოფელ.
პისკუში. ყოფილი. კერამიკის. ცენტრში.. . პროექტის. მიზანია. ახალგაზრდა.
თაობას.მიაწოდოს.ინფორმაცია.მათი.კულტურული.მემკვიდრეობის.შესახებ.
და.აუხსნას.მათ.მისი.სილამაზე.და.ისტორიული.შესაბამისობა..საქმიანობა.
მოიცავს.სემინარებს,.საზაფხულო.სკოლებს,.კონფერენციებს,.კულტურულ.
მემკვიდრეობის. შესახებ. წიგნებს. ყველა. ასაკისთვის,. მემკვიდრეობაზე.
ორიენტირებულ. დაწყებით. სკოლას,. ანთროპოლოგიური. კვლევას. და.
ონლაინ.კულტურული.პლატფორმას.

ძირითადი. შედეგები:. . სოფელ. პისკუს. . პოტენციალის. შესწავლა. და.
განვითარება,. ასევე. კულტურული. და. ადგილობრივი. მემკვიდრეობის.
შესახებ. ცნობიერების. ამაღლება;. ბუქარესტის. ქუჩის. ფესტივალში.
მონაწილეობა;.ხელნაკეთი.ნივთების.გამოფენები;.ეკო-ნავსაყუდელი.(An.
eco-pier),.რომელიც.გარემოსდაცვით.საკითხებზეა.კონცენტრირებული..

საკონტაქტო ინფორმაცია:  Nancy Samargiu, nancy.samargiu@madr.ro

17. ახალგაზრდების ჩართვა ინფრასტრუქტურის დიზაინში მცირე ქალაქებში - 
სათემო  საზაფხულო  სკოლა (IE)

ინიციატივის. აღწერა:. სათემო. საზაფხულო. სკოლის. მიზანი. იყო. ქალაქ.
კალანის. ახლოს. მცხოვრები. ახალგაზრდების. ჩართვა,. რომელიც.
მდებარეობს. კილკენის. რაიონში,. ირლანდიაში.. . . 2013. წლიდან. 2014.
წლამდე. სკოლა. ატარებდა. ერთკვირიან. საზაფხულო. სკოლებს. ერთი.
და. იმავე. ასაკის. ირლანდიელი. და. საერთაშორისო. სტუდენტებისთვის..
სკოლები.მოიცავდა.ტრენინგებსა.და.სოციალურ.ურთიერთობებს.აწვდიან.
და.მოსწავლეებს.ეხმარებოდნენ,. ჯგუფურად. .უკეთ.გაეაზრებინათ.მცირე.
ქალაქის.გარემოში.დიზაინის.მნიშვნელობა..
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სათემო. სკოლის. პროგრამაში. შედიოდა. მოდულები. მშენებლობის.
(ადგილობრივი. გარიგებები),. დიზაინის,. მიკრო-ინტერვენციების,.
ხელოვნების. პროცესების. და. აშენებული. გარემოს. შესახებ.. ორი. კვირის.
განმავლობაში,.40.მონაწილე.აქტიურად.და.ინტენსიურად.იყო.ჩართული.
ქალაქში. ოთხი. დროებითი. სტრუქტურის. მშენებლობაში,. რომლებიც.
შეიმუშავა.არქიტექტორებისა.და.მხატვრების.ოთხმა.მოწვეულმა.გუნდმა..
სტრუქტურები. აშენდა. ძირითადად. ადგილობრივი. მასალებისგან. და.
ადგილობრივი. კულტურის. გათვალისწინებით.. მათ. შორისაა. ძროხის.
სადგომი,. ხიდი. და. ადგილობრივი. ტრადიციული. სტილის. რკინის.
კარიბჭის.თანამედროვე.ვარიანტი..ტრენინგის.ძირითადი.სარგებელი.იყო.
კალანის. შენობების. შესახებ. . ცოდნის. გაღრმავება. და. განსაკუთრებული.
ყურადღება. გამახვილდა. მიტოვებულ. ადგილებზე.. პრომოუტერების.
მიზანი. იყო. ინფრასტრუქტურის. დიზაინის. მუდმივი. სკოლის. შექმნა,.
რომელიც.დაკავშირებული.იქნებოდა.უნივერსიტეტებთან.ირლანდიასა.და.
საზღვარგარეთ..

ძირითადი.შედეგები:.ადგილობრივი.ტრადიციული.კერამიკული.დიზაინის.
და. თანამედროვე. შენობებში. მისი. გამოყენების. შესაძლებლობების.
დაფასების. ხელშეწყობა. ადგილობრივ. კონტექსტში;. სხვა. ქვეყნებთან,.
ასევე. სხვადასხვა. გამოცდილებისა. და. უნარების. მქონე. ადამიანებთან.
(ინჟინრები,. მხატვრები,. არქიტექტორები,. სათემო. განვითარების.
პროფესიონალები.და. ა.შ.);. კალანის. ს. ჩამოყალიბება. ადგილად,. სადაც.
დიზაინისა. და. მშენებლობის. განხილვა. სერიოზულად. საკითხია. და.
რომელსაც. აქვს. შესაძლებლობა,.რომ.დაფუძნდეს. სათემო.სკოლა,.რაც.
ყველასთვის.სასურველია.

საკონტაქტო ინფორმაცია:  Declan Rice, declan.rice@cklp.ie

18. ონლაინ ტრენინგები ფერმერებისთვის, რომელთაც დრო არ აქვთ (AT)

ინიციატივის.აღწერა:.Ländliches.Fortbildungsinstitut.(LFI)-ის,.რომელიც.
არის.ავსტრიის.სოფლის.მეურნეობის.პალატის.ნაწილი,.მიერ.შეთავაზებული.
ტრენინგებით. ისარგებლა. ნაწილი. 10,000. ფერმერმა.. ასეთი. ფართო.
მონაწილეობის. შედეგად. არ. დაიხარჯა. ბევრი. საათი. მგზავრობაზე. და.
შესაბამისად.არ.მოხდა.გარემოზე.მავნე.ზემოქმედება..ვინაიდან.ინტერნეტის.
კავშირი. ხელმისაწვდომია. . სასოფლო. დასახელებებშიც,. . ონლაინ.
ტრენინგის. შეთავაზება. შესაძლებელი.გახდა.. „ელექტრონულ.ფორმატში.
ფერმერთა.განათლების“.პროექტის.ფარგლებში,.LFI-.მა.შეიმუშავა.მოკლე.
ონლაინ. კურსები. ისეთ. საკითხებზე,. როგორიცაა,. ონლაინ. განაცხადის.
ფორმების. შევსება,. მცენარეთა. დაცვის. სერტიფიცირების. განახლება. და.
სასოფლო-სამეურნეო.გარემოსდაცვითი.ღონისძიებების.განხორციელება..
ტრენინგის.სხვა.საკითხები.იყო..ჰიგიენა.და.ალერგია,.ალპური.ადგილები,.
პირდაპირი. მარკეტინგი,. კომპიუტერული. სისტემების. განახლება,. ლაივ.
სტრიმინგი. და. სოციალური. მედია.. მონაწილეებისთვის. განსაკუთრებით.
დასაფასებელი.იყო,.რომ.კურსები..ხელმისაწვდომი.იყო.ონლაინ..ეს.იმას.
ნიშნავდა,. რომ. ფერმერებს. შეეძლოთ. ტრენინგების. მოსმენა. ყველგან.
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და. ნებისმიერ. დროს. და,. შესაბამისად,. მათ. არ. მოუწევდათ. საათობით.
მგზავრობა.. . ეს. მიდგომა. ძალიან. პოპულარული. აღმოჩნდა.. ავსტრიის.
სასოფლო-სამეურნეო. გარემოსდაცვით. პროგრამებში. მონაწილე.50,000.
ფერმერიდან.ყოველი.მეხუთე.მონაწილეობდა.ამ.ტრენინგებში.

პროექტმა. შეაფასა,.რომ. კურსში. 10,000-მდე.ფერმერის. მონაწილეობის.
შედეგად. არ. გახდა. საჭირო. 1.5. მილიონ. კილომეტრის. ავტომობილით.
მგზავრობა.. ფერმერები. ხშირად. მუშაობენ. ხანგრძლივი. საათების.
განმავლობაში,. ცხოვრობენ. მოშორებულ. ადგილებში. და. ზოგადად. არ.
აქვთ.დრო,.რომ.იმგზავრონ.დიდ.მანძილზე..ონლაინ.კურსები. მხოლოდ.
რამდენიმე.საათს.საჭიროებს.და.შეიძლება.მისი.მოსმენა.(და.დაპაუზება).
ნებისმიერ.დროს.

ძირითადი.შედეგები:.გრძელვადიანი.მემკვიდრეობა.არის.ელექტრონული.
სწავლების. პლატფორმა,. რომელსაც. ფერმერები. ჯერ. კიდევ. იყენებენ..
ახალგაზრდა.ფერმერები. განსაკუთრებული. ენთუზიაზმით. გამოირჩევიან,.
რომ. გამოიყენონ. თანამედროვე. ტექნოლოგიები. ეფექტიანობის. და.
შედეგიანობის. გაზრდის. მიზნით.. მაგრამ. ელექტრონული. სწავლება.
ყველასთვის.უნდა.იყოს.და.პროექტმა.ხაზი.გაუსვა.სამიზნე.ჯგუფის.მკაფიოდ.
განსაზღვრის. მნიშვნელობას. და,. შესაბამისად,. ტრენინგის. ადაპტირების.
საჭიროებას.. პროექტის. ორგანიზატორებმა. ხაზგასმით. აღნიშნეს,. რომ.
მათმა. კურსებმა. შეძლეს. ფარო. სამიზნე. ჯგუფების. დაფარვა,. ვინაიდან.
შეიმუშავეს. ტრენინგები,. რომლებიც. სასარგებლო. იყო.ფერმერებისთვის.
მთელ. ავსტრიაში. და. არა. მხოლოდ. ერთი. რომელიმე. რეგიონის.
ფერმერებისთვის...

პროექტის. ბენეფიციარი. განაგრძობს. ახალი. კურსების. დამატება.
დაფინანსების. დასრულების. შემდეგაც.. მაგალითად,. ორგანული.
ფერმერებისათვის,. მაგალითად,. ის. ახლა. სთავაზობს. თესლის,. სასუქის,.
ორგანულ. მცენარეთა. დაცვის. პროდუქტებისა. და. ცხოველთა. საკვების.
შესყიდვის. შესახებ. კურსებს.. შეიძლება. ითქვას,. რომ. პროექტმა. ხელი.
შეუწყო.სოფლად.ინტერნეტის.ფართო.მასშტაბით.გავრცელებას..როდესაც.
ფერმერებმა. ელექტრონული. სწავლების. სარგებელი. განიცადეს,. მათ.
დაიწყეს.ლობირება,.რომ.ინტერნეტზე.წვდომა.გაუმჯობესებულიყო.

საკონტაქტო ინფორმაცია:  g.pfabigan@lk-oe.at

19. ციფრული გარდაქმნის (ტრანზიციის) სკოლა დორდონში (FR)

ინიციატივის.აღწერა:.LEADER.პროექტი.დაეხმარა.ადგილობრივ.ბიზნესებს.
ციფრული. გარდაქმნის. პროცესის. მეშვეობით.. ტრენინგი. მეწარმეებს.
ეხმარება. თანმიმდევრული. ციფრული. სტრატეგიების. განსაზღვრასა. და.
ახალი. შესაძლებლობებისა. და. ბაზრების. იდენტიფიცირებაში.. სამუშაო.
ადგილების.შექმნა.და.ეკონომიკური.განვითარება.ყოველთვის.იყო.LEAD-
ER-ის.პროექტის.სტრატეგია.დორდონისთვიის,.საფრანგეთში..LEADER-ის.
მხარდაჭერით. შეიქმნა. ადგილობრივ. ბიზნესებზე. მორგებული. 1-დან. 10.
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დღიანი.ვებ-კურსი,.რომელმაც.მათ.შესაძლებლობა.მისცა,. ისარგებლონ.
ციფრული. ეკონომიკის. უპირატესობებით.. . ბერჟერაკის. ვებ. ასოციაცია.
(WAB).არის.“ვებ.სკოლა”,.რომელიც.ასწავლის.ადგილობრივ.ბიზნესებს.
ეფექტიანი. სტრატეგიების. შემუშავებას,. რომლებიც. ითვალისწინებენ.
ოპერაციების,. კომუნიკაციებსა. და. მარკეტინგის. ციფრულ. ასპექტებს..
ეს. იყო. ადგილობრივი. სამოქმედო. ჯგუფის. (LAG). ‘Pays. de. Bergerac’.
პროექტის. პრომოუტერი,. რომელიც. ცდილობდა. დაეკმაყოფილებინა.
ქალაქ.ბერჟერაკის.მცირე.საწარმოების.მოთხოვნა.ციფრული.მომზადების.
შესახებ.

ინიციატივის. შესახებ. ცნობიერების. ამაღლების. მიზნით,. დორდონის.
რეგიონში.არსებული.2,000.კომპანია,.მათ.შორის,.LAG-ის.ტერიტორიაზე.
მდებარე.1,200-მდე.კომპანია,.მიიწვიეს.ონლაინ.კითხვარში.მონაწილეობის.
მისაღებად..კვლევა.ჩატარდა.ადგილობრივი.ხელისუფლების.დასაქმების.
დეპარტამენტთან. პარტნიორობით.. იგი. შედგებოდა. ოთხი. ძირითადი.
კატეგორიის. კითხვებისგან:. (ა). ციფრული. საშუალებების. შესახებ. აღქმა;.
(ბ). ციფრული. საშუალებებისთვის. გამოყოფილი. აღჭურვილობა. და.
ბიუჯეტი;. (გ). ციფრული. საჭიროებები;. და. (დ). გამოწვევები.. ონლაინ.
კვლევამ.ასევე.შეაფასა.მცირე.სასოფლო.ბიზნესის. .წარმომადგენლების.
სურვილი,.ჩართულიყვნენ..ინიციატივაში..ნახევარზე.მეტმა.თქვა,.რომ.მათ.
სურდა.არსებული.აღჭურვილობის.გაუმჯობესება,.მაგრამ.თითქმის.ერთმა.
მესამედმა. აღნიშნა,. რომ. არ. ჰქონდა. დრო. ციფრულ. გარდაქმნისთვის.
(ტრანზიციისთვის)..WAB-მა.შემდეგ.შესთავაზა.უფასო.ციფრული.აუდიტი..
იგი. შედგებოდა. ორსაათიანი. ინტერვიუსგან. ბიზნესის. მმართველთან,.
რომლის.შემდეგაც.მზადდებოდა.პერსონიზირებული.ანგარიში.კომპანიის.
ციფრული. მზაობის. შესახებ.. როგორც. აღჭურვილობის,. ასევე. უნარების.
აუდიტმა.ასევე.შეაფასა.კონკრეტული.კომპანიების.ციფრული.გარდაქმნის.
(ტრანზიციის). სარგებელი.და. ხარჯები.. LAG-ის.ტერიტორიაზე. არსებული.
დაახლოებით. 120. ბიზნესი. მონაწილეობდა. და. მოქმედებს. მიღებული.
ძირითადი.რეკომენდაციების.შესაბამისად.

ძირითადი.შედეგები:.ციფრული.აუდიტის.და.ინტერვიუს.შემდეგ.თითოეულ.
ბიზნესის.მენეჯერს.შეეძლო.დარეგისტრირება.ინდივიდუალური.მომზადების.
ტრენინგებზე,. რომელსაც. კოორდინაციას. უწევდა. WAB.. . „ციფრული.
გზამკვლევი“. შედგებოდა. ინდივიდუალურად. მორგებული. კურსისგან,.
რომელშიც. ერთიანდებოდა. ერთი. ან.რამდენიმე. კურსი. ციფრული. უნარ-
ჩვევების.შესახებ.30.პროფესიული.კურსიდან..პროექტის.ფარგლებში.სულ.
48.მენეჯერმა.ისარგებლა..ციფრული.ტრანზიციას.შეუძლია.გამოაცოცხლოს.
ბერჟერაკის.რეგიონი..პროექტმა.გააუმჯობესა.ციფრული.უნარები.პატარა.
სოფლის.ბიზნესის.წარმომადგენლებს.შორის.და.აქვს.ამბიცია,.რომ.ქალაქი.
ბერჟერაკი.გადააქციოს.„ციფრულ.ქალაქად“.

საკონტაქტო ინფორმაცია:  contact@la-wab.fr
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კულტურა და ტურიზმი

20. სამზარეულოს ინკუბატორი ზარკოუში (PL)

ინიციატივის. აღწერა:. სამზარეულოს. ინკუბატორი. არის. ორგანიზაცია,.
რომლსაც. აქვს. სასოფლო-სამეურნეო. პროდუქციის. მცირე. მწარმოებ-
ლებისთვის. განკუთვნილი. აღჭურვილობა,. რომელთაც. შეუძლიათ.
მოამზადონ. და. დაამუშაონ. თავიანთი. პროდუქცია. ჯანმრთელობისა. და.
უსაფრთხოების. წესების. შესაბამისად. შექმნილ. კარგად. აღჭურვილი.
გარემოში..პოლონეთში.ერთ-ერთი.საუკეთესო.სამზარეულოს.ინკუბატორი.
არის. ზარკოუში,. რომელსაც. მართავს. სოციალური. კომპანია. “Smaki.
Gościńca”..

ძირითადი. შედეგები:. 200-ზე. მეტმა. ადამიანმა. გამოიყენა. სამზარეულო.
აქამდე,.მათ.შორის.8.ბიზნესი.და.ფერმერი.რეგულარულად.იყენებს.მას..
შემუშავდა. დაახლოებით. 100. პროდუქტი.. მისი. გრძელვადიანი. გავლენა.
იყო. რეგიონში. მდგრადი. სოფლის. მეურნეობის. და. ფერმერებისთვის.
მაღალი.შემოსავლების.ხელშეწყობა.

საკონტაქტო ინფორმაცია:  Renata Bukowska, 
renatabukowska@poczta.onet.pl

21. სამზარეულო რეცეპტების წიგნების მუზეუმი (PL)

ინიციატივის.აღწერა:.სამზარეულო.რეცეპტების.წიგნების მუზეუმის.მიზანია.
მაღალხარისხიანი.ადგილობრივი.კვების.პროდუქტების.გაყიდვების.გაზრდა.
ადგილობრივი. განვითარების. ჯგუფის. „დოლინა. რაბის“. ტერიტორიიდან.
სოციალური. ინოვაციების. ღონისძიებები. მოიცავს:. 1). სოციალური.
ორგანიზაციის. “დოლინა. რაბის”. შექმნა,. რომელიც. ადგილობრივ.
კვების. პროდუქტებს. გაყიდის. „სავაჭრო. კლუბში“;. . 2). კულინარიული.
მემკვიდრეობის.ხელშეწყობის.მიზნით.სამზარეულო.რეცეპტების.წიგნების 
მუზეუმის. შექმნა;. კულინარიული. სემინარების. ორგანიზება. სოციალური.
კოოპერატივის.მიერ;.3).კვების.კლასტერების.შექმნა.

ძირითადი. შედეგები:. დაახლოებით. 20. ადგილობრივი. საკვების.
მწარმოებელი. ჩაერთო. და. კულინარიულ. სემინარებში. მონაწილეობა.
მიიღო.დაახლოებით.100-მა.მონაწილემ..

საკონტაქტო ინფორმაცია:  Krzysztof Kwatera, kwatera@onet.pl

22.  ვიკიპედრა (Wikipedra): კოლაბორაციული ICT სოფელში  მშრალი წყობით 
მშენებლობის მემკვიდრეობის დასაცავად  (ES)

ინიციატივის. აღწერა:. LEADER. თანამშრომლობის. პროექტი.
„თანამშრომლობა. ლანდშაფტისთვის“. (“Collaborate4landscape”).
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მიზნად.ისახავს.სამოქალაქო.საზოგადოების.ჩართვის.გზით.ხელი.შეუწყოს.
და. გააუმჯობესოს. მშრალი. წყობით. მშენებლობის. არქიტექტურასთან.
დაკავშირებულ. სასოფლო. მემკვიდრეობის. პოპულარობა,. რომელიც.
წარმოადგენს. კატალონიასა. და. სხვა. ხმელთაშუაზღვისპირეთის.
რეგიონებში. სასოფლო. პეიზაჟის. იდენტობის. კომპონენტს.. . . დაიწყო.
რამდენიმე. ღონისძიება. «მშრალი. წყობით. მშენებლობის“. ოსტატის.
პროფესიის. აღდგენისა. და. ფორმალიზაციის. მიზნით;. მაგრამ. ერთ-ერთი.
ყველაზე. წარმატებული. ღონისძიება. არის. პლატფორმა. “ვიკიპედერა”.
(Wikistone. ინგლისურ. ენაზე),. რომელიც. დაუკავშირდა. მობილური.
აპლიკაციას.. ინსტრუმენტი. საშუალებას. აძლევს. ნებისმიერ. მოქალაქეს,.
რომელიც. დაინტერესებულია. მშრალი. წყობით. მშენებლობის.
არქიტექტურით,.რომ.ხელი.შეუწყოს.მობილური.აპლიკაციის.გამოყენებით.
ობიექტების. ლოკალიზაციასა. და. კონსერვაციას.. მას. შემდეგ,. რაც.
ელემენტი. მოინიშნება. და. აღიწერება,. მოხდება. მისი. ვიზუალიზაცია. და.
გამოჩნდება.კატალუნიისა.და.საფრანგეთის.85.მუნიციპალიტეტის.რუკაზე...
ეს. ინსტრუმენტი. და. ერთობლივი. მეთოდოლოგია. დაეხმარა. გააზრებას.
სოფლის.მემკვიდრეობის.კონსერვაციის.შესახებ,.როგორც.არაპირდაპირი.
ეხმარება.სოფლის.თემებს.

ძირითადი. შედეგები:. 16,000. ობიექტი. კატალუნიასა. და. საფრანგეთში.
შევიდა. კატალოგში;. App. აპლიკაციის. გაშვების. შემდეგ. 1,000.
მომხმარებელმა.ჩამოტვირთა.715-ჯერ.

საკონტაქტო ინფორმაცია:  Gemma Estany, tecnic1@arca-dr.cat

23. GO Eastbelgium (BE)

ინიციატივის.აღწერა:.ადგილობრივი.სამოქმედო.ჯგუფს.(LAG).„100.სოფელი.
-. 1. მომავალი“. და. აღმოსავლეთ. ბელგიის. ტურიზმის. სააგენტოს. (TAO)..
უნდოდათ. LEADER-რეგიონში. საფეხმავლო. ბილიკების. რეორგანიზაცია.
და. ხელახალი. შეფასება.. არსებული. ადგილობრივი. საფეხმავლო.
ბილიკების.უმრავლესობა.არასაკმარისად.არის.დაკავშირებული.გზებთან.
მეზობელ. სოფლებსა. და. მუნიციპალიტეტებში.. LAG-მა. ხელი. შეუწყო.
თანამშრომლობას. სხვადასხვა. ადგილობრივ. დაინტერსებულ. მხარეს.
შორის,. როგორიცაა. მუნიციპალიტეტები,. დაინტერესებული. ჯგუფები.
და. ტურისტული. ასოციაციები,. ვინაიდან. მათ. ჰქონდათ. საერთო. მიზანი. -.
რეგიონის.პოპულარიზაცია....პრომოუტორები.ერთობლივად.მუშაობდნენ.
იმისთვის,. რომ. შეექმნათ. შინაარსი,. რომელიც. გამოიყენეს. ონლაინ.
საფეხმავლო.დამგეგმავი.ინსტრუმენტის,.GPS.ნავიგაციისა.და.სმარტფონის.
აპლიკაციის.შესაქმნელად.

ძირითადი. შედეგები:. ვირტუალური. საფეხმავლო. ტურების. ვებსაიტი.
22,000-ჯერ. მოინახულა. 16,500-მდე. სხვადასხვა. მომხმარებელმა. და.
Eastbelgium.აპლიკაცია.გადმოწერეს.1,200-ჯერ.

საკონტაქტო ინფორმაცია:  leader@wfg.be
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24. Armob - ანტიკური ხანის რეალობის გამოცდილების მობილური აპლიკაცია 
 (DE/LX)

ინიციატივის. აღწერა:. იმისთვის,. რომ. წარმოვიდგინოთ,. როგორ.
გამოიყურებოდა. რომაულ. და. კელტურ. პერიოდში. დღევანდელი.
არქეოლოგიური.ძეგლები.და.ანტიკური.ნანგრევები,.ახალი.სმარტფონის.
აპლიკაცია. სტუმრებს. შესთავაზებს. ახალ. ტიპის. გამოცდილებას. -.
დაუკავშირდნენ.წარსულს..105-ზე.მეტი.არქეოლოგიური.ძეგლი,.ძირითადად,.
რაინლენდსა.და.პალატინატში,.ასევე.ლუქსემბურგში.დარეგისტრირდება.
აპლიკაციაში.2019.წლისთვის...Augmented.Reality.ტექნიკის.წყალობით,.
ვიზუალურად.რეკონსტრუირებული.საიტები.ინტეგრირებულია.ფაქტობრივ.
ლანდშაფტსა. და. შემოგარენში.. Armob-ის. თანამშრომლობის. პროექტი.
აერთიანებს. ადგილობრივ. სამოქმედო. ჯგუფებს. (LAGs).რაინლენდსა.და.
პალატინატში.და.სამ.LAG-ს..ლუქსემბურგში;.იგი.ხორციელდება.ტრიერის.
უნივერსიტეტის.ტექნიკური.მხარდაჭერით.

ძირითადი.შედეგები:.აპლიკაცია.ქმნის.ანტიკური.სამყაროს.Augmented.Re-
ality-ის.საოცარ.გამოცდილებას.და.უზრუნველყოფს.თანამედროვე.შეხებას.
არქეოლოგიური.ძეგლებთან..ეს.უზარმაზარი.თანამშრომლობის.პროექტი.
აერთიანებს. ცოდნას. 90. მუნიციპალიტეტიდან. და. მრავალრიცხოვანი.
ადგილობრივ. ტურისტულ. ოპერატორისგან. LEADER-ის. 9. რეგიონიდან,.
რომელთა.შესახებ.სამეცნიერო.ცოდნა.აქვს.ტრიერის.უნივერსიტეტს.

ეკონომიკური.მოდელი.შედარებით.მარტივია.და,.როგორც.ჩანს,.კრიტიკული.
მასა. მიღწეულია,. რათა. გადაიქცეს. კულტურული. მემკვიდრეობის.
ხელშეწყობის. ძირითად. ინოვაციურ. ინსტრუმენტად.. იგი. მოახდენს. ასზე.
მეტი.არქეოლოგიური.უბნის..ვიზუალიზაციას.3D.ფორმატში.AR.ტექნიკის.
გამოყენებით..

საკონტაქტო ინფორმაცია:  kistner@rhein-hunsrueck.de
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ქართული გამოცდილება  
პროექტი: მეწარმე ქალთა მხარდაჭერა ინოვაციურ ბიზნეს მიდგომების მიღებაში 
COVID-19 კრიზისის საპასუხოდ

განმახორციელებელი:.ყაზბეგის.განვითარების.ჯგუფი.

პერიოდი:.სექტემბერი.09,.2020.–.მარტი.1,.2021

ადგილ(ებ)ი: ყაზბეგის.მუნიციპალიტეტი,.სოფლები:.სტეფანწმინდა,.გერგეთი,.არშა,.აჩხოტი,.
ტყარშეტი,.ფხელშე,..სიონი,.სნო.და.ფანშეტი..

მიზანი: შემოსავლის. მდგრადი. წყაროს. მხარდაჭერა. ადგილობრივი. ქალი.
მეწარმეებისთვის.კოვიდ-.19.კრიზისის.საპასუხოდ

წინაპირობა:. პანდემიამდე. ყაზბეგის. მოსახლეობის. 45%-ის. შემოსავლის. ძირითადი.
წყარო. იყო. ტურიზმი.. მათ. შორის. იყვნენ. ქალები,. რომლებმაც. ტურისტებისთვის.
მასტერკლასებს. სთავაზობდნენ. სხვადასხვა. დარგში.. ეს. საქმიანობა. იყო. სეზონური.
და. ამიტომ. შემოსავალი. მხოლოდ. ზაფხულში. ჰქნოდათ.. ყაზბეგის. განვითარების.
ჯგუფის.მიერ.ჩატარებული.ქალი.მეწარმეების.საჭიროებების.წინასწარი.გამოკვლევის.
თანახმად,.ყველას.სურდა.საქმიანობის.გაგრძელება.და.მზად.იყო.ახალი.რეგულაციების.
შესასრულებლად,. მაგრამ. მათი. გამოწვევა. იყო.ფინანსური. საშუალებების. ან. ცოდნის.
ნაკლებობა,. ისევე,. ისინი. ცდილობდნენ. გამოენახათ. სერვისების. შეთავაზების. ახალი.
გზები.2020.წელს.ყაზბეგის.უცხოელი.ტურისტული.ვიზიტის.დაბალი.ალბათობის.ფონზე..
მეწარმეების. უმრავლესობას,. კერძოდ. გამოკითხულთა. 75%-ს. აქვს. პერსონალური.
კომპიუტერი,. 65%-ს. აქვს. ძალიან. შეზღუდული. შესაძლებლობა. ბიზნესში. მცირე.
ინვესტიციების.გასაკეთებლად.ახალ.მოთხოვნებთან.შესაბამისობის.უზრუნველსაყოფად,.
მაგრამ. უმრავლესობამ. ხაზგასმით. აღნიშნა,. რომ. არსებობდა. მაღალი. მოთხოვნა.
ტექნიკური.მხარდაჭერის.და.შესაძლებლობების.განვითარების.კუთხით.

პროექტის. საჭიროება. გამოიწვია. გლობალური. კორონავირუსის. პანდემიით. შექმნილი.
ახალი. რეალობის. მოთხოვნებმა.. ყაზბეგში. ტურისტების. დიდი. ნაკადის. არსებობის.
პირობებში. ტრადიციული. მიდგომითაც. მარტივი. იყო. მომხმარებლების. მოზიდვა...
ახალმა.რეალობამ.დატოვა.ადგილობრივ.მოსახლეობა.შემოსავლის.გარეშე.და.მათი.
შემოსავალი. არის. საშინაო.ფერმები,. რომლის. ზომა,. როგორც. წესი,. ძალია. პატარაა.
ყაზბეგის. მუნიციპალიტეტში. მოსახლების. მცირემიწიანობის. გათვალისწინებით.. . მათ.
არ. აქვთ. შესაბამისი. უნარები. ტურისტული. მომსახურების. გასაგრძელებლად. და.
მომხმარებლების. მოსაზიდად. ახალი. რეგულაციების. შესაბამისად.. სწორედ. ამიტომ.
იყო.აუცილებელი.მარკეტინგის,.ბიზნეს.პრაქტიკისა.და.სტანდარტების,.მოდერნიზაციის.
მეთოდებისა.და.მომსახურების.მიწოდების.მიდგომების.შესახებ.ტექნიკური.უნარ-ჩვევების.
გაუმჯობესება,. რადგან. ტრენინგები,. ინფორმაცია,. ინოვაციები. და. ტექნოლოგიები.
ნაკლებ.ხელმისაწვდომია.ყაზბეგში..

საჭიროებების.შეფასებით.(ყაზბეგის.განვითარების.ჯგუფის.მიერ.ჩატარებული),.ყაზბეგში.
მომსახურების.მიმწოდებლების.ერთ-ერთი.ყველაზე.დაუცველი.ჯგუფია.ინდივიდუალური.
მეწარმე.ქალები,.რომლებიც.სთავაზობენ.ჩასულ.სტუმრებს.სხვადასხვა.მასტერკლასს,.
როგორიცაა.ტრადიციულ.უნარ-ჩვევებისა.და.კულინარიული.გაკვეთილები.. პროექტის.
მიზანი. ქალი. მეწარმეებისთვის. შესაძლებლობების. განვითარება,.რათა. შეძლებოდათ.
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არსებულ.კრიზისთან.გამკლავება.ვებ-პლატფორმების.გამოყენებით,.რათა.გააგრძელონ.
ტურისტული. სერვისების. მიწოდება. დისტანციურად;. ასევე,. პროექტი. მხარს. უჭერდა.
იმ. ქალ. მეწარმეებს,. რომელთან. შეძლეს. მომსახურების. მიწოდება. ადგილზე,. რათა.
ისინი.მორგებოდნენ.ახალ.უსაფრთხოების.სტანდარტებს.და.მოეხდინათ.ვორკშოპების.
მოდერნიზება.და.დაენერგათ.ახალი.უსაფრთხოების..პრაქტიკა..სამიზნე.ბიზნესებს.უნდა.
გაეზარდათ. მათი. მდგრადობა. მომავალის. შოკის. მიმართ,. ასევე. მათ. უნდა. შეეძლოთ.
სხვებს.აჩვენონ,.თუ.როგორ.უნდა.დანერგონ.ინტერნეტზე.დაფუძნებული.ტექნოლოგიების.
მომსახურების.მიწოდება.

განხორციელებული ღონისძიებები და შედეგები 

3.ტრენინგი.ჩატარდა.შერჩეული.19.ბენეფიციარისთვის.კოვიდ-19-თან.დაკავშირებული.
რეგულაციების. და. ვიდეო. მარკეტინგის. ძირითადი. პრინციპებისა. და. ონლაინ.
პლატფორმების.ეფექტიანი.გამოყენების.შესახებ.(ვირტუალურად.და.ონლაინ),.სადაც.
მონაწილეები.გაეცნენ.მათი.სერვისების.ეფექტიანი.პრეზენტაციის.შესაძლებლობებსა.და.
ძირითად.პრინციპებს..ტრენერებმა.ასევე.უზრუნველყვეს.დისტანციური.კონსულტაციები.
პროექტის.ბენეფიციარებისთვის.1.თვის.განმავლობაში.

ყაზბეგის. განვითარების. ჯგუფის.
წევრებმა.შეისწავლეს.ბენეფიციარები.
იმის. გასარკვევად,. მათ. შეეძლოთ.
თუ. არა. მასტერკლასების. ჩატარება.
პირდაპირ. მომხმარებელბისთვის..
10. ბენეფიციარმა. მიიღო. ჯან-
მრთელობის. უსაფრთხოების. აღ-
ჭურ..ვილობის. აღჭურვილობა.
და. მათ. თანამშრომლებისთვის.
ჩატარ.და. კონსულტაციები. ახლად.
დამტკიცებული.ჯანმრთელების.უსაფ-
რ.თხოების. სტანდარტების. შესახებ..
ამის. შემდეგ. პროექტმა. კიდევ.
ერთხელ.შეისწავლა.ბენეფიციარები...
ბენეფიციარების.3.ვიდეო.მასალები.აიტვირთა.სხვადასხვა.ვებგვერდზე.(მაგ..Airbnb).
და.19.ვიდეო.-.YouTube-ის.არხზე..2021.წლის.20.მარტის.მდგომარეობით,.19.ვიდეოს.
ჰქონდა.9,774.ნახვა.და.373.მოწონება.

ყაზბეგის. მუნიციპალიტეტში. ტურისტული. სეზონი. იწყება. გაზაფხულზე. და. ზაფხული.
ითვლება.ყველაზე.აქტიურ.პერიოდად..პროექტის.შედეგად.ბენეფიციარები.უკვე.მზად.
არიან. ტურისტული. სეზონისთვის. კოვიდ-19-ის.რეგულაციების. შესაბამისად.. მათ. უკვე.
შეუძლიათ.სტუმრების.მიღება..ბენეფიციარებმა.ასევე.შეიძინეს.გამოცდილება.მათთვის.
ადრე. უცნობი. ონლაინ. პლატფორმებზე,. რომლებიც. საშუალებას. მისცემს. მათ,. რომ.
გაყიდონ.“პროდუქტი/სერვისებს”.ონლაინ.და.ამით.მიიღოთ.დამატებითი.შემოსავალი,.
გარდა.მიმდინარე.საქმიანობიდან.მიღებული.შემოსავლისა..19.პოზიცია.შენარჩუნდა,.
ასევე. ბენეფიციარებმა. შეიტყვეს. ციფრული. ეკოსისტემის. სარგებლის. შესახებ,. ისინი.
გეგმავენ.უფრო.მეტის.სწავლას.და.უნარების.განვითარებას.. გარდა.ამისა,. პროექტის.
ბენეფიციარებმა.აღნიშნეს:
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•. მსგავს.პროექტში.მონაწილეობა,.უმეტესწილად,.არა.მხოლოდ.ახალი,.ალტერნატიული.
გამოცდილების.მიღების.საშუალებაა,.არამედ.არის.იმედისა.და.ახალი.იდეების.წყარო.

•. ვიდეოს. შექმნით. და. მათ. ვებგვერდზე. გამოქვეყნებით,. ისინი. მიხვდნენ,. რომ. ეს.
შეიძლება. იყოს. ძალიან. მნიშვნელოვანი. მათი. პროდუქციისა. და. მომსახურების.
ხელშეწყობისთვის.. ისინი. მიხვდნენ,.რომ. ინტერნეტსა.და. სოციალურ. მედიას.დიდი.
გავლენა.აქვს.მარკეტინგზე.

•. მიუხედავად. იმისა,. რომ. ბენეფიციარები. ცხოვრობენ. ერთ. მუნიციპალიტეტში,.
მათ. გაიცნეს. ერთმანეთი,. ერთმანეთის. შესაძლებლობები. და. აღმოაჩინეს,. რომ.
მუნიციპალიტეტში.იყო.ადგილობრივი.ტრადიციების.მცოდნე.მრავალი.საინტერესო.და.
პროფესიონალი.ადამიანი,.რომელთა.საქმიანობა.და.პრეზენტაცია.ტექნოლოგიური.
საშუალებების. დახმარებით. ყაზბეგს. მუნიციპალიტეტი. კიდევ. უფრო. მიმზიდველს.
გახდიდა

•. პროექტმა.ბენეფიციართა.თვითრწმენა.გაიზარდა.და.მათ.საკუთარი.ყოველდღიური.
საქმიანობა.დაინახეს,.როგორც.ბიზნესის.შესაძლებლობა.

.ბიუჯეტი: 13,081.აშშ.დოლარი.
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მასტერკლასების ვიდეოები: 

1.. https://youtu.be/y5M3rkLUna0.

2.. https://www.youtube.com/watch?v=burBt6HgANQ&feature=share&fbclid=IwAR-
2lg4GSBvTF82kcr7XGd1kV3O13qn5zKtkyMT8BgFvj_KBLJvCe6MMXUIs&ab_chan-
nel=natal..

3.. https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2ZV-pKzahpRosevzVNTkjRWoE7F-
nos2sQ9FlWMkaItpiTeZJsx1IP-No4&v=O5XgRBvnvEc&feature=youtu.be&ab_
channel=MindiaGudushauri..

4.. https://www.youtube.com/watch?v=0RZeN0fGVhQ&feature=share&fbclid=I-
wAR0mQiHtD2RjR9zzoQ7TqyO7wxHB83dCRReao9qdQqCR_ApmACwoDHIg-
Pz0&ab_channel=NaziChkareuli.

5.. https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0OK8CSY74ng_LeAsuqaw-
fO9P5QvCXljYuWtnkpSY1LzB1l1ZVjBUKvB0c&v=3liTj29-4oI&feature=youtu.
be&ab_channel=londamaisuradze. https://www.youtube.com/watch?v=ju7NW-
1tEeIE&feature=share&fbclid=IwAR0OK8CSY74ng_LeAsuqawfO9P5QvCXljYu-
WtnkpSY1LzB1l1ZVjBUKvB0c&ab_channel=londamaisuradze..

6.. https://www.youtube.com/watch?v=SywzbDHUNrg&fbclid=IwAR39gGL-
93Ce3YES-HhdS4SosciUG7AXkzet_nkZ7DgKN36tQR2gifUAEw4Y&ab_chan-
nel=tsitsiadavitashvili..

7.. https://www.youtube.com/watch?v=jupYo5ABaS4&feature=youtu.be&f-
bclid=IwAR3WTMB4rTm86T3k63JbCEWdTxVZ61B933LtyQCO7t1ZtwoF-
Ru_7-5yLE8s&ab_channel=laboratorylumier..

8.. https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1u9vNpapkrNjvvblP7ssYTyM2qbHD-
q08V4n0OM0ttjomRDlqqxsVIRzNE&v=bD6-cncaoiU&feature=youtu.be&ab_chan-
nel=NatiaMarsagishvili.

9.. https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2knX8rj90s0ZxCwwtNURy62eVa5C-
qMe0soSBxNnDqN7-Lz5THP610eVDk&v=Q3D2QW_fZLg&feature=youtu.be&ab_
channel=NunuSujashvili.

10..https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2P5iBV8SkLO0HlzWPQ4ZTZpK-
ZLK2AM_ebbbgep3qtWwp-_VlSk2SFX0Ew&v=7ZWSPOCWkT0&feature=youtu.
be&ab_channel=GiuliTsamalaidze.

11..https://www.youtube.com/watch?v=12FOUP71giU&feature=share&fbclid=IwAR-
08hXEPZ90wHKnRF21MzFmSnQLauc_hM0G6vXbSdYCjiyGu6g3HljH2LiM&ab_
channel=lizichqareuli.

12..https://www.youtube.com/watch?v=IR_PnKAxTLU&feature=share&fbclid=I-
wAR3p6frCnn9sJ-q41Xy_fWgF2bzbjAjbahrV299kSIjyElaPukARzkDq-cE&ab_chan-
nel=lizichqareuli..
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13..https://www.youtube.com/watch?v=etjSjKcIFuY&fbclid=IwAR3Ji0RqVwSWQa-
kxuYuyo5raANeg_OUGUh4tVXiUhF9bwpLiKwEc4FeA_og..

14..https://www.youtube.com/watch?v=YZFOHjPp30o&fbclid=IwAR280f2lkD1Hrkoy-
mCGaXPmKPHKJczupEJBvSo9RigmglNh_pSsfgETbwuI.

15..https://www.youtube.com/watch?v=AS0ali5OnGA&feature=share&fbclid=IwAR-
1b38y9hx9ZXLoBwhGGT1BGBr6DDrkHhZ8SpTiYuAwWJLz7AHkZ6ZVNd5k.

16..https://www.youtube.com/watch?v=RcQo-jfMXEo&feature=share&fbclid=I-
wAR2e74vBG-yQWUfotzuowdyr3qN9EcsMphRlhrzEXyJMoakRvq32Zgti2Co.

17..https://www.youtube.com/watch?v=hIw7Rv6tbII&feature=share&fbclid=IwAR2h-
fQa0Hj_nLUgqRZFLlVk5gN0jMNrCL4SBiNI1ncmbP3knn2IO77x_m_0 

18..https://www.youtube.com/watch?v=Cd4dM9xV4S8&fbclid=IwAR137klTrQ5ITWO_
XEVQssxaltfLvsYMfT98W_q18Y8aSBe1ztL7JjHcsAk..

19..https://www.youtube.com/watch?v=mRHif0gOsko&ab_channel=Ketinohouse.
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პროექტი: ახალგაზრდული საგანმანათლებლო და განვითარების ცენტრი

განმახორციელებელი:.ახალქალაქის.განვითარების.ჯგუფი.(LAG)

პერიოდი:.სექტემბერი.09,.2020.–.მარტი.1,.2021

ადგილ(ებ)ი: ახალქალაქის.მუნიციპალიტეტი,.სოფლები.ხავეთი.და.გოგაშენი

მიზანი: ახალქალაქის.მუნიციპალიტეტის.ყველაზე.შორეულ.სოფლებში.ცოდნის.სხვადასხვა.
სფეროში.წიგნიერებისა.და.ცნობიერების.ამაღლება

წინაპირობა: ახალქალაქის.მუნიციპალიტეტში.უმეტესად.ეთნიკურად.სომეხი.მოსახლეობა.
ცხოვრობს.. ახალქალაქის. ადგილობრივი. განვითარების. სტრატეგიისთვის. (LDS).
ჩატარებული. თემთა. პრობლემებისა. და. საჭიროებების. შესწავლის. საბაზისო. კვლევის.
თანახმად,. სოფლებში. განათლების,. ტრენინგებისა. და. ურთიერთობის. სიმწირე. იყო..
ეროვნული. და. ინგლისური. ენების. არცოდნა. ხელს. უშლის. სოციალურ. ინტეგრაციას..
ახალგაზრდობას. არ. აქვს. შესაძლებლობა. განათლება. მიიღონ. . საქართველოში. ან.
საზღვარგარეთ.. საგანმანათლებლო.ინფრასტრუქტურას. აკლია. საბაზისო.კეთილმოწყობა,.
მათ. შორის. საინფორმაციო. ტექნოლოგიები.. საინფორმაციო. ტექნოლოგიებისა. და.
კომუნიკაციების. (ITC). წიგნიერება. დაბალია.. ეკონომიკა. არ. არის. დივერსიფიცირებული,.
არ. გამოიყენება. ინოვაციები,. თვითდასაქმებული. ადამიანები. ძირითადად. საქმიანობენ.
ნაკლებად.განვითარებულ.ტრადიციულ.სოფლის.მეურნეობებში...სოციალურ-ეკონომიკური.
კეთილდღეობის,. საგანმანათლებლო. და. კულტურული. მომსახურების. ნაკლებობა. ხელს.
უწყობს.ახალგაზრდების.შრომითი.მიგრაციის.მაღალი.დონეს.

LDS-ის. ერთ-ერთი. უმთავრესი. მიზნების. საპასუხოდ. (სოციალური. ინტეგრაციის.
გაუმჯობესება.განათლების,. კულტურის,. ახალგაზრდობისა.და.გენდერული.თანასწორობის.
ხელშეწყობით),.ახალქალაქის.განვითარების.ჯგუფმა.დააფუძნა..სასწავლო.ცენტრი..ცენტრი.
უზრუნველყოფს.ერთობლივ.სერტიფიცირებულ.კურსებს.ინგლისურ.და.ქართულ.ენებში,.ასევე.
კურსებს.საბუღალტრო,.ფინანსურ.მენეჯმენტსა.და.ხელოვნებაში.. მიუხედავად.იმისა,.რომ.
თავდაპირველად.ტრენინგები.უფასოდ.ტარდებოდა.ქალაქის.ცენტრში,..სოფლებიდან..ხალხის.
მონაწილეობა.იყო.დაბალი..ფაქტია,.რომ.სოფლები.შორს.არის.ქალაქიდან,.მუნიციპალური.
ტრანსპორტი.ცუდად.განვითარებულია,.ტრენინგებზე.დასასწრებად.სამგზავროდ.დრო.ცოტა.
აქვს.მოსახლეობას..ეს.პროექტი.მიზნად.ისახავდა.მუნიციპალიტეტის.მასშტაბით.სასწავლო.
ცენტრის. გაფართოებას. და. სოფლებში. ხელმისაწვდომი. გაეხადა. საგანმანათლებლო.
მომსახურება..აქედან.გამომდინარე,.სოფლებში.მცხოვრებ.ადამიანებს.ექნებოდათ.წვდომა.
და. შესაძლებლობა,. რომ. ჩარიცხულიყვნენ,. ესწავლათ/შეეძინათ. ახალი. უნარები. და.
ცოდნა.სხვადასხვა.საგანში/სფეროში.ციფრული.ინოვაციის.თანამედროვე.ტექნოლოგიების.
გამოყენებით...ხავთის.თემი.არის.სომხური,.ხოლო.გოგაშენის.თემი.-.ქართული.დასახლება..
ეს.თემები. .ერთ-ერთი.ყველაზე.მეტად.დაშორებულნი.(30.კმ-ზე.მეტი.დაშორებით).არიან.
ქალაქიდან.და.აქვთ.შეზღუდული.წვდომა.კეთილდღეობაზე.

საგანმანათლებლო,.ციფრული.ახალგაზრდული.ცენტრების.შექმნის.მიზანი.იყო.არა.მარტო.
ახალგაზრდებისა. და. ქალებისთვის,. არამედ. ხავეთისა. და. გოგაშენის. თემების. მთელი.
მოსახლეობისთვის.სარგებლის.მოტანა..დაგეგმილი.იყო,.რომ.ახალქალაქის.განვითარების.
ჯგუფის. სასწავლო. ცენტრის. მიერ. ჩატარებული. ახალგაზრდებისა. და. ქალებისათვის.
ტრენინგების.გარდა,.ადგილობრივი.ფერმერებს.ასევე.შეეძლებოდათ.სხვადასხვა.ონლაინ.
ტრენინგებზე. დასწრება.. გარდა. ამისა,. სკოლის. მასწავლებლებიც. მიიღებდნენ. ონლაინ.
მხარდაჭერას.სხვადასხვა.შესაძლებლობის.განვითარების.მიზნით.
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განხორციელებული ღონისძიებები და შედეგები: შეირჩა ორი.ქალაქისგან.ყველაზე.შორს.
მდებარე.და.მოწყვლადი.სოფელი.(ერთი.სომხური.და.ერთი.ქართული.დასახლება):.გოგაშენი.
და.ხავეთი..ამ.სამიზნე.სოფლებში,.ადგილობრივი.სათემო.სკოლების.შენობაში.პროექტმა.
დააფუძნა.საგანმანათლებლო,.ციფრული.ახალგაზრდული.ცენტრები..ამ.ცენტრებმა.შეძლეს.
ახალი. შესაძლებლობები. ადგილობრივი. მოსწავლეების,. ახალგაზრდების,. ქალებისა.
და. ფერმერებისთვის. . ონლაინ. ტრენინგების,. სემინარების. ან. სხვა. საგანმანათლებლო.
ღონისძიებების. მეშვეობით.. პროექტმა. განაახლა. სკოლის. ადმინისტრაციების. მიერ.
გამოყოფილი. ცენტრის. ტრენინგების. სივრცე,. შეიძინა. ავეჯი. და. აღჭურვილობა,. რათა. ამ.
ცენტრებს.სათანადო.ოპერირება.შეძლებოდათ....პროექტმა.ქართულ.და.ინგლისურ.ენებზე,.
გენდერული. თანასწორობის,. ემოციური. ინტელექტისა. და. კლიმატის,. ჭკვიანი. სოფლების.
სოფლის. მეურნეობის. მეთოდების. შესახებ. ტრენინგები. ჩაუტარა. 139. მონაწილეს. ორივე.
სოფლიდან...

პროექტის. ღონისძიებების. და. სარგებლის. გარდა,. ამჟამად. სკოლები. აქტიურად. იყენებენ.
ცენტრებს.. მაგალითად,. სკოლები. იყენებენ. ცენტრებს. სხვადასხვა. ონლაინ. გაკვეთილის.
ჩასატარებლად..ამჟამად,.ხავეთის.სკოლა.ატარებს.ონლაინ.გაკვეთილებს.ინგლისურ.ენაში,.
ხოლო.გოგაშენის.სკოლა.-.ონლაინ.გაკვეთილებს.გეოგრაფიასა.და.რუსულ.ენაში..

ბიუჯეტი: 15,000.აშშ.დოლარი..
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პროქტი:  ჭკვიანი ქალაქი  (SMARTVILLE)

განმახორციელებელი:.თეთრიწყაროს.განვითარების.ჯგუფი.(LAG)

პერიოდი:.ოქტომბერი.2020.–.მარტი.2021

ადგილ(ებ)ი: ქვემო.ქართლის.რეგიონი,.თეთრიწყაროს.მუნიციპალიტეტი 

მიზანი: ადგილობრივი. მოსახლეობის. მდგრადობის. ხელშეწყობა. B2B. ვაჭრობისა. და.
ნეთვორქინგის.ინოვაციური.მიდგომების.შემოღებით.

წინაპირობა: ზემოაღნიშნული.გამოწვევების.წინაშე.მდგარი.რეგიონის.მცირე.და.საშუალო.
საწარმოების. დასახმარებლად,. საზოგადოების. სიძლიერის. გამოყენებით. და. პოსტ-
პანდემიის. ვითარებასთან. დაკავშირებით,. პროექტის. მიზანი. იყო. ადგილობრივი. ბიზნეს.
გარემოს.გაუმჯობესება,.მათ.შორის,.ფინანსური.წიგნიერების.მექანიზმებსა და.ტურიზმთან.
დაკავშირებულ.ღირებულებით. ჯაჭვებზე. წვდომა.რეგიონულ.და. ეროვნულ.დონეზე,. ასევე.
მათი. ჩართვით. ინფორმაციის. მართვის. სისტემებსა. და. რეგიონულ. ქსელებში. მთელი.
საქართველოს.მასშტაბით..აღნიშნული.ქსელი.სამომავლოდ.აღმოსავლეთის.პარტნიორობისა.
და. ევროკავშირის. ქვეყნებსაც. მოიცავს.. პროექტის. მიზნების. მისაღწევად. გამოიყენეს. ICT,.
რამაც.შეამცირა.ხარჯები.და.რეგიონულ.ბაზარზე.წვდომის.და.ვაჭრობის.ხარჯების.შემცირების..
ტექნიკური. ბარიერები,. ხელი. შეუწყო. B2B. ღონისძიებებზე. წვდომას. და. ადგილობრივი.
მწარმოებლების.და.კერძო.სექტორის.რეგიონული.ქსელის.შექმნას,.ასევე.ხელი.შეუწყო.ICT-
ის.და.ელექტრონული.ვაჭრობის.ინსტრუმენტების.გამოყენებას.მცირე.და.საშუალო.ბიზნესის.
მიერ;. პროექტმა. ასევე. ხელი. შეუწყო.ორგანიზაციებს,. რომ.დახმარებოდნენ. მათ. წევრებს.
ექსპორტის. გასაზრდელად. და. კვალიფიკაციის. მისაღებად,. რომ. შეძლონ. ბაზრის. შესახებ.
მონაცემების. და. ინდუსტრიის. ტენდენციების. გაანალიზება.. გარდა. ამისა,. აღნიშნულის.
გამოყენება. შეიძლებოდა. მომავალში. კოვიდ-19-ის. პანდემიით. გამოწვეული. შეზღუდვების.
საპასუხოდ,.ვინაიდან.მხარს.უჭერდა.ბაზრის.მდგრადობასა.და.სოფლის.მოსახლეობისთვის.
ახალი.შესაძლებლობების.გაჩენას..

განხორციელებული ღონისძიებები და შედეგები: 
თეთრიწყაროს.განვითარების. ჯგუფის. პროექტის. გუნდი,.
RDFG-თან. მჭიდრო. თანამშრომლობით,. მუშაობდა.
პროექტის. პირველი. შედეგით. განსაზღვრული. მიზნების.
მისაღწევად:. საჭიროების. შეფასება. ჩატარდა. და.
ინკორპორირდა. პორტალზე;. შედეგი. 2:. პორტალების.
უმეტესი. ნაწილი. შემუშავებულია. და. მზად. არის.
გასაშვებად;. . შედეგი. 3:. ინდიკატორი. 3.3. /. B2B.
ღონისძიებები.წარმატებით.ჩატარდა.და.მან.დააკავშირა.
ბიზნეს.ასოციაციები,.მწარმოებლები,.საჯარო.აქტორები.
და.ადგილობრივ.მცირე.და.საშუალო.საწარმოები.

საჭიროების.შეფასების.მიზანი.იყო.თეთრიწყაროს.მუნიციპალიტეტში.წარმოების.ღირებუ.ლე..-
ბის.ქსელში.არსებული.შესაძლებლობების/ბარიერების,.ასევე.ხელმისაწვდომი.საინფორმა-
ციო.ტექნოლოგიების.რესურსების.და.შესაბამისი.საზოგადოების.საჭიროებების.შეგროვება.
და.ანალიზი;.შემდგომი.აქცენტი.იყო.სიღარიბის.შემსუბუქება.და.ზრდის.დაწყება..საჭიროების.
შეფასების.მიზანი.იყო.პროექტის.გუნდისა.და.პარტნიორებისთვის.ინფორმაციის.მიწოდება.
არსებული.სოციალურ-ეკონომიკურ.პირობების,.ბაზრის.და.მიზნობრივი.მცირე.და.საშუალო.



50 ჭკვიანი სოფლის შესაძლებლობები საქართველოსთვის

ბიზნესის.ინფორმაციაზე.ხელმისაწვდომობის.შესახებ,.რათა.შეემუშავებინათ.რეკომენდაციები.
SmartVille-ის. (ჭკვიანი. ქალაქი). პორტალისთვის,. რომელიც. უზრუნველყოფდა. შესაბამის.
ინფორმაციას/მხარდაჭერას.და.გამოვლენილი.შეზღუდვების/გამოწვევების.მოგვარებას.

B2B. ღონისძიება. ორგანიზებულ. იქნა. ქსელების. ჩამოყალიბების. ხელშეწყობის. მიზნით,.
რომელიც.ითვალისწინებს.შედეგი.1-ით.გათვალისწინებული.ერთმანეთთან.დაკავშირებული.
ხარვეზებისა. და. ბარიერების. მოგვარება-გამოსწორებას,. ასევე,. რეგიონული. ბაზრებზე.
ხელმისაწვდომობას,. ღირებულების. ჯაჭვთან. დაკავშირებული. ბარიერების. გადალახვის.
შესახებ.ცოდნის.გაცვლას,.მცირე.და.საშუალო.საწარმოების/ბიზნესის.მართვას,.ფინანსებზე.
ხელმისაწვდომობას. და. ა.შ.. Covid-19. შეზღუდვების. გამო,. შეხვედრების. უმრავლესობა.
დისტანციურად. ჩატარდა.. ეს. ინტერვენცია. მოიცავდა. სხვა. LEADER. მუნიციპალიტეტებთან.
მჭიდრო. პარტნიორობას.. მაგალითად,. ბორჯომის. მუნიციპალიტეტიდან. მოიწვიეს.
ჯომარდობის.ტრენერი/ექსპერტი.ტურიზმის.სექტორში.ჩართული.ადგილობრივ.აქტორებთან.
შესახვედრად.და.თეთრიწყაროს.მუნიციპალიტეტში.ჯომარდობის.განვითარების.პოტენციალის.
განსახილველად,. რადგან. ადგილობრივ. მდინარეებს. აქვთ. ასეთი. პოტენციალი.. ასევე,.
ლაგოდეხის.განვითარების.ჯგუფთან.მჭიდრო.თანამშრომლობით,.ადგილობრივი.მშრალი-
ხილის. საწარმოების. წარმომადგენლები. შეხვდნენ. ლაგოდეხის. მუნიციპალიტეტში. იგივე.
პროდუქტის.მწარმოებლებს;.შედეგად,.მწარმოებლები.შეთანხმდნენ,.რომ.დააფუძნებდნენ.
კოოპერატივს.სამომავლო.თანამშრომლობის.განმტკიცების.და.გაყიდვების.გაზრდის.მიზნით..
როგორც.საჭიროებების.შეფასებისას,.ასევე,.B2B-.ის.შეხვედრებზე.აღიარებულ.იქნა,.რომ.
მუნიციპალიტეტის. მასშტაბით. მიწოდების. პრობლემაა.. შეხვედრებში. მონაწილე. მხარეთა.
აქტიური.ჩართულობის.შედეგად,.ქალაქ.თეთრიწყაროში.შეიქმნა.მიწოდების.სამსახური..

პროექტის.ფარგლებში,.თეთრიწყაროს.განვითარების.ჯგუფმა,.თეთრიწყაროს.ახალგაზრდულმა.
ცენტრმა.და.საქართველოს.უნივერსიტეტმა,.როგორც.პარტნიორებმა,.ჩაატარეს.სემინარები..
ადგილობრივი. ახალგაზრდა. მეწარმეებისთვის.. . ციფრული. უნარ-ჩვევების. განვითარების.
შესახებ.ოთხდღიანი.ტრენინგი.ჩატარდა.11.ახალგაზრდა.მეწარმისთვის..საერთო.ჯამში,.29.
B2B.ღონისძიება.ჩატარდა.პროექტის.ფარგლებში,.23.მათგანი.დისტანციურად.გაიმართა,.6.-.
პირისპირ..შეხვედრებზე.62.ადამიანი.მონაწილეობდა,.მათ.შორის.41.ქალი.და.21.კაცი.იყო.

შემუშავდა.SMARTVILLE.პორტალი,.რომელიც.გააუმჯობესებს.ადგილობრივ.ბიზნეს.გარემოს,.
მათ.შორის.ფინანსურ.წიგნიერების.პლატფორმებს.და.მოძიების.წყაროებზე.წვდომას,..ასევე.
წვდომას.ტურიზმთან.დაკავშირებული.ღირებულებების.ჯაჭვზე;.ამ.მიზნით.ისინი.ჩაერთვნენ.
ინფორმაციის. მართვის. სისტემებსა. და. რეგიონულ. ქსელებში.. საჭიროებების. შეფასების.
შედეგების.საფუძველზე.გამოვლინდა.და.განვითარდა.შემდეგი.ძირითადი.კატეგორიები:

•. ბაზარი.-.ის.საშუალებას.აძლევს,.გაყიდოს.ნებისმიერი.სახის.საქონელი.(სასოფლო-
სამეურნეო. და. არასასოფლო-სამეურნეო). წინასწარ. განსაზღვრული. კატეგორიების.
მიხედვით..ასევე.შესაძლებელია.გარკვეული.აღწერილობის.დამატება,.რომელიც.არ.
ემთხვევა.შემოთავაზებულ.კატეგორიების,.მაგრამ.ეს.შეამცირებს.საძიებო.სისტემების.
შანსებს..ასევე.გათვალისწინებულია.მიწოდების.მომსახურების.შესახებ.ინფორმაცია..
მომხმარებლებს.აქვთ.შესაძლებლობა,.ნახონ.პროდუქცია.წინასწარ.განსაზღვრული.
კატეგორიების.მიხედვით.და.გამოიყენონ.საძიებო.სისტემები.

•. ელექტრონული. სწავლება. -. სექცია. “ტრენინგები. და. სემინარები”. დისტანციურ.
ტრენინგების. და. კონსულტაციების. შესაძლებლობას. იძლევა. მომხმარებელთა.
მოთხოვნების. შესაბამისად,. საკონსულტაციო. და. ტრენინგების. მომსახურების.
მიმწოდებლების. ფართო. ქსელის. დახმარებით.. სხვადასხვა. უნარ-ჩვევისა. და.
კომპეტენციის. შეძენის. ინტერესის. შემთხვევაში,. მომხმარებელს. დააკავშირებენ.
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შესაბამისი. პროფესიული. განათლების. დაწესებულებასთან,. რომელიც. სთავაზობს.
შესაბამის.კურიკულუმს..პორტალი.საშუალებას.იძლევა,.რომ.მომხმარებელი.გაეცნოს.
სწავლების. პროგრამებს. უმაღლესი. საგანმანათლებლო. დაწესებულებები,. რათა.
მიიღონ.ინფორმირებული.გადაწყვეტილება.შესაბამისი.კარიერის.დაგეგმვის.შესახებ.

•. ფინანსური. რესურსები. -. ის. შეიცავს. ინფორმაციას. საგრანტო. შესაძლებლობების.
მონაცემთა. ბაზაზე. წვდომის. შესახებ;. ბიზნესის. დაგეგმვისა. და. ტექნოლოგიების.
სწავლების.საკონსულტაციო.მომსახურებასთან.დაკავშირებული.საბანკო.პროდუქტების.
ფართო. სპექტრი.. გარდა. ამისა,. ეს. სექცია. პოტენციური. საინვესტიციო. პროექტების.
იდენტიფიცირების.შესაძლებლობას.აძლევს.ინვესტორებს,..მეორე.მხრივ,.სტარტაპებს.
შეუძლიათ.ინვესტორების.პოვნა.თავიანთი.პროექტებისთვის.

•. პლატფორმას. ექნება. სპეციალური. სივრცე. B2B-. ის. შეხვედრებისთვის,. როგორც.
წინასწარ.დაგეგმილი,.მიზნობრივი.შეხვედრები,.რომლებიც.ხელს.შეუწყობს.მიძღვნილ.
მყიდველებს.და.გამყიდველებს.შეხვედრაში...შესაბამისად,.B2B-.შეხვედრების.სექცია.
მისცემს.იდეალურ.შესაძლებლობას.მცირე.და.საშუალო.ბიზნესების.ისევე,.როგორც.
მსხვილ. მეწარმეებს,. რომ. იპოვონ. კლიენტები. და. პოტენციური. თანამშრომლობის.
პარტნიორები.

SmartVille-მა. გააერთიანა. პუბლიკაციები. და. სხვადასხვა. ტიპის. ინფორმაცია. შემდეგ.
თემებზე:. სურსათის. უვნებლობის. სტანდარტები;. შესაბამისი. ეროვნული. კანონმდებლობა;.
საბაჟო. წესები;. საკონსულტაციო. კომპანიების. საკონტაქტო. ინფორმაცია.. სხვადასხვა.
დაინტერესებულ.მხარეთა.და.B2B-ის.შეხვედრებზე.პლატფორმის.კონცეფციის.წარდგენის.
შემდეგ,.ბევრი.დაინტერესდა.ამ.პორტალით.და.ბევრი.რეკომენდაციაც.მიიღეს.პროექტის.
თანამშრომლებმა.. . აღნიშნულის.დაკავშირებით,. .თეთრიწყაროს.განვითარების. ჯგუფი.და..
RDFG.შეთანხმდნენ,.რომ.საიტი.უფრო.ყოვლისმომცველი.და.მრავალფუნქციიანი.იქნებოდა..
მაგალითად,.მოკლე.ტექსტური.შეტყობინების.(SMS).შეტყობინების.ფუნქცია.ჩაშენდება.საიტზე,.
რომელიც. საშუალებას. მისცემს. მომხმარებლებს,. მიიღონ. შეტყობინებები. სმარტფონებზე.
მათთვის.საინტერესო.მომსახურების/ინფორმაციის.შესახებ.. .RDFG.ჩაატარებს.გაცნობითი.
ხასიათის.სემინარს.(ვირტუალური.ან.ფიზიკური,.დამოკიდებულია.კოვიდ-19-ის.ვითარებაზე),.
ამავდროულად,.საიტის.დემო-ვერსია.ხელმისაწვდომია.შემდეგ.ბმულზე.https://srulad.org/.
და.იმპორტირებული.იქნება.სამ.ძირითად.დომენზე.(smartvillage.ge,.smartville.ge;.Smart-
ville.ge..ge),.როგორც.კი.ეს.ტესტირება.დასრულდება.

საანგარიშო.პერიოდში.მთავარი.გამოწვევა.იყო.პირისპირ.შეხვედრების.ჩატარების.სირთულე.
პროექტის. სამიზნე. აუდიტორიასთან. პირისპირ. შეხვედრების. ჩატარების. სირთულე. კოვიდ-
19-ის. პანდემიის. გამო.. პანდემიის. გამო. დაწესებული. შეზღუდვების. გათვალისწინებით,..
შეხვედრების.უმრავლესობა.ონლაინ.სივრცეში.ჩატარდა..მიუხედავად.იმისა,.რომ.პირისპირ.
შეხვედრების.შეზღუდვები.გარკვეული.დროის.შემდეგ.გაუქმდა,.მონაწილეებმა.მაინც.არჩიეს.
ონლაინ.შეხვედრების.გაგრძელება..ქვეყანაში.სიტუაციის.გაუმჯობესების.შემდეგაც..

ბიუჯეტი: 15,000.აშშ.დოლარი
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პროექტი: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის აგროსისტემის ელექტრონული 
რუკის შექმნა

განმახორციელებელი:.საქართველოს.ფერმერთა.ასოციაცია.(GFA)

პერიოდი:.სექტემბერი.2020.–.აპრილი.2021

ადგილ(ებ)ი: მთლიანად.დედოფლისწყაროს.მუნიციპალიტეტი.(ქალაქი.და.15.სოფელი).

მიზანი: გრანტის. მიზანი. იყო. დედოფლისწყაროს. მუნიციპალიტეტის. მოსახლეობისთვის.
მუნიციპალიტეტის.სოფლის.მეურნეობისა.და.კვების.მრეწველობის.სისტემის.მონაწილეების.
შესახებ.სრულყოფილი.ინფორმაციის.მიწოდება.და.სხვადასხვა.აქტორს.შორის.ურთიერთობის.
დამყარება,.მათ.შორის.პროდუქციის.შემქმნელებსა.და.მომსახურების.მიმწოდებლებს.შორის..
დედოფლისწყაროს.მუნიციპალიტეტის.ელექტრონული.აგრო.რუკის.საშუალებით,.რომელიც.
ინტეგრირებულია.ინოვაციურ..Agronavti-ის.ვებგვერდზე..

წინაპირობა: სოფლის. მეურნეობა. ერთ-ერთი. მთავარი. ეკონომიკური. სექტორია.
დედოფლისწყაროს. მუნიციპალიტეტში.. ის. შემადგელობაში. შედის. . შირაქის. ველი. . -.
საქართველოს. “პურის. კალათა”.. გარდა. ამისა,. სამუხის. ველი. არის. საქართველოში.
ყველაზე. დიდი. ზამთრის. საძოვარი,. სადაც. იზამთრებს. საქართველოს. ცხვრის. . და.
მსხვილფეხა.რქოსანი.პირუტყვის.უმრავლესობა..სასოფლო-სამეურნეო.სექტორის.წამყვანი.
ღირებულებითი.ჯაჭვია.მეცხოველეობაა.(ცხვარი,.ძროხა),.მარცვლეული.(ხორბალი,.ქერი).
და. მზესუმზირა.. მიუხედავად. იმისა,. რომ. მუნიციპალიტეტს. აქვს. უფრო. მეტი. სასოფლო-
სამეურნეო.მიწები,.ვიდრე.საქართველოში.სხვა.მუნიციპალიტეტებს,.მუნიციპალიტეტის.მშპ-
ში.სოფლის.მეურნეობის.სექტორის.წილი.საკმაოდ.მოკრძალებულია..სასოფლო-სამეურნეო.
განვითარების. მთავარი. დამაბრკოლებელი. გარემოებებია. სარწყავი. წყლის. ნაკლებობა,.
გრძელვადიანი. გვალვები,. ქარსაცავების. ნაკლებობა,. ვეტერინარული. მომსახურების.
ნაკლებობა,. საძოვრების. სუსტი. მართვა. და. ა.შ.. ამ. ხელსაწყოების. ფაქტორების. გარდა,.
სასოფლო-სამეურნეო.აქტორებისა.და.მომსახურების.შესახებ.ციფრულად.ხელმისაწვდომი.
ინფორმაციის. ნაკლებობა,. განსაკუთრებით. პანდემიის. დროს,. მაგალითად. კოვიდ-19-ის.
დროს,. აფერხებს. სექტორის. განვითარებას.. დედოფლისწყაროს. მუნიციპალიტეტში. 7,500.
სასოფლო-სამეურნეო.ორგანიზაცია.იყო.პროექტის.პირდაპირი.ბენეფიციარი.

განხორციელებული ღონისძიებები და შედეგები: სამაგიდო.კვლევისა.და.მონაცემების.
შეგროვებით. მოპოვებული. ინფორმაციის. შესაბამისად,. 135. სოფლის. მეურნეობასთან.
დაკავშირებული. ბიზნესი. გამოვლინდა. დედოფლისწყაროს. მუნიციპალიტეტში,. შემუშავდა.
მათი. პროფილი. და. აიტვირთა. ვებგვერდზე.. შეკრებილი. ინფორმაცია. გადამოწმდა.
დედოფლისწყაროში. აგრობიზნესის. ძირითადი. სუბიექტების. და. აგრო. სისტემის.
იდენტიფიცირებული. აქტორების. ინტერვიუებით.. კოვიდ-19-ის. გავრცელების.და.თანმდევი.
შეზღუდვების. გამო,. სატელეფონო. ინტერვიუები. და. მხოლოდ. ერთი. საველე. ვიზიტი.
ჩატარდა.დედოფლისწყაროში,.რის.შედეგადაც.გამოვლინდა.135.დაინტერესებული.მხარე..
დედოფლისწყაროსთვის. სასოფლო-სამეურნეო. რუკა. შემუშავდა. და. ხელმისაწვდომია.
საიტზე.www.agromap.ge..Google.Map.დაუკავშირდა.ვებგვერდს,.რომელიც.მომხმარებელს.
ეხმარება. სხვადასხვა. ორგანიზაციის. მისამართის. მარტივად. გარკვევაში.. მომზადდა. და.
საქართველოს. ფერმერთა. ასოციაციის. . Facebook-ის. გვერდზე. განთავსდა. ორი. პრომო.
ვიდეო-გაკვეთილი. და. 10. სოციალური. მედია. ბანერი. პროექტთან. და. Agromap.ge-სთან.
დაკავშირებით....გარდა.ამისა,.მოკლე.ტექსტური.შეტყობინებების.მარკეტინგის.გამოიყენება.
სამიზნე.აუდიტორიისთვის.ინფორმაციის.მისაწოდებლად...უფრო.მეტიც,.GFA-.ს.მიერ.2021.
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წლის.12.აპრილს.საქართველოს.ფერმერთა.ასოციაციის.მიერ.ორგანიზებულ..კონფერენციაზე.
Agromap.ge-ს.პრეზენტაცია.განხორციელდა.სოფლის.მეურნეობის.სექტორის,.მთავრობის,.
ბიზნეს.სექტორისა.და.საერთაშორისო.პარტნიორების.წამყვანი.წარმომადგენლებისთვის..

დედოფლისწყაროს.მუნიციპალიტეტის.აგრობიზნესის.სუბიექტების.იდენტიფიცირება.რთული.
საქმე.აღმოჩნდა..თავდაპირველად.პროექტის.გუნდმა.ვერ.შეძლო.საკმარისი.ინფორმაციის.
შეგროვება. კოვიდ-19-ის. გავრცელების. და. მგზავრობასთან. დაკავშირებული. შეზღუდვების.
გამო.. თუმცა,. მუნიციპალიტეტში. ერთი. საველე. ვიზიტის. ჩატარების. შემდეგ. გამოვლინდა.
დამატებითი.აქტორები.

ბიუჯეტი: 13,966.67.აშშ.დოლარი


