პირველი მიმართულება - ამომრჩეველთა ინფორმირება 2016 წლის 8 ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის
საკონკურსო თემატიკა: ამომრჩეველთა ინფორმირება 2016 წლის 8 ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის
N
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არასამთავრობო ორგანიზაცია
ა.ა.ი.პ POST- ალიონი

პროექტის დასახელება

დაფინანსების მოცულობა

არჩევანი: “არ იქნება წინსვლა, თუ დაგვეზარა მისვლა!“

29 020 ლარი

ა.ა.ი.პ მედია ცენტრი კახეთი

ადგილობრივი მედია ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველისათვის.

26 550 ლარი

ა.ა.ი.პ კავკასიის ჟურნალისტთა ცენტრი CCFJ
ა.ა.ი.პ საქართველოს რეგიონული მედიის
ასოციაცია

ინფორმირებული არჩევანისთვის - საინფორმაციო კამპანია ყველა
რეგიონისთვის.
რეგიონული მედია ამომრჩეველთა ინფორმირებისა და განათლებისათვის.

ა.ა.ი.პ სამოქალაქო ინიციატივასამართლიანი არჩევნები
ა.ა.ი.პ საქართველოს რეგიონულ
მაუწყებელთა
ასოციაცია
ა.ა.ი.პ სამოქალაქო საზოგადოების და
დემოკრატიის განვითარების ცენტრი
ა.ა.ი.პ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვთა დედათა ასოციაცია ,,დეა“
ა.ა.ი.პ აიპ „ინტერნიუსი - საქართველო“
ა.ა.ი.პ კავშირი სამხრეთის კარიბჭე
ა.ა.ი.პ კავშირი „21-ე საუკუნე“

ა.ა.ი.პ სტუდენტურ-ახალგაზრდული
სათათბირო
ა.ა.ი.პ სახელმწიფოს ტერიტორიულადმინისტრაციული მოწყობის
სტრატეგიული კვლევითი ცენტრი
ა.ა.ი.პ სამოქალაქო ფორუმი
მშვიდობისათვის

29 820 ლარი
29 990 ლარი

ინფორმირებული ამომრჩეველი
„ წინასაარჩვენო ტელედებატები რეგიონული
ამომრჩევლის ინფორმირებისთვის“
„ამომრჩევლის ინფორმირება-იმერეთის რეგიონში (ბაღდათის, ხარაგაულის,
ვანისა და ხონის მუნიციპალიტეტი)“
გზა საპარლამენტო არჩევნებამდე თანაბარი ხელმისაწვდომობით

29 080 ლარი
29 900 ლარი
29 860 ლარი
27 700 ლარი

ინფორმირებული საზოგადოება და არჩევანი
ინფორმირებული არჩევანი – დემოკრატიის საფუძველი
დუშეთის, ყაზბეგის და თიანეთის მუნიციპალიტეტების ამომრჩეველთა
ინფორმირებულობა 2016 წლის 8 ოქტომბერს გასამართი საქართველოს
პარლამენტის არჩევნებისათვის
ჩვენი ხმა გადამწყვეტია

30 000 ლარი
27 304 ლარი
27 765 ლარი
12 552 ლარი

ინფორმირებული არჩევანი
26 378 ლარი
ამომრჩეველთა ჩართულობის გაზრდა 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებზე
ქალაქ გორსა და გორის რაიონში

15

ა.ა.ი.პ დახმარების საერთაშორისო ფონდი

16

ა.ა.ი.პ საარჩევნო სისტემების კვლევითი
ცენტრი

ამომრჩეველთა ინფორმირება სიღნაღსა და დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტებში

26 378 ლარი

ა.ა.ი.პ ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი

,,გაიზიარე არჩევნები”: ინფორმირებული ახაგაზრდა

16 800 ლარი

17

მე მივდივარ არჩევნებზე

29 990 ლარი
29 453.25 ლარი

18
19
20
21

ა.ა.ი.პ ფოთის ახალგაზრდული ალიანსი
სამეგრელო
ა.ა.ი.პ ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტო საქართველო
ა.ა.ი.პ ადამიანის უფლებათა და
სოციალური სამართლიანობის დაცვის
კვლევითი ცენტრი
ა.ა.ი.პ რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის
თვითმმართველობის რესურს ცენტრი

ახალგაზრდების ჩართულობა ამომრჩეველთა ინფორმირებისა და
აქტივობისათვის
იცოდე მეტი არჩევნების შესახებ
რეგიონული ახალი მედია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ
ინფორმირებისთვის
აქტიური ამომრჩეველი რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში

26 745 ლარი
27 062.11 ლარი
24 160 ლარი
29 676.81 ლარი

მეორე მიმართულება - მოწყვლადი ჯგუფების და ქალების მონაწილეობის ხელშეწყობა 2016 წლის 8 ოქტომბერს გასამართი საქართველოს
პარლამენტის არჩევნების პროცესში

N
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7
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9

საკონკურსო თემატიკა I: მოწყვლადი ჯგუფების მონაწილეობის ხელშეწყობა 2016 წლის 8 ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტის
არჩევნების პროცესში
არასამთავრობო ორგანიზაცია
პროექტის დასახელება
დაფინანსების მოცულობა
ა.ა.ი.პ კოალიცია დამოუკიდებელი
ცხოვრებისათვის
ა.ა.ი.პ სამოქალაქო კულტურის
საერთაშორისო ცენტრი
ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივი დამცველი
ა.ა.ი.პ თავისუფალი განვითარებისა და
უფლებების დაცვის ასოციაცია
ა.ა.ი.პ სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდი
ა.ა.ი.პ საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა
კავშირი
ა.ა.ი.პ განვითარებისა და დემოკრატიის
ცენტრი
ა.ა.ი.პ სოციალური დაცვის ლიგა

ა.ა.ი.პ მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო
ყველასათვის

10

ა.ა.ი.პ საქართველოს უსინათლოთა კავშირი

11

ა.ა.ი.პ სამოქალაქო განათლებისა და
რეაბილიტაციის ცენტრი

2016 წლის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობის ხელშეწყობა
ყრუ პირთა მონაწილეობის ხელშეწყობა 2016 წლის 8 ოქტომბერს გასამართი
საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პროცესში
საპარლამენტო არჩევნებში იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამოქალაქო
ჩართულობის გაზრდაა
ჩვენი ქვეყანა - ჩვენი არჩევანი - ერთი ხმის ხმოვანება
ეთნიკურ უმცირესობათა საარჩევნო ელექტორატის ინფორმირებულობა 2016
წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისათვის
ეთნიკური უმცირესობების საარჩევნო გზამკვლევი
სამოქალაქო მონაწილეობის გაძლიერება საარჩევნო პროცესებში
შშმ პირებისა და კახეთის რეგიონში მცხოვრები ეკომიგრანტების
მონაწილეობისათვის ხელშეწყობა 2016 წლის 8 ოქტომბერს გასამართი
საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პროცესში
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობის ხელშეწყობა 2016
წლის 8 ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლემენტის არჩევნების
პროცესში
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა არჩევნებში მონაწილეობის
ხელშეწყობა
საარჩევნო პროცესში მოწყვლადი ჯგუფების სამოქალაქო ჩართულობის
ამაღლების ხელშეწყობა საგანმანათლებლო კამპანიის საშუალებით

29 790 ლარი
29 975 ლარი
27 100 ლარი
26 450 ლარი
27 880 ლარი
28 330 ლარი
29 935 ლარი
29 500 ლარი

29 880 ლარი
29 250 ლარი
27 790 ლარი

12
13
14

ა.ა.ი.პ საზოგადოებრივ ინიციატივათა
ჯგუფი
ა.ა.ი.პ ევრო-კავკასიური თანამშრომლობის
ასოციაცია
ა.ა.ი.პ სამოქალაქო განვითარების
საერთაშორისო ქსელი

8 ოქტომბრის არჩევნებს შენი ხმა სჭირდება!
ინფორმირებული დევნილები
„ინფორმირებული ეროვნული უმცირესობები მონაწილეობითი და
დემოკრატიული საარჩევნო პროცესებისთვის საქართველოში“

29 920 ლარი
29 025 ლარი
29762. 2 ლარი

საკონკურსო თემატიკა II: ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა 2016 წლის 8 ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პროცესში

1

ა.ა.ი.პ ქალთა საინფორმაციო ცენტრი

2
3

ა.ა.ი.პ ქალი და განვითარება

4
5
6

ა.ა.ი.პ ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული
თანასწორობისათვის
ა.ა.ი.პ სოციალურ-პოლიტიკური
განვითარების ცენტრი
ა.ა.ი.პ ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია
- კავშირი „პაროს“
ა.ა.ი.პ საქართველოს ინსტიტუციონალური
განვითარების ცენტრი

ქალის ხმა გადამწყვეტია
ჩვენ ვართ ქალები
შენი ხმა გადამწყვეტია, თანასწორობას მოაქვს წარმატება!
“ქალები ერთვებიან - ქალები მართავენ“
აქტიური ქალები დემოკრატიული არჩევნებისათვის
ჩემი პირველი არჩევნები - ახალგაზრდა ქალთა ინფორმირებულობის გაზრდა
არჩევნების შესახებ

29 920,50 ლარი
29 950 ლარი
28 980 ლარი
23 770 ლარი
24 370 ლარი
28 510 ლარი

2016 წლის 17 ივნისს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსისთვის შექმნილი
საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №1

27 ივლისი 2016 წელი

ქ. თბილისი
სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები:
გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი კომისიის წევრები:

ა)
დავით ღონღაძე - საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES);
ბ)
თინათინ ბოჭორიშვილი - სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
გ)
ნანა ჭიღლაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი, სამართლის დოქტორი;
დ) თამარ ჯაფარიძე - სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია.
სათათბირო ხმის უფლების მქონე კომისიის წევრი:
ნინო დოლიძე - საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI).
სხდომას არ ესწრებოდა გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი კომისიის წევრი:
ანა ფაშალიშვილი - გაეროს ქალთა ორგანიზაცია.
სხდომას არ ესწრებოდა სათათბირო ხმის უფლების მქონე კომისიის წევრები:
ა)

თეონა

ყუფუნია

-

საერთაშორისო

ურთიერთობების

ეროვნულ–დემოკრატიული

ინსტიტუტი (NDI).
ბ) მარიამ ჩიხლაძე - ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტი
(NIMD);
გ)

თინათინ ბოლქვაძე - ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო;

დ) შორენა ღარიბაშვილი - კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS);
ე)

ნინო გოგოლაძე - ეროვნული უმცირესობების საკითხებზე ეუთოს უმაღლესი კომისარი

(OSCE HCNM).
საკონკურსო კომისიის სამდივნომ კომისიას გააცნო დღის წესრიგი. კომისიამ დღის წესრიგი
დაამტკიცა შემდეგი სახით:




საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის არჩევა;
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ქვემოთ მოცემულ თემატიკებზე წარმოდგენილი
საკონკურსო დოკუმენტაციის განხილვა და გადაწყვეტილებების მიღება:
პირველი მიმართულების თემატიკა - ამომრჩეველთა ინფორმირება 2016 წლის

8

ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის;
მეორე მიმართულების I თემატიკა - მოწყვლადი ჯგუფების მონაწილეობის ხელშეწყობა
2016 წლის 8 ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პროცესში;
მეორე მიმართულების II თემატიკა - ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა 2016 წლის 8
ოქტომბერს გასამართი საქართველოს პარლამენტის არჩევნების პროცესში.

კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე – 4
წინააღმდეგი – 0
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის არჩევა
კომისიის წევრებმა დავით ღონღაძემ და თამარ ჯაფარიძემ საკონკურსო კომისიის
თავმჯდომარეობის კანდიდატად დაასახელეს ნანა ჭიღლაძე. კენჭისყრაზე დადგა ნანა
ჭიღლაძის საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის საკითხი.
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე – 3
წინააღმდეგი – 0
კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატად დასახელებულმა ნანა ჭიღლაძემ არ მიიღო
მონაწილეობა კენჭისყრაში.
მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ნანა ჭიღლაძის საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარედ
არჩევის თაობაზე.
სხდომის თავმჯდომარეობას შეუდგა კომისიის თავმჯდომარე ნანა ჭიღლაძე.
სხდომის თავმჯდომარემ კომისიის წინაშე დასვა საკითხი, განეხილათ დამტკიცებული დღის
წესრიგით გათვალისწინებული მომდევნო საკითხები.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის
განხილვა და გადაწყვეტილებების მიღება
საკონკურსო კომისიის სამდივნომ საკონკურსო კომისიას მიაწოდა ინფორმაცია კონკურსში
მონაწილე

არასამთავრობო

არასრულყოფილად
არასამთავრობო

ორგანიზაციების

წარდგენისა

და

ორგანიზაციების

მისი

მიერ

საკონკურსო

სრულყოფის

საკონკურსო

შესახებ,

დოკუმენტაციის
მათ

დოკუმენტაციასთან

შორის,

იმ

დაკავშირებით,

რომლებმაც არ მოახდინეს მისი სრულყოფა დადგენილი „გრანტის გაცემის წესის“
შესაბამისად, ასევე ვადის დარღვევით წარმოდგენილ საკონკურსო დოკუმენტაციასთან
დაკავშირებით, კერძოდ:
ა)

ა(ა)იპ - სამოქალაქო განათლების ცენტრმა გიბლმა საკონკურსო დოკუმენტაცია
წარმოადგინა ვადის დარღვევით, რაც ცესკოს 2012 წლის 3 თებერვლის №7/2012
დადგენილებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საარჩევნო
სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის დებულების“ მე-2 მუხლის
მე-3 პუნქტით თანდართული „გრანტის გაცემის წესის“ მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“
ქვეპუნქტის შესაბამისად წარმოადგენს საკონკურსო დოკუმენტაციის განუხილველად
დატოვების საფუძველს;
ბ)

ა(ა)იპ - დემოკრატია და სამართალს „გრანტის გაცემის წესის“ მე-7 მუხლის პირველი

პუნქტის ,,გ“ და ,,ვ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად სრულყოფილად უნდა წარმოედგინა
საგრანტო

განაცხადის

მე-2,

მე-8,

მე-18,

და

მე-19

ველები,

ასევე

საქართველოს

კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული სადამფუძნებლო დოკუმენტი (წესდება).
არასამთავრობო ორგანიზაციამ დადგენილ ვადაში არ წარმოადგინა მოთხოვნილი
საკონკურსო დოკუმენტაცია;
გ)

ა(ა)იპ - ფლორა და ფაუნას „გრანტის გაცემის წესის“ მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის

,,დ“ და ,,ვ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად სრულყოფილად უნდა წარმოედგინა საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული სადამფუძნებლო დოკუმენტი (წესდება) და
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან
საგრანტო კონკურსის გამოცხადების შემდეგ მომზადებული ამონაწერი. არასამთავრობო
ორგანიზაციამ

დადგენილ

ვადაში

არ

წარმოადგინა

სრულყოფილი

საკონკურსო

დოკუმენტაცია;
დ)

ა(ა)იპ - სამოქალაქო მრჩეველთა საზოგადოებრივ საბჭოს „გრანტის გაცემის წესის“ მე-

7 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად სრულყოფილად უნდა
წარმოედგინა
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად
დამოწმებული
სადამფუძნებლო დოკუმენტი (წესდება). არასამთავრობო ორგანიზაციამ დადგენილ ვადაში
არ წარმოადგინა სრულყოფილი საკონკურსო დოკუმენტაცია.
სამდივნოს მიერ მიწოდებული ინფორმაციის განხილვის შემდგომ, სხდომის თავმჯდომარემ
კენჭისყრაზე

დააყენა

წარმოდგენილი

ზემოაღნიშნული

საკონკურსო

არასამთავრობო

დოკუმენტაციის

ორგანიზაციების

განუხილველად

დატოვების

მიერ

საკითხი

„გრანტის გაცემის წესის“ მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე – 4
წინააღმდეგი – 0
საკონკურსო კომისიის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - სამოქალაქო
განათლების ცენტრი გიბლის, ა(ა)იპ - დემოკრატია და სამართლის, ა(ა)იპ - ფლორა და
ფაუნას და ა(ა)იპ - სამოქალაქო მრჩეველთა საზოგადოებრივი საბჭოს მიერ წარდგენილი
საკონკურსო დოკუმენტაციის განუხილველად დატოვების თაობაზე.
ამის შემდგომ, კომისიის წევრებმა განიხილეს პირველი მიმართულების თემატიკაზე სხვა
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია და
შეფასების ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების
საფუძველზე დაითვალა თითოეული არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მიღებული
საშუალო შეფასება:

№

1

პროექტის წარმდგენი
ორგანიზაცია
post_ალიონი

წარმოდგენილი პროექტის
დასახელება
არჩევანი: “არ იქნება წინსვლა,
თუ დაგვეზარა მისვლა!“

საშუალო შეფასება
86.50

2

მედია ცენტრი კახეთი

ადგილობრივი მედია
ინფორმირებული
ახალგაზრდა

86.50

ამომრჩეველისათვის.
ინფორმირებული
3

კავკასიის ჟურნალისტთა

არჩევანისთვის -

ცენტრი

საინფორმაციო კამპანია

85.25

ყველა რეგიონისთვის.

4

5

საქართველოს
რეგიონული მედიის
ასოციაცია

ამომრჩეველი

რეგიონულ
მაუწყებელთა ასოციაცია

დემოკრატიის
განვითარების ცენტრი
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
ქალთა და შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
ბავშვთა დედათა

85.00

განათლებისათვის.

სამართლიანი არჩევნები

საზოგადოების და

8

ინფორმირებისა და

ინფორმირებული

სამოქალაქო
7

ამომრჩეველთა

სამოქალაქო ინიციატივა-

საქართველოს
6

რეგიონული მედია

84.25

„წინასაარჩვენო
ტელედებატები რეგიონული
ამომრჩევლის

83.50

ინფორმირებისთვის“
„ამომრჩევლის ინფორმირებაიმერეთის რეგიონში
(ბაღდათის, ხარაგაულის,
ვანისა და ხონის

82.75

მუნიციპალიტეტი)“

გზა საპარლამენტო
არჩევნებამდე თანაბარი

82.50

ხელმისაწვდომობით

ასოციაცია დეა
9

10

ინტერნიუსი -

ინფორმირებული

საქართველო

საზოგადოება და არჩევანი

კავშირი „სამხრეთის

ინფორმირებული არჩევანი –

კარიბჭე“

დემოკრატიის საფუძველი

82.50

81.50

დუშეთის, ყაზბეგის და
11

კავშირი „21-ე საუკუნე“

თიანეთის
მუნიციპალიტეტების
ამომრჩეველთა

80.75

ინფორმირებულობა 2016
წლის 8 ოქტომბერს
გასამართი საქართველოს
პარლამენტის
არჩევნებისათვის
სტუდენტურ12

ახალგაზრდული

ჩვენი ხმა გადამწყვეტია

80.00

ინფორმირებული არჩევანი

80.00

სათათბირო
სახელმწიფოს
ტერიტორიულ-

13

ადმინისტრაციული
მოწყობის სტრატეგიული
კვლევითი ცენტრი

ამომრჩეველთა ჩართულობის
სამოქალაქო ფორუმი
14

მშვიდობისათვის

გაზრდა 2016 წლის 8
ოქტომბრის არჩევნებზე
ქალაქ გორსა და გორის

80.00

რაიონში
დახმარების
15

16

საერთაშორისო ფონდი

მე მივდივარ არჩევნებზე

საარჩევნო სისტემების

ამომრჩეველთა ინფორმირება
სიღნაღსა და

კვლევითი ცენტრი

დედოფლისწყაროს

79.75

79.75

მუნიციპალიტეტებში
17

ჟურნალისტიკის რესურს

,,გაიზიარე არჩევნები”:

ცენტრი

ინფორმირებული ახაგაზრდა

79.50

ახალგაზრდების ჩართულობა
18

ფოთის ახალგაზრდული

ამომრჩეველთა

ალიანსი

ინფორმირებისა და

79.25

აქტივობისათვის
ადგილობრივი
19

დემოკრატიის სააგენტო
საქართველო
ადამიანის უფლებათა და

20

სოციალური
სამართლიანობის
დაცვის კვლევითი

იცოდე მეტი არჩევნების
შესახებ

79.00

რეგიონული ახალი მედია
2016 წლის საპარლამენტო
არჩევნების შესახებ
ინფორმირებისთვის

78.75

ცენტრი
რაჭა–ლეჩხუმისა და

აქტიური ამომრჩეველი რაჭა-

ქვემო სვანეთის
21

ლეჩხუმისა და ქვემო

თვითმმართველობის

სვანეთის რეგიონში

რესურს ცენტრი
თანამშრომლობის და
22

„ერთად ახალგაზრდა
ამომრჩევლების
გააქტიურებისათვის“

განვითარების
რეგიონალური ქსელი
ახალგაზრდული

23
24

78.00

77.50

„ჩვენი არჩევანი - ჩვენი
მომამვალი“

კავშირი „ევროკლუბი“
საქართველოს ჟირაფები

77.25
77.25

,,მომავალი იწყება დღეს“

რეგიონალური
25

26

„იცოდე შენი საარჩევნო
უფლება!“

ინიციატივების ცენტრი
ნათელი მომავალი
ტოლერანტობის სამყარო

76.50

76.50

„ანიმირებული არჩევნები“

საქართველოს
სამოქალაქო
27

74.50

„ჩვენი ხელის უფლება“

საზოგადოების
განვითარების ასოციაცია

28

ინოვაციის ზონა

74.50

“აირჩიე გონივრულად„

საკონკურსო პირობების შესაბამისად პირველი მიმართულების დაფინანსების ფარგლები
შეადგენდა 590 000 ლარს. „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე -7 და მე -8 პუნქტების
შესაბამისად,

თუ

კომისიის

წევრების

მიერ

წარდგენილი

შეფასების

ფურცლების

საფუძველზე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მიღებული საშუალო შეფასება შეადგენს
70 ქულას ან მეტს, კომისია იღებს გადაწყვეტილებას არასამთავრობო ორგანიზაციის
დაფინანსების

შესახებ,

ხოლო

თუ

დაფინანსებისთვის

საკმარისი

ქულის

მქონე

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოთხოვნილი დაფინანსების ჯამური ოდენობა
აღემატება შესაბამისი საკონკურსო მიმართულებისთვის განსაზღვრული დაფინანსების
ფარგლებს, ამ შემთხვევაში დაფინანსებას იღებენ საუკეთესო ქულის მქონე არასამთავრობო
ორგანიზაციები. აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, კომისიის გადაწყვეტილებით,
დათვლილი საშუალო შეფასების მიხედვით დაფინანსდა შემდეგი არასამთავრობო
ორგანიზაციები:

№

1

პროექტის წარმდგენი
ორგანიზაცია
post_ალიონი

წარმოდგენილი პროექტის
დასახელება
არჩევანი: “არ იქნება წინსვლა,
თუ დაგვეზარა მისვლა!“

საშუალო შეფასება
86.50

ადგილობრივი მედია
2

მედია ცენტრი კახეთი

ცენტრი

საქართველოს რეგიონული
4

მედიის ასოციაცია
სამოქალაქო ინიციატივა-

5

სამართლიანი არჩევნები
საქართველოს რეგიონულ

6

მაუწყებელთა ასოციაცია

სამოქალაქო საზოგადოების
7

86.50

ამომრჩეველისათვის.
კავკასიის ჟურნალისტთა

3

ინფორმირებული ახალგაზრდა

და დემოკრატიის
განვითარების ცენტრი

ინფორმირებული
არჩევანისთვის - საინფორმაციო

85.25

კამპანია ყველა რეგიონისთვის.
რეგიონული მედია
ამომრჩეველთა ინფორმირებისა

85.00

და განათლებისათვის.
ინფორმირებული ამომრჩეველი

84.25

„ წინასაარჩვენო ტელედებატები
რეგიონული ამომრჩევლის

83.50

ინფორმირებისთვის“
„ამომრჩევლის ინფორმირებაიმერეთის რეგიონში (ბაღდათის,
ხარაგაულის, ვანისა და ხონის

82.75

მუნიციპალიტეტი)“

შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
ქალთა და შეზღუდული
8

შესაძლებლობის მქონე
ბავშვთა დედათა ასოციაცია

გზა საპარლამენტო
არჩევნებამდე თანაბარი

82.50

ხელმისაწვდომობით

დეა

9

10

ინტერნიუსი - საქართველო

ინფორმირებული საზოგადოება
და არჩევანი

კავშირი სამხრეთის

ინფორმირებული არჩევანი –

კარიბჭე

დემოკრატიის საფუძველი

82.50

81.50

დუშეთის, ყაზბეგის და
თიანეთის მუნიციპალიტეტების
ამომრჩეველთა
11

კავშირი 21-ე საუკუნე

ინფორმირებულობა 2016 წლის 8
ოქტომბერს გასამართი
საქართველოს პარლამენტის
არჩევნებისათვის

80.75

სტუდენტურ
ახალგაზრდული

12

ჩვენი ხმა გადამწყვეტია

80.00

ინფორმირებული არჩევანი

80.00

სათათბირო
სახელმწიფოს
ტერიტორიულ-

13

ადმინისტრაციული
მოწყობის სტრატეგიული
კვლევითი ცენტრი

ამომრჩეველთა ჩართულობის
14

სამოქალაქო ფორუმი

გაზრდა 2016 წლის 8 ოქტომბრის

მშვიდობისათვის

არჩევნებზე ქალაქ გორსა და

80.00

გორის რაიონში
დახმარების საერთაშორისო
15

მე მივდივარ არჩევნებზე

ფონდი
საარჩევნო სისტემების

16

კვლევითი ცენტრი

ამომრჩეველთა ინფორმირება
სიღნაღსა და დედოფლისწყაროს

,,გაიზიარე არჩევნები”:

ცენტრი

ინფორმირებული ახაგაზრდა

ფოთის ახალგაზრდული
18

ალიანსი

79.75

მუნიციპალიტეტებში

ჟურნალისტიკის რესურს
17

79.75

79.50

ახალგაზრდების ჩართულობა
ამომრჩეველთა ინფორმირებისა

79.25

და აქტივობისათვის

ადგილობრივი
19

დემოკრატიის სააგენტო

79.00

საქართველო
ადამიანის უფლებათა და
სოციალური

20

იცოდე მეტი არჩევნების შესახებ

სამართლიანობის დაცვის
კვლევითი ცენტრი
რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო
სვანეთის

21

თვითმმართველობის

რეგიონული ახალი მედია 2016
წლის საპარლამენტო არჩევნების

78.75

შესახებ ინფორმირებისთვის

აქტიური ამომრჩეველი რაჭალეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის

78.00

რეგიონში

რესურს ცენტრი

შენიშვნა:
სხდომის თავმჯდომარემ, „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად,
კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი, რომ ქვემოთ მოცემული ორგანიზაციების დაფინანსება
განხორციელდეს

საგრანტო

პროექტების

მოთხოვნების შესრულების პირობით:

ბიუჯეტებთან

დაკავშირებით

შემდეგი

ა) ა(ა)იპ - „post_ალიონის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:
 პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.2 პუნქტის (ჰონორარი) 1.2.1 ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული (ჰონორარი პლაკატების კონკურსში გამარჯვებულებისთვის) ხარჯი
გადატანილ იქნას მე-3 მუხლში კონკურსში გამარჯვებულთათვის მცირეფასიანი
პრიზების სახელწოდებით და აღნიშნული ხარჯი ნაცვლად 600 ლარისა შემცირდეს 150


ლარამდე;
პროექტის ბიუჯეტის მე-6 მუხლის პუნქტები 6.1, 6.2 და 6.3 არ შეესაბამება ამ მუხლის
შინაარსს და უნდა გადანაწილდეს შესაბამისად ბიუჯეტის მე-3 მუხლში.

ბ)

ა(ა)იპ - „სამოქალაქო ინიციატივა-სამართლიანი არჩევნების“ მიერ შესასრულებელი

მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტით (საბანკო მომსახურების საკომისიო)
გათვალისწინებული თანხა (600 ლარი) შემცირებულ იქნას 300 ლარამდე;



პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით (გაუთვალისიწნებელი ხარჯები)
გათვალისწინებული თანხა (800 ლარი) შემცირებულ იქნას 500 ლარამდე;



პროექტის ბიუჯეტის მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას ავტომობილთან
დაკავშირებული

ხარჯები

და

აღნიშნულის

გათვალისწინებით

დაკორექტირდეს

სატრანსპორტო იჯარის ხარჯი.
გ) ა(ა)იპ - „სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის“ მიერ
შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის მე-3 მუხლის 3.2 პუნქტი (კედლის კალენდარი) არ არის სწორად
დაანგარიშებული, უნდა მოხდეს მისი შესაბამისობაში მოყვანა ჯამურ თანხასთან (3500
ლარი), ამ თანხის ზრდის გარეშე.

დ) ა(ა)იპ - „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა და შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ბავშვთა დედათა ასოციაცია დეას“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-3 მუხლის 3.4.1 ქვეპუნქტი (კაბა);



პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.6 პუნქტი (კომუნალური
გადასახადები);



პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.1 და 4.2 პუნქტები (დაქირავებული ა/მანქანის
ხარჯი) არ შეესაბამება ამ მუხლის შინაარსს და გადასატანია ბიუჯეტის მე-2 მუხლში;



პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით (სხვა ხარჯი) გათვალისწინებული
თანხა (1200 ლარი) შემცირებულ იქნას 500 ლარამდე.

ე) ა(ა)იპ - „ინტერნიუსი - საქართველოს“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:



პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტი (კომუნალური
გადასახადები);



პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.4 პუნქტი (ოფისის სხვა ხარჯი
(წვრილმანები));



პროექტის ბიუჯეტი მუხლების

მიხედვით 1080 ლარით აჭარბებს ბიუჯეტით

მოთხოვნილ ჯამურ თანხას (30000 ლარი). ამდენად შესაბამისობაშია მოსაყვანი
ცალკეული მუხლების ჯამი ბიუჯეტით მოთხოვნილ ჯამურ თანხასთან (არ უნდა მოხდეს
აღნიშნული თანხის გაზრდა).
ვ) ა(ა)იპ - „კავშირ სამხრეთის კარიბჭეს“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.3 პუნქტი (ჩანართის (სომხურენოვანი) ბეჭდვა (8
გვერდიანი) (პირველი და ბოლო გვერდი ფერადი)) არ არის სწორად დაანგარიშებული,
უნდა მოხდეს მისი შესაბამისობაში მოყვანა ჯამურ თანხასთან (1995 ლარი), ამ თანხის
ზრდის გარეშე;



პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.7 პუნქტი (ჩანართის (ქართულენოვანი) ბეჭდვა (8
გვერდიანი) (პირველი და ბოლო გვერდი ფერადი)) არ არის სწორად დაანგარიშებული,
უნდა მოხდეს მისი შესაბამისობაში მოყვანა ჯამურ თანხასთან (1995 ლარი), ამ თანხის
ზრდის გარეშე.

ზ) ა(ა)იპ - „კავშირ 21-ე საუკუნეს“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.1 პუნქტის

1.1.1 ქვეპუნქტის (პროექტის

დირექტორი) ერთეულის ღირებულება (1875 ლარი) შემცირდეს და განისაზღვროს
არაუმეტეს 1250 ლარის ოდენობით;


პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.1 პუნქტის 1.1.2 ქვეპუნქტის (რეგიონალური
კოორდინატორი) ერთეულის ღირებულება შემცირდეს (1425 ლარი) შემცირდეს და
განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით.

თ)

ა(ა)იპ

-

,,სტუდენტურ-ახალგაზრდული

სათათბიროს“

მიერ

შესასრულებელი

მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის მე-3 მუხლის 3.7 პუნქტი (ტრენერების ჰონორარი) არ შეესაბამება ამ
მუხლის შინაარსს და გადატანილ უნდა იქნას ბიუჯეტის პირველ მუხლში;



პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტი (მაისურების დამზადება) არ შეესაბამება ამ
მუხლის შინაარსს და გადატანილ უნდა იქნას ბიუჯეტის მე-3 მუხლში.

ი) ა(ა)იპ - ,,სახელმწიფოს ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობის სტრატეგიული
კვლევითი ცენტრის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:



პროექტის ბიუჯეტში ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტი (კომპიუტერული
ტექნიკა);



პროექტის ბიუჯეტში ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.3 პუნქტი (პრინტერი);



პროექტის ბიუჯეტში ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.4 პუნქტი (პრინტერი).

კ) ა(ა)იპ - ,,დახმარების საერთაშორისო ფონდის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტში გასწორებულ იქნას პირველი მუხლის ჯამი;



პროექტის

ბიუჯეტის

მე-2

მუხლის

2.1

პუნქტი

(საწვავი)

არ

არის

სწორად

დაანგარიშებული, უნდა მოხდეს მისი შესაბამისობაში მოყვანა ჯამურ თანხასთან (850
ლარი), ამ თანხის ზრდის გარეშე;


პროექტის ბიუჯეტის მე-3 მუხლში არ არის სწორად დაანგარიშებული საინფორმაციო
ტრიპლეტების ხარჯი, უნდა მოხდეს მისი შესაბამისობაში მოყვანა ჯამურ თანხასთან
(2800 ლარი), ამ თანხის ზრდის გარეშე;



პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ უნდა იქნას მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტი (კომუნალური
ხარჯი).

ლ) ა(ა)იპ - ,,საარჩევნო სისტემების კვლევითი ცენტრის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტში ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტი (კომპიუტერული
ტექნიკა);



პროექტის ბიუჯეტში ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.3 პუნქტი (პრინტერი);



პროექტის ბიუჯეტში ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.4 პუნქტი (პრინტერი).

მ) ა(ა)იპ - ,,ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.2 პუნქტის 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ქვეპუნქტები მათი
შინაარსის გათვალისწინებით გადატანილ უნდა იქნას ბიუჯეტის მე-3 მუხლში.

ნ) ა(ა)იპ - ,,ფოთის ახალგაზრდული ალიანსის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტი (ფოტოაპარატი);



პროექტის

ბიუჯეტის

მე-4

მუხლის

4.1

პუნქტით

(საკანცელარიო/კომუნალური)

გათვალისწინებული თანხა (1900 ლარი) შემცირდეს და განისაზღვროს არაუმეტეს 300
ლარის ოდენობით, აღნიშნული პუნქტის შინაარსი კი დაკორექტირდეს
საკანცელარიო ხარჯი.

როგორც

ო) ა(ა)იპ - ,,ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს“ მიერ შესასრულებელი
მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-3 მუხლის 3.6 პუნქტი (ნეთბუკის შეძენა);



პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.3 პუნქტი (კომუნალური ხარჯი);



პროექტის ბიუჯეტში დაკორექტირდეს მე-5 მუხლის (სხვა ხარჯი) ჯამი.

პ) ა(ა)იპ - ,,ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის კვლევითი
ცენტრის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის მე-3

მუხლის 3.3 პუნქტი (ტრენინგის ხარჯები - ჰონორარი,

მგზავრობა, სასტუმრო, კვება) გასამიჯნია შინაარსის მიხედვით, ამასთან ტრენერთა
ჰონორარი

გადატანილ

უნდა

იქნას პირველ

მუხლში.

აღნიშნული

ცვლილების

განხორციელებისას რეკომენდებულია პირველი მუხლით გათვალისწინებული შრომის
ანაზღაურების ხარჯი არ აღემატებოდეს პროექტის ბიუჯეტის 35 %-ს;


პროექტის

ბიუჯეტის

მე-5

მუხლის

5.1

პუნქტით

(თანმდევი

ხარჯები)

გათვალისწინებული ხარჯი (2000 ლარი) შემცირდეს და განისაზღვროს არაუმეტეს 500
ლარის ოდენობით, აღნიშნული პუნქტის შინაარსი კი დაკორექტირდეს

როგორც

გაუთვალისწინებელი ხარჯი;


პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტი (სმარტფონი
მეხსიერების ბარათით);



პროექტის ბიუჯეტის მე-3 მუხლის 3.1 პუნქტი (ბიულეტენების ბეჭდვა) არ არის სწორად
დაანგარიშებული, უნდა მოხდეს მისი შესაბამისობაში მოყვანა ჯამურ თანხასთან (7880
ლარი), ამ თანხის ზრდის გარეშე.

ჟ) ა(ა)იპ - ,,რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრის“
მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.8 პუნქტი (კომუნალური ხარჯი).

რ) ა(ა)იპ - ,,მედია ცენტრი კახეთის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის

ბიუჯეტი

ნაცვლად

3

თვისა

უნდა

დაანგარიშდეს

2

თვეზე

იმის

გათვალისწინებით, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან პროექტის განხორციელების
ფაქტობრივ პერიოდად მითითებულია 2016 წლის 7 აგვისტოდან 7 ოქტომრის ჩათვლით
პერიოდი.
შესაბამისად პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.1 პუნქტით
გათვალისწინებული სახელფასო ფონდი (ქვეპუნქტები 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3), მე-2 მუხლის 2.1
პუნქტით (მანქანის ქირა ტრანსპორტირება საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით) და 2.3

პუნქტით (საწვავის ხარჯი ტრანსპორტირებისთვის), ასევე მე-4 მუხლის 4.1
(კომუნიკაცია) პუნქტით მოთხოვნილი თანხები ნაცვლად 3 თვისა დაანგარიშდეს 2
თვეზე. გაითვალისწინეთ, რომ ზემოაღნიშნული ცვლილებების განხორციელებისას
ერთეულის ღირებულების გაზრდა არ უნდა მოხდეს;


პროექტის ბიუჯეტის მე-3 მუხლის 3.2 პუნქტი (ტრენერ/ კონსულტანტის ჰონორარი) არ
შეესაბამება აღნიშნულ მუხლის შინაარსს და გადატანილ უნდა იქნას ბიუჯეტის
პირველი

მუხლის

1.1

პუნქტში.

ასევე

რეკომენდებულია

პირველი

მუხლით

გათვალისწინებული შრომის ანაზღაურების ხარჯი არ აღემატებოდეს პროექტის
ბიუჯეტის 35 %-ს;


პროექტის ბიუჯეტის მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტი (მივლინება ბლოგერებისათვის) არ არის
სწორად დაანგარიშებული, უნდა მოხდეს მისი შესაბამისობაში მოყვანა ჯამურ თანხასთან
(475 ლარი), ამ თანხის ზრდის გარეშე;



პროექტის ბიუჯეტის მე-3 მუხლის 3.3 პუნქტი (სასტუმროს ხარჯი ბანაკის მონაწ.) არ
არის სწორად დაანგარიშებული, უნდა მოხდეს მისი შესაბამისობაში მოყვანა ჯამურ
თანხასთან (6000 ლარი), ამ თანხის ზრდის გარეშე.

კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე – 4
წინააღმდეგი – 0
„გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე -9 პუნქტის შესაბამისად, მიღებული იქნა
გადაწყვეტილება ზემოაღნიშნული ორგანიზაციების დაფინანსება განხორციელდეს მათ მიერ
საგრანტო პროექტების ბიუჯეტებში დადგენილი მოთხოვნების შესრულების პირობით.
„გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-8 პუნქტის საფუძველზე, შემდეგ არასამთავრობო
ორგანიზაციებს კომისიის გადაწყვეტილებით უარი ეთქვათ დაფინანსებაზე:

№

პროექტის წარმდგენი
ორგანიზაცია
თანამშრომლობის და

1

განვითარების
რეგიონალური ქსელი
ახალგაზრდული კავშირი

2

3
4

„ევროკლუბი“
საქართველოს ჟირაფები
რეგიონალური
ინიციატივების ცენტრი

წარმოდგენილი პროექტის
დასახელება
„ერთად ახალგაზრდა
ამომრჩევლების
გააქტიურებისათვის“
„ჩვენი არჩევანი - ჩვენი
მომამვალი“
,,მომავალი იწყება დღეს“
„იცოდე შენი საარჩევნო
უფლება!“

საშუალო შეფასება

77.50

77.25

77.25
76.50

ნათელი მომავალი

5

ტოლერანტობის სამყარო

„ანიმირებული არჩევნები“

76.50

საქართველოს სამოქალაქო
6

7

საზოგადოების
განვითარების ასოციაცია
ინოვაციის ზონა

„ჩვენი ხელის უფლება“

“აირჩიე გონივრულად„

74.50

74.50

კომისიის წევრებმა განიხილეს მეორე მიმართულების პირველ და მეორე თემატიკებზე
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია და
შეფასების ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების
საფუძველზე დაითვალა თითოეული არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მიღებული
საშუალო შეფასება:

№

1

2

პროექტის წარმდგენი
ორგანიზაცია
ქალთა საინფორმაციო
ცენტრი

ქალი და განვითარება

წარმოდგენილი პროექტის
დასახელება

საშუალო შეფასება

ქალის ხმა გადამწყვეტია

90.00

ჩვენ ვართ ქალები

88.25

2016 წლის საქართველოს
3

კოალიცია დამოუკიდებელი
ცხოვრებისათვის

პარლამენტის არჩევნებში
შეზღუდული შესაძლებლობის

88.00

მქონე პირთა მონაწილეობის
ხელშეწყობა
ყრუ პირთა მონაწილეობის

4

სამოქალაქო კულტურის
საერთაშორისო ცენტრი

ხელშეწყობა 2016 წლის 8
ოქტომბერს გასამართი

86.50

საქართველოს პარლამენტის
არჩევნების პროცესში

5

ჟურნალისტთა ქსელი

შენი ხმა გადამწყვეტია,

გენდერული

თანასწორობას მოაქვს

თანასწორობისათვის

წარმატება!

86.50

საპარლამენტო არჩევნებში
6

საზოგადოებრივი დამცველი

იძულებით გადაადგილებულ
პირთა სამოქალაქო

86.00

ჩართულობის გაზრდაა
თავისუფალი
7

განვითარებისა და

ჩვენი ქვეყანა - ჩვენი არჩევანი -

უფლებების დაცვის

ერთი ხმის ხმოვანება

86.00

ასოციაცია
ეთნიკურ უმცირესობათა
8

სამოქალაქო ინტეგრაციის
ფონდი

საარჩევნო ელექტორატის
ინფორმირებულობა 2016 წლის

86.00

საპარლამენტო არჩევნებში
მონაწილეობისათვის

9

სოციალურ-პოლიტიკური

“ქალები ერთვებიან - ქალები

განვითარების ცენტრი

მართავენ“

საქართველოს
10

აზერბაიჯანელ ქალთა
კავშირი

ეთნიკური უმცირესობების
საარჩევნო გზამკვლევი

86.00

85.75

ქვეყნის პოლიტიკურ
პროცესებში ქალთა
11

ძალადობისგან დაცვის

მონაწილეობის გაზრდა და

ეროვნული ქსელი

სამოქალაქო ჩართულობის

85.75

დონის ამაღლება არჩევნებში
მონაწილეობის გზით

12

13

განვითარებისა და
დემოკრატიის ცენტრი

საქართველოს უსინათლოთა
კავშირი

სამოქალაქო მონაწილეობის
გაძლიერება საარჩევნო

85.50

პროცესებში
შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა არჩევნებში

85.50

მონაწილეობის ხელშეწყობა
შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა მონაწილეობის

14

მოძრაობა ხელმისაწვდომი

ხელშეწყობა 2016 წლის 8

გარემო ყველასათვის

ოქტომბერს გასამართი

85.50

საქართველოს პარლემენტის
არჩევნების პროცესში
შშმ პირებისა და კახეთის
15

სოციალური დაცვის ლიგა

რეგიონში მცხოვრები
ეკომიგრანტების
მონაწილეობისათვის
ხელშეწყობა 2016 წლის 8

85.50

ოქტომბერს გასამართი
საქართველოს პარლამენტის
არჩევნების პროცესში
საარჩევნო პროცესში მოწყვლადი
16

სამოქალაქო განათლებისა
და რეაბილიტაციის ცენტრი

ჯგუფების სამოქალაქო
ჩართულობის ამაღლების

85.50

ხელშეწყობა საგანმანათლებლო
კამპანიის საშუალებით

ქალთა არასამთავრობო
17

ორგანიზაცია - კავშირი

დემოკრატიული

„პაროს“

არჩევნებისათვის

საქართველოს
18

ინსტიტუციონალური
განვითარების ცენტრი

19

აქტიური ქალები
85.50

ჩემი პირველი არჩევნები ახალგაზრდა ქალთა
ინფორმირებულობის გაზრდა

85.50

არჩევნების შესახებ

საზოგადოებრივ

8 ოქტომბრის არჩევნებს შენი ხმა

ინიციატივათა ჯგუფი

სჭირდება!

85.25

ევრო-კავკასიური
20

თანამშრომლობის

ინფორმირებული დევნილები

85.25

ასოციაცია
„ინფორმირებული ეროვნული
21

სამოქალაქო განვითარების
საერთაშორისო ქსელი

უმცირესობები მონაწილეობითი
და დემოკრატიული საარჩევნო

84.50

პროცესებისთვის
საქართველოში“
,,თქვენი ხმა მნიშვნელოვანია!“

22

ასოციაცია „მრავალეროვანი

(ეთნიკურ ქალთა მონაწილეობა

საქართველოს ქალები’’

საპარლამენტო არჩევნების

84.00

პროცესში)
„საარჩევნო პროცესებში
23

სამოქალაქო აქტივობების

მოქალაქეთა ჩართულობის

ცენტრი

ხელშეწყობა პანკისის ხეობასა და

82.50

ყარაჯალაში“
სამეცნიერო24

ინტელექტუალური კლუბი
„თაობათა დიალოგი”

25

„საპარლამენტო არჩევნების
მოტივაციის დღეები“

ჟურნალისტთა ასოციაცია -

„შენი ხმა გადამწყვეტია“ -

საზოგადოებრივი

ეთნიკური აზერბაიჯანელების

განვითარების კავშირი

ინფორმირება საპარლამენტო

82.25

82.00

„მეცენატი“

არჩევნებისთვის“

„მიიღე მონაწილეობა, მართე

26

ქალები მომავლისათვის

27

ასოციაცია „ანიკა“

„მიეცი ხმა შენს უფლებას“

საქართველოს

„ქვემო ქართლისა და კახეთის

აზერბაიჯანელთა

ქალები სამართლიანი

ახალგაზრდობის კავშირი

არჩევნებისათვის “

28

მომავალი“

82.00

82.00

81.75

რეაბილიტაციისა და
29

განვითარების

„სამართლიანი არჩევნები -

საქველმოქმედო ცენტრი

დემოკრატიული საზოგადოება“

81.75

„თანაზიარი“
30

განვითარების კვლევისა და
შეფასების ცენტრი
აფხაზეთის უსინათლოთა

31

და ყრუ–მუნჯთა კავშირი
“ჰერა”
სამცხე-ჯავახეთის

32

„დემოკრატ ქალთა
საზოგადოება“

33

ასოციაცია ბავშვი და ოჯახი

„ქალის ხმა VS აბსენტეიზმი“

„უსინათლოები მიდიან
არჩევნებზე“

“ არჩევნები და გენდერული
თანასწორობა’’

„მე და არჩევნები“

81.00

80.75

80.75

80.25

„არჩევნებში მონაწილეობის
34

მოძრაობა ხელმისაწვდომი

მოტივაციის ამაღლება

გარემოსათვის

შეზღუდული შესაძლებლობის

80.25

მქონე პირთათვის“
35

36

გორის სათემო რადიო
მოზაიკა

„ინფორმაცია აქტიურობისთვის“

სამოქალაქო ინიციატივები

,,ქალების

დემოკრატიისა და

გათვითცნობიერებული

გენდერული

არჩევანი-უკეთესობისკენ

თანასწორობისთვის

შეცვლილი რეალობა“

80.25

79.00

„ამბროლაურისა და ონის
37

ჩვენ საქართველოს
მოქალაქენი

რაიონებში მცხოვრებ ქალთა
სამოქალაქო აქტივობის ზრდის
ხელშეწყობა და ელექტორატის
სოციალური განწყობის

77.25

გაუმჯობესება 2016 წლის 8
ოქტომბრის საპარლამენტო
არჩევნებში მონაწილეობის
გზით“
„მოწყვლადი ჯგუფების
წარმომადგენელი
38

ახალგაზრდობის
განვითარების ცენტრი - XXI

ახალგაზრდების სამოქალაქო
ჩართულობისა და არჩევნებში

77.00

მონაწილეობის ხელშეწყობა
საგარეჯოსა და ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში“
„სტუდენტები

39

მწვანე კავკასია

აზერბაიჯანულენოვანი
ამომრჩევლის

76.50

ინფორმირებისათვის“
„2016 წლის საპარლამენტო
არჩევნებში იძულებით
40

ჯანმრთელი სამყარო

გადაადგილებულ პირთა

76.50

სამოქალაქო ჩართულობის
გაზრდა“
„ხელი შეეწყოს სამცხეჯავახეთისა და ქვემო ქართლის
რეგიონებში, ასევე დედაქალაქში
41

სტუდენტური

მცხოვრები ეთნიკური სომეხი

საერთაშორისო ინიციატივა

ამომრჩევლების ფართო

76.50

რაოდენობრივ და ხარისხობრივ
ჩართულობას 2016 წლის
საპარლამენტო არჩევნებში“
„აზერბაიჯანელი ქალები და
42

ქალთა კლუბი „პეონი“

ახალგაზრდები უკეთესი

76.25

მომავლისათვის“

43

საქართველოს ქურთთა
ახალგაზრდობის კავშირი

„მარგინალური ჯგუფების
წარმომადგენელი ქალები

74.75

არჩევნებზე“

საქართველოს აქტიურ
44

აზერბაიჯანელ ქალთა

„შენი ერთი ხმა გადამწყეტია“

74.25

,,მე ვხედავ საქართველოს“

73.50

ასოციაცია
45

მომავალი იწყება დღეს

46

47

ადამიანის უფლებათა
საგანმანათლებლო ცენტრი

„აზერბაიჯანელი მოსახლეობის
მონაწილეობის გაზრდა

72.75

საარჩევნო პროცესში“

დედათა და ბავშვთა დაცვის

„ერთად შევცვალოთ

ლიგა

უკეთესობისკენ“

71.75

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები ეთნიკური
საქართველოს
48

უმცირესობათა თემების

დამოუკიდებელი

ინტეგრაცია 2016 წლის 8

პროფესიული კავშირი

ოქტომბრის საპარლამენტო

66.50

არჩევნებში მონაწილეობის
ხელშეწყობის გზით"
„სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო
ქართლის რეგიონებში
კონფლიქტების და
49

მოლაპარაკების
საერთაშორისო კვლევითი
ცენტრი (ICCN)

მცხოვრები ქალების, ეთნიკური
უმცირესობების, შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე

63.75

პირების და ეკომიგრანტების
არჩევნების პროცესში
მონაწილეობისათვის
ხელშეწყობა“

ალექსანდრე ქართველის
50

(ქართველიშვილის)
საერთაშორისო

„მეტი ქალი არჩევნებზე“

61.50

საზოგადოება
„შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა მონაწილეების
51

კავშირი „ნუგეში-

ხელშეწყობა 2016 წლის 8

მზრუნველობა- თანადგომა“

ოქტომბერს საქართველოს

57.00

პარლამენტის არჩევნების
პროცესში“

საკონკურსო პირობების შესაბამისად მეორე მიმართულების დაფინანსების ფარგლები
შეადგენდა 590 000 ლარს. „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-7 და მე-8 პუნქტების
შესაბამისად, თუ კომისიის წევრების მიერ წარდგენილი შეფასების ფურცლების
საფუძველზე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მიღებული საშუალო შეფასება შეადგენს
70 ქულას ან მეტს, კომისია იღებს გადაწყვე ტილებას არასამთავრობო ორგანიზაციის
დაფინანსების

შესახებ,

ხოლო

თუ

დაფინანსებისთვის

საკმარისი

ქულის

მქონე

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოთხოვნილი დაფინანსების ჯამური ოდენობა
აღემატება შესაბამისი საკონკურსო მიმართულებისთვის განსაზღვრული დაფინანსების
ფარგლებს, ამ შემთხვევაში დაფინანსებას იღებენ საუკეთესო ქულის მქონე არასამთავრობო
ორგანიზაციები. აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, კომისიის გადაწყვეტილებით,

დათვლილი საშუალო
ორგანიზაციები:

№

1

შეფასების

პროექტის წარმდგენი
ორგანიზაცია

ქალთა საინფორმაციო

მიხედვით

დაფინანსდა

შემდეგი

არასამთავრობო

წარმოდგენილი პროექტის
დასახელება

საშუალო შეფასება

ქალის ხმა გადამწყვეტია

90.00

ჩვენ ვართ ქალები

88.25

ცენტრი

2

ქალი და განვითარება

2016 წლის საქართველოს
3

კოალიცია დამოუკიდებელი
ცხოვრებისათვის

პარლამენტის არჩევნებში
შეზღუდული შესაძლებლობის

88.00

მქონე პირთა მონაწილეობის
ხელშეწყობა
ყრუ პირთა მონაწილეობის

4

სამოქალაქო კულტურის
საერთაშორისო ცენტრი

ხელშეწყობა 2016 წლის 8
ოქტომბერს გასამართი

86.50

საქართველოს პარლამენტის
არჩევნების პროცესში

5

ჟურნალისტთა ქსელი

შენი ხმა გადამწყვეტია,

გენდერული

თანასწორობას მოაქვს

თანასწორობისათვის

წარმატება!

86.50

საპარლამენტო არჩევნებში
6

საზოგადოებრივი დამცველი

იძულებით გადაადგილებულ
პირთა სამოქალაქო

86.00

ჩართულობის გაზრდაა
თავისუფალი
7

განვითარებისა და

ჩვენი ქვეყანა - ჩვენი არჩევანი -

უფლებების დაცვის

ერთი ხმის ხმოვანება

86.00

ასოციაცია
ეთნიკურ უმცირესობათა
8

სამოქალაქო ინტეგრაციის
ფონდი

საარჩევნო ელექტორატის
ინფორმირებულობა 2016 წლის
საპარლამენტო არჩევნებში
მონაწილეობისათვის

86.00

9

სოციალურ-პოლიტიკური

“ქალები ერთვებიან - ქალები

განვითარების ცენტრი

მართავენ“

საქართველოს
10

აზერბაიჯანელ ქალთა
კავშირი

ეთნიკური უმცირესობების
საარჩევნო გზამკვლევი

86.00

85.75

ქვეყნის პოლიტიკურ
პროცესებში ქალთა
11

ძალადობისგან დაცვის

მონაწილეობის გაზრდა და

ეროვნული ქსელი

სამოქალაქო ჩართულობის

85.75

დონის ამაღლება არჩევნებში
მონაწილეობის გზით

12

13

განვითარებისა და
დემოკრატიის ცენტრი

საქართველოს უსინათლოთა
კავშირი

სამოქალაქო მონაწილეობის
გაძლიერება საარჩევნო

85.50

პროცესებში
შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა არჩევნებში

85.50

მონაწილეობის ხელშეწყობა
შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა მონაწილეობის

14

მოძრაობა ხელმისაწვდომი

ხელშეწყობა 2016 წლის 8

გარემო ყველასათვის

ოქტომბერს გასამართი

85.50

საქართველოს პარლემენტის
არჩევნების პროცესში
შშმ პირებისა და კახეთის
რეგიონში მცხოვრები
ეკომიგრანტების
15

სოციალური დაცვის ლიგა

მონაწილეობისათვის
ხელშეწყობა 2016 წლის 8

85.50

ოქტომბერს გასამართი
საქართველოს პარლამენტის
არჩევნების პროცესში
საარჩევნო პროცესში მოწყვლადი
16

სამოქალაქო განათლებისა
და რეაბილიტაციის ცენტრი

ჯგუფების სამოქალაქო
ჩართულობის ამაღლების

85.50

ხელშეწყობა საგანმანათლებლო
კამპანიის საშუალებით

17

ქალთა არასამთავრობო

აქტიური ქალები

ორგანიზაცია - კავშირი

დემოკრატიული

„პაროს“

არჩევნებისათვის

85.50

ჩემი პირველი არჩევნები -

საქართველოს
18

ინსტიტუციონალური
განვითარების ცენტრი

19

ახალგაზრდა ქალთა
ინფორმირებულობის გაზრდა

85.50

არჩევნების შესახებ

საზოგადოებრივ

8 ოქტომბრის არჩევნებს შენი ხმა

ინიციატივათა ჯგუფი

სჭირდება!

85.25

ევრო-კავკასიური
20

თანამშრომლობის

ინფორმირებული დევნილები

85.25

ასოციაცია

შენიშვნა:
სხდომის თავმჯდომარემ, „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად,
კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი, რომ ქვემოთ მოცემული ორგანიზაციების დაფინანსება
განხორციელდეს საგრანტო პროექტების ბიუჯეტებთან დაკავშირებით
შემდეგი
მოთხოვნების შესრულების პირობით:
ა) ა(ა)იპ - „ქალთა საინფორმაციო ცენტრის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:



პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.4 პუნქტი (კომუნალური ხარჯი);
პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტი (სარეკლამო ბილბორდის დიზაინი,
ბეჭდვა და განთავსება 1 თვით ) არ შეესაბამება ამ მუხლის შინაარსს და გადატანილ უნდა
იქნას ბიუჯეტის მე-4 მუხლში;



პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.3 პუნქტი (აპარატურის არენდა გამოფენისთვის) არ
შეესაბამება ამ მუხლის შინაარსს და უნდა გადატანილ იქნას ბიუჯეტის მე-4 მუხლში.

ბ) ა(ა)იპ - „ქალი და განვითარების“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტი (ელ.ენერგია და
კომუნ. გადასახადები).

გ)

ა(ა)იპ - „კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის“ მიერ შესასრულებელი

მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტი (კომუნალური ხარჯი);



პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტი (საბანკო მომსახურება) არ შეესაბამება ამ
მუხლის შინაარსს და გადატანილ უნდა იქნას ბიუჯეტის მე-5 მუხლში (სხვა ხარჯები).

დ) ა(ა)იპ - „სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის“ მიერ შესასრულებელი
მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტში დაკორექტირდეს მე-4 მუხლის (ოფისის ხარჯი) ჯამი.

ე) ა(ა)იპ - „ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის “ მიერ შესასრულებელი
მოთხოვნები:



პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.2 პუნქტის 1.2.1 ქვეპუნქტი (მძღოლი) არ არის
სწორად დაანგარიშებული, უნდა მოხდეს მისი შესაბამისობაში მოყვანა ჯამურ თანხასთან
(1150 ლარი), ამ თანხის ზრდის გარეშე;



პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტი (საბანკო მომსახურება) არ არის სწორად
დაანგარიშებული, უნდა მოხდეს მისი შესაბამისობაში მოყვანა ჯამურ თანხასთან (80



ლარი), ამ თანხის ზრდის გარეშე;
პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-3 მუხლის 3.5 პუნქტი („აიპადი” სოციალური
მედია კამპანიების წარმართვის, რგოლების მომზადების და არქივირებისათვის ).

ვ) ა(ა)იპ - „საზოგადოებრივი დამცველის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.1 პუნქტის 1.1.1 ქვეპუნქტის (პროექტის



ხელმძღვანელი) ერთეულის ღირებულება შემცირდეს 1250 ლარამდე;
პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტი (სასტამბო ხარჯი) არ არის სწორად
დაანგარიშებული, უნდა მოხდეს მისი შესაბამისობაში მოყვანა ჯამურ თანხასთან (7000
ლარი), ამ თანხის ზრდის გარეშე;



პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტი (საკომუნიკაციო ხარჯი) არ შეესაბამება ამ



მუხლის შინაარსს და გადასატანია ბიუჯეტის მე-4 მუხლში;
პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტი (ფოტოაპარატი Canon
EOS 1200D (9127B028) Black + Lens EF-S 18-55);



პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-5 მუხლის 5.3 პუნქტი (ლეპტოპიAsus
E402MA-WX0038T).

ზ) ა(ა)იპ - „თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების დაცვის ასოციაციის“ მიერ
შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის

ბიუჯეტის

მე-3

მუხლის

3.1

პუნქტით

(სუვენირები

მონაწილეთათვის/სასაჩუქრე ფონდი) გათვალისწინებული

ვიქტორინის

თანხა შემცირდეს და

განისაზღვროს არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;


პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტი (სხვა ხარჯი)

შემცირებულ იქნას 500

ლარამდე .
თ) ა(ა)იპ - „სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტით (საწვავის ხარჯი) გათვალისწინებული
საწვავის ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს პროექტის ბიუჯეტის დანარჩენ მუხლებში
არსებული თანხის ჯამური ოდენობის 7%-ს. აღნიშნულის გათვალისწინებით უნდა
დაკორექტირდეს 2.2 პუნქტი;



პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.4 პუნქტი (საწვავის ხარჯი);



პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტი (კომუნალური ხარჯი).

ი)

ა(ა)იპ - „სოციალურ-პოლიტიკური განვითარების ცენტრის“ მიერ შესასრულებელი

მოთხოვნები:
 პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.1 პუნქტის 1.1.1 ქვეპუნქტით (პროექტის
ხელმძღვანელი) განსაზღვრული ერთეულის ღირებულება (1800 ლარი) შემცირდეს და
განისაზღვროს არაუმეტეს 1250 ლარის ოდენობით;



პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.1 პუნქტის 1.1.2 ქვეპუნქტით (პროექტის
კოორდინატორი) განსაზღვრული ერთეულის ღირებულება (1600 ლარი) შემცირდეს და
განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით;



პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-3 მუხლის 3.2 პუნქტი (ფოტოაპარატის
შეძენა);




პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.3 პუნქტი (პროექტორი);
პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.4 პუნქტი (პროექტორის ეკრანი
სადგამით).

კ)

ა(ა)იპ - „საქართველოს აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირის“ მიერ შესასრულებელი

მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტი (კომპიუტერი (ნოუტ
ბუკი)).

ლ) ა(ა)იპ - „სოციალური დაცვის ლიგის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.1 პუნქტის 1.1.1 ქვეპუნქტით (პროექტის
ხელმძღვანელი) გათვალისწინებული ერთეულის
განისაზღვროს არაუმეტეს 1250 ლარის ოდენობით.

ღირებულება

შემცირდეს

და

მ) ა(ა)იპ - „ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტი (მგზავრობის ხარჯი თემიდან) არ არის
სწორად დაანგარიშებული, უნდა მოხდეს მისი შესაბამისობაში მოყვანა ჯამურ თანხასთან



( 600 ლარი), ამ თანხის ზრდის გარეშე;
პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-2 მუხლის 2.3 პუნქტი (დამკვირვებლების
ტრენინგში მონაწილეების ტრასპორტირება);



პროექტის

ბიუჯეტის

მე-4

მუხლის

4.1

პუნქტით

(საკომუნიკაციო

ხარჯი)

გათვალისწინებული ხარჯი (1200 ლარი) შემცირდეს და განისაზღვროს არა უმეტეს 600
ლარის ოდენობით;


პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტით (სხვა ხარჯები) გათვალისწინებული
ხარჯი (1000 ლარი) შემცირდეს და განისაზღვროს არა უმეტეს 500 ლარის ოდენობით;



პროექტის ბიუჯეტის ჯამი მუხლების მიხედვით სცდება პროქტით მოთხოვნილი
ბიუჯეტის ჯამურ თანხას (29805 ლარი). აღნიშნული შესაბამისობაში უნდა იქნას
მოყვანილი პროექტით მოთხოვნილი ბიუჯეტის ჯამური თანხის ზრდის გარეშე.

ნ) ა(ა)იპ - „საქართველოს უსინათლოთა კავშირის“ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტი (თარჯიმნის მომსახურების ხარჯი) არ
შეესაბამება ამ მუხლის შინაარსს და გადასატანია ბიუჯეტის მე-4 მუხლში.



პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით (გაუთვალისწინებელი ხარჯები)
განსაზღვრული თანხა შემცირებულ იქნას 500 ლარამდე.

ო)

ა(ა)იპ - „მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის“ მიერ შესასრულებელი

მოთხოვნები:



პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტიდან ამოღებულ იქნას კომუნალური
მომსახურების ხარჯი და აღნიშნულის გათვალისწინებით დაკორექტირდეს ოფისის
იჯარის ხარჯი.

პ) ა(ა)იპ - „სამოქალაქო განათლებისა და რეაბილიტაციის ცენტრის“ მიერ შესასრულებელი
მოთხოვნები:
 პროექტის ბიუჯეტის მე-3 მუხლის 3.4 პუნქტით (პროექტის შემაჯამებელი შეხვედრა)
გათვალისწინებული ხარჯი (3000 ლარი) შემცირდეს და განისაზრვროს არაუმეტეს 1500
ლარის ოდენობით;


პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტით (საკანცელარიო) გათვალისწინებული
ხარჯი (1000 ლარი) შემცირდეს და განისაზრვროს არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით;




პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტი (ოფისის ხარჯი) ჩაიშალოს ქვეპუნქტებად;
პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტი (სხვა ხარჯები გაუთვალისწინებელი)
შემცირდეს 500 ლარამდე.

ჟ) ა(ა)იპ - ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაცია - კავშირი „პაროსის“ მიერ შესასრულებელი
მოთხოვნები:
 პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.1 პუნქტის 1.1.1 ქვეპუნქტით (პროექტის
ხელმძღვანელი) განსაზღვრული ერთეულის ღირებულება (1800 ლარი) შემცირდეს და
განისაზღვროს არაუმეტეს 1250 ლარის ოდენობით;


პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.1 პუნქტის 1.1.2 ქვეპუნქტით (პროექტის
კოორდინატორი) განსაზღვრული ერთეულის ღირებულება (1400 ლარი) შემცირდეს და



განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 ლარის ოდენობით;
პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტი (კომუნალური ხარჯი);



პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.4 პუნქტი (ნოუთბუკი);



პროექტის ბიუჯეტიდან ამოღებულ იქნას მე-4 მუხლის 4.5 პუნქტი (პროექტორი);



პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტი (გაუთვალისწინებელი ხარჯები)
შემცირებულ იქნას 500 ლარამდე .

რ)

ა(ა)იპ

-

„საქართველოს

ინსტიტუციონალური

განვითარების

ცენტრის“

მიერ

შესასრულებელი მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის მე-3 მუხლის 3.4 პუნქტი (ფასიანი საჩუქრები გამარჯვებული
კონკურსანტებისთვის) გათვალისწინებული ხარჯი შემცირდეს და განისაზღვროს
ჯამურად არაუმეტეს 150 ლარის ოდენობით.

ს)

ა(ა)იპ - „ევრო-კავკასიური თანამშრომლობის ასოციაციის“ მიერ შესასრულებელი

მოთხოვნები:


პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.1 პუნქტის 1.1.1 ქვეპუნქტით (პროექტის
ხელმძღვანელი) გათვალისწინებული ერთეულის ღირებულება (1500 ლარი) შემცირდეს



და განისაზღვროს არაუმეტეს 1250 ლარის ოდენობით;
პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.1 პუნქტის 1.1.3 ქვეპუნქტით (ფინანსური
მენეჯერი) გათვალისწინებული ერთეულის ღირებულება (1000 ლარი) შემცირდეს და
განისაზღვროს არაუმეტეს 850 ლარის ოდენობით;

პროექტის ბიუჯეტის მესამე მუხლის 3.1 პუნქტი (საკანცელარიო ნივთები) არ არის
სწორად დაანგარიშებული, უნდა მოხდეს მისი შესაბამისობაში მოყვანა ჯამურ თანხასთან



(200 ლარი), ამ თანხის ზრდის გარეშე.
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე – 4
წინააღმდეგი – 0
„გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე -9 პუნქტის შესაბამისად, მიღებულ ი იქნა
გადაწყვეტილება ზემოაღნიშნული ორგანიზაციების დაფინანსება განხორციელდეს მათ მიერ
საგრანტო პროექტების ბიუჯეტებში დადგენილი მოთხოვნების შესრულების პირობით.
„გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-8 პუნქტის საფუძველზე შემდეგ არასამთავრობო
ორგანიზაციებს კომისიის გადაწყვეტილებით უარი ეთქვათ დაფინანსებაზე:

№

პროექტის წარმდგენი
ორგანიზაცია

წარმოდგენილი პროექტის
დასახელება

საშუალო შეფასება

„ინფორმირებული ეროვნული
1

სამოქალაქო განვითარების
საერთაშორისო ქსელი

უმცირესობები მონაწილეობითი
და დემოკრატიული საარჩევნო

84.50

პროცესებისთვის
საქართველოში“
,,თქვენი ხმა მნიშვნელოვანია!“

2

ასოციაცია „მრავალეროვანი

(ეთნიკურ ქალთა მონაწილეობა

საქართველოს ქალები’’

საპარლამენტო არჩევნების

84.00

პროცესში)
„საარჩევნო პროცესებში
3

სამოქალაქო აქტივობების

მოქალაქეთა ჩართულობის

ცენტრი

ხელშეწყობა პანკისის ხეობასა და

82.50

ყარაჯალაში“
სამეცნიერო4

ინტელექტუალური კლუბი
„თაობათა დიალოგი”

5

6

„საპარლამენტო არჩევნების
მოტივაციის დღეები“

ჟურნალისტთა ასოციაცია -

„შენი ხმა გადამწყვეტია“ -

საზოგადოებრივი

ეთნიკური აზერბაიჯანელების

განვითარების კავშირი

ინფორმირება საპარლამენტო

„მეცენატი“

არჩევნებისთვის“

ქალები მომავლისათვის

„მიიღე მონაწილეობა, მართე
მომავალი“

82.25

82.00

82.00

7

8

ასოციაცია „ანიკა“

„მიეცი ხმა შენს უფლებას“

საქართველოს

„ქვემო ქართლისა და კახეთის

აზერბაიჯანელთა

ქალები სამართლიანი

ახალგაზრდობის კავშირი

არჩევნებისათვის “

82.00

81.75

რეაბილიტაციისა და
9

განვითარების

„სამართლიანი არჩევნები -

საქველმოქმედო ცენტრი

დემოკრატიული საზოგადოება“

81.75

„თანაზიარი“
10

განვითარების კვლევისა და
შეფასების ცენტრი
აფხაზეთის უსინათლოთა

11

და ყრუ–მუნჯთა კავშირი
“ჰერა”
სამცხე-ჯავახეთის

12

„დემოკრატ ქალთა
საზოგადოება“

13

ასოციაცია ბავშვი და ოჯახი

„ქალის ხმა VS აბსენტეიზმი“

„უსინათლოები მიდიან
არჩევნებზე“

“ არჩევნები და გენდერული
თანასწორობა’’

„მე და არჩევნები“

81.00

80.75

80.75

80.25

„არჩევნებში მონაწილეობის
14

მოძრაობა ხელმისაწვდომი

მოტივაციის ამაღლება

გარემოსათვის

შეზღუდული შესაძლებლობის

80.25

მქონე პირთათვის“
15

გორის სათემო რადიო
მოზაიკა

„ინფორმაცია აქტიურობისთვის“

80.25

„ორგანიზაციას არ გააჩნია
უშუალოდ საარჩევნო
თემატიკაზე მუშაობის

16

სამოქალაქო ინიციატივები

გამოცდილება, თუმცა ქალთა

დემოკრატიისა და

გაძლიერების თემატიკაზე

გენდერული

მუშაობის დროს ჩვენ ჩავატარეთ

თანასწორობისთვის

ტრენინგები, რომელიც

79.00

არჩევნებში ქალთა
მონაწილეობის როლსა და
მნიშვნელობას შეეხებოდა“
„ამბროლაურისა და ონის
17

ჩვენ საქართველოს

რაიონებში მცხოვრებ ქალთა

მოქალაქენი

სამოქალაქო
აქტივობის ზრდის ხელშეწყობა

77.25

და ელექტორატის სოციალური
განწყობის გაუმჯობესება 2016
წლის 8 ოქტომბრის
საპარლამენტო არჩევნებში
მონაწილეობის გზით“
„მოწყვლადი ჯგუფების
წარმომადგენელი
18

ახალგაზრდობის
განვითარების ცენტრი - XXI

ახალგაზრდების სამოქალაქო
ჩართულობისა და არჩევნებში

77.00

მონაწილეობის ხელშეწყობა
საგარეჯოსა და ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტში“
„სტუდენტები

19

მწვანე კავკასია

აზერბაიჯანულენოვანი
ამომრჩევლის

76.50

ინფორმირებისათვის“
„2016 წლის საპარლამენტო
არჩევნებში იძულებით
20

ჯანმრთელი სამყარო

გადაადგილებულ პირთა

76.50

სამოქალაქო ჩართულობის
გაზრდა“
„ხელი შეეწყოს სამცხეჯავახეთისა და ქვემო ქართლის
რეგიონებში, ასევე დედაქალაქში
21

სტუდენტური

მცხოვრები ეთნიკური სომეხი

საერთაშორისო ინიციატივა

ამომრჩევლების ფართო

76.50

რაოდენობრივ და ხარისხობრივ
ჩართულობას 2016 წლის
საპარლამენტო არჩევნებში“
„აზერბაიჯანელი ქალები და
22

ქალთა კლუბი „პეონი“

ახალგაზრდები უკეთესი

76.25

მომავლისათვის“

23

საქართველოს ქურთთა
ახალგაზრდობის კავშირი

„მარგინალური ჯგუფების
წარმომადგენელი ქალები

74.75

არჩევნებზე“

საქართველოს აქტიურ
24

აზერბაიჯანელ ქალთა

„შენი ერთი ხმა გადამწყეტია“

74.25

,,მე ვხედავ საქართველოს“

73.50

ასოციაცია
25

მომავალი იწყება დღეს

26

27

ადამიანის უფლებათა
საგანმანათლებლო ცენტრი

„აზერბაიჯანელი მოსახლეობის
მონაწილეობის გაზრდა

72.75

საარჩევნო პროცესში“

დედათა და ბავშვთა დაცვის

„ერთად შევცვალოთ

ლიგა

უკეთესობისკენ“

71.75

„გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე შემდეგ არასამთავრობო
ორგანიზაციებს კომისიის გადაწყვეტილებით უარი ეთქვათ დაფინანსებაზე:

№

პროექტის წარმდგენი
ორგანიზაცია

წარმოდგენილი პროექტის
დასახელება

საშუალო შეფასება

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტში
მცხოვრები ეთნიკური
საქართველოს
1

დამოუკიდებელი
პროფესიული კავშირი

უმცირესობათა
თემების ინტეგრაცია 2016 წლის

66.50

8 ოქტომბრის საპარლამენტო
არჩევნებში მონაწილეობის
ხელშეწყობის გზით"
„სამცხე-ჯავახეთის და ქვემო
ქართლის რეგიონებში
მცხოვრები ქალების, ეთნიკური

კონფლიქტების და
2

მოლაპარაკების
საერთაშორისო კვლევითი
ცენტრი (ICCN)

უმცირესობების, შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე

63.75

პირების და ეკომიგრანტების
არჩევნების პროცესში
მონაწილეობისათვის
ხელშეწყობა“

ალექსანდრე ქართველის
3

(ქართველიშვილის)
საერთაშორისო

„მეტი ქალი არჩევნებზე“

61.50

საზოგადოება
„შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა მონაწილეების
4

კავშირი „ნუგეში-

ხელშეწყობა 2016 წლის 8

მზრუნველობა- თანადგომა“

ოქტომბერს საქართველოს
პარლამენტის არჩევნების
პროცესში“

57.00

სხდომის თავმჯდომარემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა.

სხდომის თავმჯდომარე: ნანა ჭიღლაძე

__________________________________

კომისიის წევრები:

__________________________________

დავით ღონღაძე

თინათინ ბოჭორიშვილი

_________________________________

თამარ ჯაფარიძე

__________________________________

ნინო დოლიძე

__________________________________

2016 წლის 17 ივნისს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსისთვის შექმნილი
საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №2

ქ. თბილისი

7 აგვისტო 2016 წელი

სხდომას თავმჯდომარეობდა საკონკურსო კომისიის (შემდგომში - კომისია) თავმჯდომარე
ნანა ჭიღლაძე.
სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები:
გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი კომისიის წევრები:
ა) დავით ღონღაძე - საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES);
ბ) თინათინ ბოჭორიშვილი - სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
გ) ნანა ჭიღლაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი, სამართლის დოქტორი;
დ) თამარ ჯაფარიძე - სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია.

სხდომას არ ესწრებოდა გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი კომისიის წევრი:
ანა ფაშალიშვილი - გაეროს ქალთა ორგანიზაცია.
სხდომას არ ესწრებოდნენ სათათბირო ხმის უფლების მქონე კომისიის წევრები:
ა) თეონა ყუფუნია
ინსტიტუტი (NDI);
ბ)

-

საერთაშორისო

ურთიერთობების

ეროვნულ–დემოკრატიული

მარიამ ჩიხლაძე - ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტი

(NIMD);
გ)

თინათინ ბოლქვაძე - ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო;

დ) შორენა ღარიბაშვილი - კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS);
ე)

ნინო გოგოლაძე - ეროვნული უმცირესობების საკითხებზე ეუთოს უმაღლესი კომისარი

(OSCE HCNM);
ვ)

ნინო დოლიძე - საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI).

საკონკურსო კომისიის სამდივნომ კომისიას გააცნო დღის წესრიგი. კომისიამ დღის წესრიგი
დაამტკიცა შემდეგი სახით:
2016 წლის 17 ივნისს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში კომისიის 27
ივლისის სხდომაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ საგრანტო პროექტების
ბიუჯეტების კორექტირებასთან დაკავშირებით დადგენილი მოთხოვნების შესრულების
შესახებ ინფორმაციის გაცნობა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების (დაფინანსებაზე ან
დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ) მიღება.
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე – 4
წინააღმდეგი – 0

2016 წლის 17 ივნისს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში კომისიის 27
ივლისის სხდომაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ საგრანტო პროექტების
ბიუჯეტების კორექტირებასთან დაკავშირებით დადგენილი მოთხოვნების შესრულების
შესახებ ინფორმაციის გაცნობა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების (დაფინანსებაზე ან
დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ) მიღება
კომისიის სამდივნომ კომისიას მიაწოდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ არასამთავრობო
ორგანიზაციებმა ვადის დაცვით შეასრულეს 2016 წლის 27 ივლისის სხდომაზე კომისიის
მიერ „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე დადგენილი
მოთხოვნები

საგრანტო

პროექტების

ბიუჯეტების

კორექტირებასთან

დაკავშირებით.

აღნიშნული მოთხოვნა არ შეასრულა არასამთავრობო ორგანიზაციამ „ძალადობისგან დაცვის
ეროვნული ქსელი“, რომელმაც სწავლების ცენტრის ელ-ფოსტაზე გამოაგზავნა წერილი
საგრანტო პროექტის განხორციელებაზე უარის თქმის შესახებ.
სამდივნოს მიერ მიწოდებული ინფორმაციის განხილვის შემდგომ, სხდომის თავმჯდომარემ
„გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად კენჭისყრაზე დააყენა
საკითხი არასამთავრობო ორგანიზაციის „ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის“
დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ.
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე – 4
წინააღმდეგი – 0
კომისიის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - „ძალადობისგან დაცვის ეროვნული
ქსელის“ დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ.
ა(ა)იპ - „ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის“ დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ
მიღებულმა გადაწყვეტილებამ გამოიწვია ახალი გარემოება, კერძოდ: არასამთავრობო
ორგანიზაციამ „სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი“ კომისიის წევრთა
შეფასების ფურცლების საფუძველზე დათვლილი საშუალო შეფასების მიხედვით მიიღო
დაფინანსებისთვის საკმარისი ქულა (84.50). „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-7 და
მე-8 პუნქტების შესაბამისად კომისიის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება აღნიშნული
ორგანიზაციის

დაფინანსებაზე

უარის

თქმის

შესახებ,

ვინაიდან

დაფინანსებისთვის

საკმარისი ქულის მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოთხოვნილი დაფინანსების
ჯამური

ოდენობა

აღემატებოდა

შესაბამისი

საკონკურსო

მიმართულებისთვის

განსაზღვრული დაფინანსების ფარგლებს. იმის გათვალისწინებით, რომ ააიპ „ძალადობისგან
დაცვის ეროვნულმა ქსელმა“ უარი განაცხადა საგრანტო პროექტის განხორციელებაზე და
გაჩნდა დაფინანსების სახსრებზე ხელმისაწვდომობა, კომისიამ იმსჯელა და მიიღო
გადაწყვეტილება, რომ ააიპ „სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელის“ მიმართ
დაფინანსებაზე უარის თქმის საფუძვლის არარსებობის გამო და მის მიერ მიღებული
დაფინანსებისთვის საკმარისი ქულის გათვალისწინებით, ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი
ააიპ „სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელის“ მიმართ კომისიის გადაწყვეტილება
დაფინანსებაზე უარის თქმის შესახებ.

კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე – 4
წინააღმდეგი – 0
სხდომის თავმჯდომარემ, „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-7-მე-9 პუნქტების
შესაბამისად, კენჭისყრაზე დააყენა საკითხი, რომ განხორციელდეს ა(ა)იპ - „სამოქალაქო
განვითარების საერთაშორისო ქსელის“ დაფინანსება საგრანტო პროექტების ბიუჯეტთან
დაკავშირებით შემდეგი მოთხოვნების შესრულების პირობით:


პროექტის ბიუჯეტის მე-4

მუხლის 4.2 პუნქტი (ოფისის ხარჯი) ჩაიშალოს

ქვეპუნქტებად;


პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით (გაუთვალისწინებელი ხარჯები)
განსაზღვრული
ოდენობით;



თანხა შემცირდეს და განისაზღვროს არაუმეტეს 500 ლარის

პროექტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სახელფასო ფონდის თვიური დაანგარიშება
მოხდეს იმ პერიოდის გათვალისწინებით რა პერიოდისთვისაც იქნება წარმოდგენილი
კორექტირებული საკონკურსო დოკუმენტაცია.

ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით, საჭიროების შემთხვევაში,
ცვლილებები განხორციელდეს საგრანტო პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობების,
ღონისძიებების ნაწილში.
კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე – 4
წინააღმდეგი – 0
„გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-7-მე-9 პუნქტების შესაბამისად, მიღებული იქნა
გადაწყვეტილება ა(ა)იპ - „სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელის“ დაფინანსება
განხორციელდეს საგრანტო პროექტის ბიუჯეტში დადგენილი მოთხოვნების შესრულების
პირობით.
სხდომის თავმჯდომარემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა.

სხდომის თავმჯდომარე: ნანა ჭიღლაძე

__________________________________

კომისიის წევრები:

__________________________________

დავით ღონღაძე

თინათინ ბოჭორიშვილი

თამარ ჯაფარიძე

_________________________________

__________________________________

