
საკონკურსო თემატიკა №1 :აქტიურ ამომრჩეველთა ქსელი - ამომრჩეველთა განათლების წყარო 

 

დაფინანსება: 

არაუმეტეს 50.000 ლარისა 

   

ხანგრძლივობა:  

2011წლის  15სექტემბერი - 2011 წლის 15 დეკემბერი 

 

დამატებითი მოთხოვნა საგრანტო პროექტთან დაკავშირებით: 

საგრანტო პროექტი ”აქტიურ ამომრჩეველთა ქსელი - ამომრჩეველთა განათლების წყარო” უნდა განხორციელდეს საქართველოს შემდეგი რეგიონებიდან 

ერთ-ერთში: რაჭა-ლეჩხუმი, გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი 

 

№ 

 

წარმდგენი ორგანიზაცია 

 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

ღირებულება 

 

პროექტის ხანგრძლივობა 

 
1 

 

 

დევნილთა ასოციაცია მშვიდობისათვის 

 

 

“ჩემი პირველი არჩევნები” 

 
გურია 15003.94 ლარი 15.09.2011 – 15.12.2011 

 

2 

 

სამოქალაქო ინიციატივა - 

სამართლიანი არჩევნები 

”ინფორმირებული 

ამომრჩეველი” 
გურია 49830 ლარი 15.09.2011 – 15.12.2011 

 

3 

 

თავისუფალი არჩევანი-სამართლიანი 

საზოგადოება 

”ზუგდიდი-ცოდნისა და 

წარმატების ქალაქი” 
ზუგდიდი 39900 ლარი 15.09.2011 – 15.12.2011 

4 
საარჩევნო სისტემების კვლევითი 

ცენტრი 

აქტიურ ამომრჩეველთა 

ქსელის განვითარება 

სამეგრელოში” 

სამეგრელო 

(აბაშა, სენაკი, 

მარტვილი, ხობი, 

ფოთი, წალენჯიხა 

და ჩხოროწყუ) 

49850 ლარი 15.09.2011 – 15.12.2011 

5 მომავლის არჩევანი ”უფრო ძლიერი მესტია” მესტია 20 900 ლარი 15.09.2011 – 15.12.2011 

 

6 

 

ახალგაზრდა ევროპელ დემოკრატები 

“განათლებული 

ახალგაზრდობა - 

დემოკრატიული არჩევნები” 

ლენტეხის რაიონი 10433 ლარი 19.09.2011 - 05.12.2011 

7 დემოკრატიის ქსელი 

„ამომრჩეველთა სამოქალაქო 

განათლება – რეგიონის 

განვითარებისთვის“ 

რაჭა-ლეჩხუმი და 

ქვემო სვანეთი 

 

49 850 ლარი 
 

15.09.2011 - 15.12.2011 

 

 



საკონკურსო თემატიკა №2  ”ინფორმირებული ამომრჩეველი - დემოკრატიული არჩევნების წყარო”   

დაფინანსება: 

არაუმეტეს 50.000 ლარისა 

 

ხანგრძლივობა:  

2011წლის  15 სექტემბერი - არაუგვიანეს 2012  წლის 15 აპრილი 

 

დამატებითი მოთხოვნა საგრანტო პროექტთან დაკავშირებით: 

საგრანტო პროექტი ”ინფორმირებული ამომრჩეველი - დემოკრატიული არჩევნების  წყარო” უნდა განხორციელდეს საქართველოს რეგიონებში (გარდა 

თბილისისა); პროექტმა შეიძლება მოიცვას ერთდროულად რამდენიმე რეგიონი 

 

 

№ 

 

წარმდგენი ორგანიზაცია 

 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 

 

პროექტის განხორციელების 

ადგილი 

 

წარმოდგენილი 

პროექტის 

ღირებულება 

 

პროექტის ხანგრძლივობა 

1 მედია ჯგუფი კრეატივი 

”საარჩევნო საკითხებთან 

დაკავშირებით საქართველოს 

რეგიონების მოსახლეობის 

ინფორმირებულობის კვლევა” 

აჭარა, ქვემო ქართლი, შიდა 

ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, 

კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, 

გურია და სამეგრელო 

20 000 ლარი 01.10.2011- 31.12.2012 

2 სამოქალაქო განათლება დემოკრატიული არჩევნები 
თეთრიწყარო, მარნეული და 

წალკა 
19 950  ლარი 16.09.2011- 25.12.2011 

3 

 

ჯგუფი - პოლიტეა 

 

”ჩაერთე და აირჩიე” თელავი 33 647.20 ლარი 15.09.2011 – 15.01.2012 

4 

 

ბიზნეს ცენტრი კახეთი 

 

”არჩევნები ყველაზე 

მნიშვნელოვანია” 
კახეთი 19 970 ლარი 15.09.2011-20.12.2011 

5 
სამეგრელოს ტურიზმის 

განვითარების ცენტრი 
”აირჩიე შენი მომავალი” სამეგრელო 19 909 ლარი 19.09.2011-19.01.2012 

6 
კვლევის და განვითარების 

ასოციაცია 

”ქვემო ქართლის რეგიონის 

მოსახლეობისთვის საარცევნო 

სისტემის გაცნობა” 

ქვემო ქართლი 23 952 ლარი 15.09.2011-15.03.2012 

 


