
 

2016 წლის 15 მარტს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით 

დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციები 
 

საკონკურსო თემატიკა - პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა 2016 წლის ოქტომბერში გასამართი საქართველოს 

პარლამენტის არჩევნებისთვის 

 
N არასამთავრობო ორგანიზაცია პროექტის დასახელება 

 
განხორციელების არეალი 

1 ააიპ სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო 

ცენტრი 

პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივი ორგანიზაციების 

წარმომადგენლების შესაძლებლობების გაზრდა კახეთის რეგიონში 

კახეთი  

(8 საოლქო საარჩევნო კომისია) 

2 ააიპ სამოქალაქო განათლების განვითარების 

მულტიეთნიკური რესურცენტრი 

პოლიტიკური პარტიების განვითარების ხელშეწყობა ქვემო ქართლის 

რეგიონში 

ქვემო ქართლი  

(7 საოლქო საარჩევნო 

კომისია) 

3 ააიპ განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი 
პოლიტიკური პარტიების რესურსების გაძლიერება შიდა ქართლისა და 

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში 

შიდა ქართლი - მცხეთა- 

მთიანეთი (8 საოლქო 

საარჩევნო კომისია) 

4 ააიპ საერთო სამოქალაქო მოძრაობა ”მრაველეროვანი 

საქართველო“ 

კვალიფიციური და არაკვალიფიციური პოლიტიკური პარტიების 

წარმომადგენელთა საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების 

ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 2016 წლის ოქტომბერში 

გასამართი საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისათვის 

სამცხე-ჯავახეთი (6 საოლქო 

საარჩევნო კომისია) 

5 ააიპ სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის 

განვითარების ცენტრი 

 

პოლიტიკური პარტიების წევრების ტრენინგი-იმერეთი იმერეთი (თერჯოლისა და 

ტყიბულის გარდა) (10 

საოლქო საარჩევნო კომისია) 

6 ააიპ თავისუფალი განვითარებისა და უფლებების 

დაცვის ასოციაცია 

„ერთად დემოკრატიისთვის“ რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო 

სვანეთი, თერჯოლა და 

ტყიბული (6 საოლქო 

საარჩევნო კომისია) 

7 ააიპ ევრო-კავკასიური თანამშრომლობის ასოციაცია ”შესაძლებლობების განვითარება არჩვნებისთვის“ 

 

სამეგრელო და ზემო სვანეთი 

 (9 საოლქო საარჩევნო კომისია) 

8 ააიპ საქართველოს სახელმწიფო მოდერნიზაციის 

ინსტიტუტი 

პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარება 

2016 

გურია - აჭარა 

 (9 საოლქო საარჩევნო 

კომისია) 

 

 

 



2016 წლის 4 აპრილს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით 

დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია 

 

საკონკურსო თემატიკა - პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის 

N არასამთავრობო ორგანიზაცია პროექტის დასახელება 

 
განხორციელების არეალი 

 

1 
ააიპ სამხრეთ კავკკასიის ახალგაზრდა ქალ 

ექსპერტთა ქსელი მშვიდობის და 

უსაფრთხოებისთვის 

 

 

 

 

ძლიერი პოლიტიკური პარტიები დემოკრატიული საარჩევნო 

პროცესებისათვის საქართველოში 

თბილისი 

 (10 საოლქო საარჩევნო 

კომისია) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 წლის 15 მარტსა და 4 აპრილს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში განხორციელებული 

პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობის 

პროგრამაში მონაწილეთა სტატისტიკა  

პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების 

ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში ტრენინგებს სულ დაესწრო - 1431 მონაწილე. 
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