საკონკურსო თემატიკა - პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა 2017 წელს გასამართი
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნებისთვის

№

არასამთავრობო ორგანიზაცია
ააიპ ახალი თაობა-

1

დემოკრატიული
საქართველოსთვის
ააიპ დემოკრატიულ

2

3

ინიციატივათა საერთაშორისო
ცენტრი

თვითმმართველობის არჩევნებისთვის

ძლიერი პოლიტიკური პარტიები
დედაქალაქის განვითარებისათვის

მთაწმინდა, ვაკე, საბურთალო,
კრწანისი, ჩუღურეთი

ისანი, სამგორი, დიდუბე,
ნაძალადევი, გლდანი

საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების

საზოგადოებრივი განვითარების

ხელშეწყობა-თვითმმართველობის

საგრეჯო, გურჯაანი, სიღნაღი,

კავშირი მეცენატი

ლეგიტიმური არჩევნებისთვის

დედოფლისწყარო

საერთაშორისო ქსელი
ააიპ ინსტიტუციური

5

განვითარებული პარტიები დედაქალაქის

პროექტის განხორციელების
არეალი

ააიპ ჟურნალისტთა ასოციაცია -

ააიპ სამოქალაქო განვითარების
4

პროექტის დასახელება

განვითარების და
მონიტორინგის ცენტრი

თვითმმართველობის პოლიტიკური არჩევნი

ახმეტა, ყვარელი, თელავი,
ლაგოდეხი

პროექტის ბიუჯეტი

123 620 ლარი

123 715 ლარი

89 019 ლარი

95930 ლარი

ადგილობრივი თვითმმართველობის
არჩევნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

რუსთავი, გარდაბანი, მარნეული

67948 ლარი

პოლიტიკური პარტიების ადგილობრივი
6

ააიპ მწვანე კავკასია

ორგანიზაციების წარმომადგენლების
შესაძლებლობების გაზრდა ბოლნისის,
დმანისის, თეთრიწყაროსა და წალკის

წალკა, თეთრიწყარო, ბოლნისი,
დმანისი

91 998 ლარი

საარჩევნო ოლქებში

7

ააიპ ახალი სიტყვა

ახალი სიტყვა თვითმმართველობის
არჩევნებისთვის შიდა ქართლში

კასპი, გორი, ქარელი, ხაშური

98 862,94 ლარი

8

ააიპ საზოგადოებრივი

ძლიერი პოლიტიკური პარტიები

დამცველი

დემოკრატიული არჩევნებისთვის

მცხეთა, თიანეთი, დუშეთი,
ყაზბეგი

98 730 ლარი

პოლიტიკური პარტიების გაძლიერება
9

ააიპ თავისუფალი არჩევანი

დემოკრატიული საარჩევნო პროცესებისათვის
საქართველოში

ბორჯომი, ახალციხე, ადიგენი

73 994 ლარი

კვალიფიციური და არაკვალიფიციური
პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა
საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების

10

ააიპ კავშირი საერთო
სამოქალაქო მოძრაობა
მრავალეროვანი საქართველო

ხელშეწყობა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის
ასპინძის, ახალქალაქისა და
ნინოწმინდის საარჩევნო ოლქებში 2017 წელს

ასპინძა, ახალქალაქი,
ნინოწმინდა

71 995 ლარი

გასამართი ადგილობრივი
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი
და აღმასრულებელი ორგანოების
არჩევნებისთვის

11

12

ააიპ ინფორმირებული
საზოგადოება

14

პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო

სამართლიანი არჩევნები

შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა

და დემოკრატიის განვითარების
ცენტრი
ააიპ სამოქალაქო ერთობა
ააიპ განვითარებისა და

15

განვითარებაში

ააიპ სამოქალაქო ინიციატივა-

ააიპ სამოქალაქო საზოგადოების
13

თვითმმართველობის როლი სახელმწიფოს

დემოკრატიის ცენტრი

პოლიტიკური პარტიების წევრების ტრენინგიიმერეთი (სამტრედია, ვანი, ხონი, წყალტუბო)

ინფორმირებული რეგიონი

ზესტაფონი, ხარაგაული,
საჩხერე, ჭიათურა

98 975.5 ლარი

ქუთაისი, ბაღდათი, თერჯოლა,
ტყიბული

სამტრედია, ვანი, ხონი,
წყალტუბო
ონი, ამბროლაური, ცაგერი,
ლენტეხი

98 990 ლარი

98 710 ლარი

98 987 ლარი

პოლიტიკური პარტიების რესურსების
გაძლიერება დემოკრატიული პროცესების

აბაშა, მარტვილი, სენაკი,

ხელშეწყობისათვის

ჩხოროწყუ, ხობი

116 242 ლარი

16

17

ააიპ ფოთის ახალგაზრდული

პოლიტიკური პარტიებისთვის სასწავლო

ალიანსი

პროგრამების განხორციელება

ააიპ საქართველოს

ადგილობრივი თვითმმართველობის

კონსტიტუციურ-დემოკრატთა

არჩევნები 2017: საქართველოს კანონმდებლობა

ოზურგეთი, ჩოხატაური,

ასოციაცია

- საარჩევნო სუბიექტები პრაქტიკაში

ლანჩხუთი

ააიპ საქართველო
18

19

მშვიდობისათვის

ააიპ დემოკრატიული აჭარა

თქვენი პროფესიონალიზმითვითმმართველობის არჩევნების
გამჭირვალობისთვის
თვითმმართველობის არჩევნები მაღალმთიან
აჭარაში.

ფოთი, ზუგდიდი, წალენჯიხა,
მესტია

97 700 ლარი

73 850 ლარი

ქობულეთი, ბათუმი,
ხელვაჩაური

74 205 ლარი

ხულო, ქედა, შუახევი

74 134 ლარი

