პირველი მიმართულება - ახალგაზრდა ამომრჩეველი და სამოქალაქო აქტიურობა საზოგადოებრივ - პოლიტიკურ (საარჩევნო) პროცესში

№

არასამთავრობო ორგანიზაცია

პროექტის დასახელება

1

ააიპ ახალგაზრდა ინტელექტუალთა გაერთიანება
„ლაზარე“

ახალგაზრდა ამომრჩეველი და სამოქალაქო
აქტიურობა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ (საარჩევნო) პროცესში
ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი

მოთხოვნილი თანხა

29495 ლარი

2

ააიპ სახელმწიფო და მოქალაქე

3

ააიპ პლატფორმა სამოქალაქო ინიციატივა

4

ააიპ ახალგაზრდული ცენტრი ჩვენი თაობა 1921

აქტიური ახალგაზრდები ძლიერი თელავისათვის

29952 ლარი

5

ააიპ ქალთა ორგანიზაცია - კავშირი „პაროს“

აქტიური მონაწილეობა საკუთარი მომავლის არჩევანისათვის

29970 ლარი

6

ააიპ კარგი მმართველობის ინსტიტუტი

ხელშეწყობის პროექტი - “ჩემი ხმა გადამწყვეტია”

30000 ლარი

7

ააიპ რეაბილიტაციისა და განვითარების
საქველმოქმედო ცენტრი „თანაზიარი“

ინფორმირებული ახალგაზრდები რაციონალური და
გააზრებული მომავლისთვის

29990 ლარი

8

ააიპ სამოქალაქო ინიციატივა - სამართლიანი
არჩევნები

ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი

29997 ლარი

აქტიური ახალგაზრდა-ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება

29966.5 ლარი
29400 ლარი

ახალგაზრდა ამომრჩეველთა სამოქალაქო განათლების

მეორე მიმართულება - პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა

№

არასამთავრობო ორგანიზაცია

პროექტის დასახელება

1

ააიპ ინფორმირებული საზოგადოება

ინფორმირება საპრეზიდენტო
არჩევნებისათვის

2

ააიპ დემოკრატიულ ინიციატივათა
საერთაშორისო ცენტრი

თანამშრომლობა პოლიტიკური
პარტიების განვითარებისათვის

3

ააიპ დემოკრატიული ცვლილებების
ცენტრი

ძლიერი პოლიტიკური პარტიები,
ძლიერი ქვეყნისათვის

4

ააიპ ჟურნალისტთა ასოციაცია საზოგადოებრივი განვითარების
კავშირი „მეცენატი“

პოლიტიკური პარტიების
რესურსების გაძლიერების
ხელშეწყობა ლეგიტიმური
არჩევნებისთვის

5

ააიპ ინსტიტუციური განვითარების და
მონიტორინგის ცენტრი

პოლიტიკური პარტიების
ინსტიტუციური განვითარება

6

ააიპ საზოგადოებრივი დამცველი

7

ააიპ ანალიტიკური საერთაშორისო
დემოკრატიული ინსტიტუტი

8

ააიპ საერთო სამოქალაქო მოძრაობა
„მრავალეროვანი საქართველო“

ძლიერი პოლიტიკური პარტიები
დემოკრატიული არჩევნებისთვის
განვითარებული პოლიტიკური
პარტიები –გაუმჯობესებული
საარჩევნო გარემო
„კვალიფიციური და
არაკვალიფიციური პოლიტიკური
პარტიების წარმომადგენელთა
საარჩევნო შესაძლებლობების
განვითარების ხელშეწყობა სამცხეჯავახეთის რეგიონის ბორჯომის,
ახალციხის, ადიგენის, ასპინძის,
ახალქალაქისა და ნინოწმინდის
საარჩევნო ოლქებში“

პროექტის განხორციელების არეალი
და პერიოდი

მოთხოვნილი თანხა

მთაწმინდა, ვაკე, საბურთალო,
კრწანისი, ჩუღურეთი

97420 ლარი

ისანი, სამგორი, დიდუბე,
ნაძალადევი, გლდანი

97437.5 ლარი

საგარეჯო, გურჯაანი, სიღნაღი და
დედოფლისწყარო

77730 ლარი

ახმეტა, თელავი, ლაგოდეხი,
ყვარელი

72000 ლარი

რუსთავი, გარდაბანი, მარნეული,
წალკა, თეთრიწყარო, ბოლნისი,
დმანისი

136474 ლარი

კასპი, გორი, ქარელი, ხაშური

78000 ლარი

მცხეთა, თიანეთი, დუშეთი,
ყაზბეგი

77955 ლარი

ბორჯომი, ახალციხე, ადიგენი,
ასპინძა, ახალქალაქი, ნინოწმინდა

117000 ლარი

9

ააიპ სამოქალაქო საზოგადოების და
დემოკრატიის განვითარების ცენტრი

10

ააიპ ახალი თაობა დემოკრატიული
არჩევნები

11

ააიპ სამოქალაქო ერთობა

12

ააიპ განვითარებისა და დემოკრატიის
ცენტრი

13

ააიპ ინიციატივა სამოქალაქო
საზოგადოებისთვის

14

ააიპ საქართველოს კონსტიტუციურ დემოკრატთა ასოციაცია

„პოლიტიკური პარტიების წევრების
ტრენინგი-იმერეთის რეგიონი
(ტყიბული, თერჯოლა, ზესტაფონი,
ხარაგაული, საჩხერე, ჭიათურა)
სტრუქტურულად გაძლიერებული
პოლიტიკური პარტიები იმერეთის
რეგიონში
საპრეზიდენტო არჩევნების
მნიშვნელობა
პოლიტიკური პარტიების
რესურსების გაძლიერება
დემოკრატიული პროცესების
ხელშეწყობისათვის - 2018
.პოლიტიკური პარტიებისათვის
სასწავლო პროგრამების
განხორციელება
ძლიერი პოლიტიკური პარტიები
გურიის რეგიონისათვის

ააიპ დემოკრატიული აჭარა

ინფორმირებული აჭარა

15

ტყიბული, თერჯოლა, ზესტაფონი,
ხარაგაული, საჩხერე, ჭიათურა

116930 ლარი

ქუთაისი, წყალტუბო, სამტრედია,
ვანი, ხონი, ბაღდათი

117000 ლარი

ონი, ამბროლაური, ცაგერი,
ლენტეხი

77965 ლარი

აბაშა, მარტვილი, სენაკი,
ჩხოროწყუ, ხობი

95120 ლარი

ფოთი, ზუგდიდი, წალენჯიხა,
მესტია

77745 ლარი

ოზურგეთი, ჩოხატაური, ლანჩხუთი

58500 ლარი

ქობულეთი, ბათუმი, ხელვაჩაური,
ხულო, ქედა, შუახევი

116971 ლარი

