
 

 

საკონკურსო თემატიკა: ადგილობრივი მაუწყებელი ამომრჩეველთა ინფორმირებისა და საარჩევნო ცნობიერების ამაღლებისთვის 

 

N არასამთავრობო ორგანიზაცია პროექტის დასახელება 
პარტნიორი ადგილობრივი 

ტელემაუწყებელი მოთხოვნილი თანხა 

1 

ა(ა)იპ კარგი მმართველობის ინსტიტუტი 

ქვემო ქართლის ადგილობრივი 

მაუწყებელი ამომრჩეველთა 

ინფორმირებისა და საარჩევნო 

ცნობიერების ამაღლებისთვის 

 

ქვემო ქართლის ტელე-

რადიო კომპანია 

11500 ლარი 

2 ა(ა)იპ ახალი თაობა - დემოკრატიული 

საქართველოსათვის 
ახალგაზრდები არჩევნებისთვის 

ქვემო ქართლის ტელე-

რადიო კომპანია 
11500 ლარი 

3 ა(ა)იპ ადვოკატთა და იურისტთა 

საერთაშორისო ობსერვატორია 

ქვემო ქართლის რეგიონში ეთნიკურ 

აზერბაიჯანელ ამომრჩეველთა 

ინფორმირებულობისა და არჩევნებში 

მათი ჩართულობის ზრდის  აგიტაცია  

რეგიონალური მედიის საშუალებით 

 

მარნეული ტვ 
11451 ლარი 

4 

ა(ა)იპ საზოგადოებრივი დამცველი 

2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის 

არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა 

ინფორმირება სამაუწყებლო კომპანია 

თანამგზავრთან პარტნიორობით 

ტელეკომპანია 

„თანამგზავრი“ 
11500 ლარი 

5 ა(ა)იპ ანალიტიკური საერთაშორისო 

დემოკრატიული ინსტიტუტი 

აქტიური ტელემაუწყებელი არჩევნების 

პოპულარიზაციისთვის 

ტელეკომპანია 

„თანამგზავრი“ 
11499  ლარი 

6 ა(ა)იპ სამოქალაქო საზოგადოების და 

დემოკრატიის განვითარების ცენტრი 

ამომრჩეველთა ინფორმირება (მათ 

შორის ახალგაზრდების) შიდა ქართლის 

რეგიონში 

ტელეკომპანია „დია“ 11475 ლარი 

7 ა(ა)იპ საქართველოს კონსტიტუციურ-

დემოკრატთა ასოციაცია 

არჩევნები და ინფორმირებული 

საზოგადოება 

ტელე-რადიო კომპანია 

„თრიალეთი“ 
11480 ლარი 

8 
ა(ა)იპ სამოქალაქო ალიანსი 

განვითარებისთვის 

აქტიური ტელემაუწყებელი 

ამომრჩეველთა ინფორმირებისათვის 

სამცხე–ჯავახეთის რეგიონში 

ტელეკომპანია „იმპერია“ 

(მეცხრე არხი) 
11499 ლარი 

9 ა(ა)იპ საერთო სამოქალაქო მოძრაობა 

”მრაველეროვანი საქართველო“ 

ნინოწმინდისა და ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები 

სომხურენოვანი ამომრჩევლების ფართო 

და გააზრებული ჩართულობა 2018 წლის 

საპრეზიდენტო არჩევნებში 

 საზოგადოებრივი 

ორგანიზაცია რადიო-

ტელევიზია ფარვანა; 

 ტელერადიო კომპანია 

ატვ-12; 

 „ალიქ მედია“ 

11475 ლარი 



10 ა(ა)იპ განვითარებისა და დემოკრატიის 

ცენტრი 

 

ინფორმირებული ამომრჩეველი - 2018 ტელერადიოკომპანია რიონი 10800 ლარი 

11 ა(ა)იპ სახელმწიფო და მოქალაქე 
 

ადგილობრივი მედია და არჩევნები 
დამოუკიდებელი 

ტელეკომპანია მეგა-ტვ 
11486 ლარი 

12 ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა 

ინტელექტუალთა გაერთიანება - ლაზარე 
მე ვირჩევ პრეზიდენტს! 

სამაუწყებლო კომპანია 

მეცხრე ტალღა 
11300 ლარი 

13 ა(ა)იპ სამოქალაქო ინიციატივა-

სამართლიანი არჩევნები 

ადგილობრიბი მაუწყებლის როლი 

საპრეზიდენტო არჩევნებში 

დამოუკიდებელი ტელე-

რადიო კომპანია ოდიში 
11495 ლარი 

14 ა(ა)იპ თვითმმართველობის განვითარების 

სამოქალაქო ცენტრი 
ჩემი ხმა იგებს! ტვ 25 11432 ლარი 

15 ა(ა)იპ დემოკრატიული აჭარა 

 
შენი „ხმა“ პრეზიდენტს ბათუმი ტვ (შპს ბათუმი 777) 11430 ლარი 

16 ა(ა)იპ ახალი თაობა დემოკრატიული 

არჩევნები 

 

ყველანი არჩევნებზე ბათუმი ტვ (შპს ბათუმი 777) 11470 ლარი 

 


