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2020 წლის 13 ივლისს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსისთვის შექმნილი საკონკურსო
კომისიის სხდომის ოქმი №1

ქ. თბილისი 3 სექტემბერი, 2020 წელი

სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები:

გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი კომისიის წევრები:
ა) დავით ღონღაძე - საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES);
ბ) თინათინ ბოჭორიშვილი - სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
გ) ნანა ჭიღლაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორი, სამართლის დოქტორი;
დ) მერაბ ხუციშვილი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
ე) მიხეილ ბედოიძე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
დეპარტამენტი.

სათათბირო ხმის უფლების მქონე კომისიის წევრი:
ა) მარიამ ბარამიძე - საერთაშორისო ურთიერთობების ეროვნულ -დემოკრატიული
ინსტიტუტი (NDI);
ბ) ანა ფაშალიშვილი - გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN WOMEN).

სხდომას არ ესწრებოდა სათათბირო ხმის უფლების მქონე კომისიის წევრები:
ნინო დოლიძე - საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI).

საკონკურსო კომისიის სამდივნომ კომისიას გააცნო დღის წესრიგი. კომისიამ დღის წესრიგი
დაამტკიცა შემდეგი სახით:

 საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის არჩევა;
 არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საკონკურსო დოკუმენტაციის წარდგენასთან

დაკავშირებით ინფორმაციის სამდივნოს მიერ კომისიისთვის გაცნობა;
 არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის

განხილვა და გადაწყვეტილებების მიღება.

კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე – 5
წინააღმდეგი – 0

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის არჩევა
კომისიის წევრებმა დავით ღონღაძემ და თინათინ ბოჭორიშვილმა საკონკურსო კომისიის
თავმჯდომარეობის კანდიდატად დაასახელეს ნანა ჭიღლაძე. კენჭისყრაზე დადგა ნანა ჭიღლაძის
საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარედ არჩევის საკითხი.
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კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე – 4
წინააღმდეგი – 0

კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატად დასახელებულმა ნანა ჭიღლაძემ არ მიიღო
მონაწილეობა კენჭისყრაში.
მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ნანა ჭიღლაძის საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარედ
არჩევის თაობაზე.
სხდომის თავმჯდომარეობას შეუდგა საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე ნანა ჭიღლაძე.
სხდომის თავმჯდომარემ საკონკურსო კომისიის წინაშე დასვა საკითხი, განეხილათ
დამტკიცებული დღის წესრიგით გათვალისწინებული მომდევნო საკითხები.

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საკონკურსო დოკუმენტაციის წარდგენასთან
დაკავშირებით ინფორმაციის სამდივნოს მიერ კომისიისთვის გაცნობა
„გრანტის გაცემის წესის“ მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე საკონკურსო კომისიის

სამდივნომ საკონკურსო კომისიას მიაწოდა ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ
საკონკურსო დოკუმენტაციის წარდგენასთან დაკავშირებით, კერძოდ:

2020 წლის 13 ივლისს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შემოსული 60
საგრანტო პროექტიდან საგრანტო საკონკურსო კომისიის სამდივნოს მიერ, „გრანტის გაცემის
წესის“ მე-7 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, 15 არასამთავრობო ორგანიზაციას
დაუდგინდა ხარვეზი საკონკურსო დოკუმენტაციის არასრულყოფილად წარმოდგენასთან
დაკავშირებით; თხუთმეტივე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დადგენილ ვადაში უზრუნველყო
სრულყოფილი საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის განხილვა
და გადაწყვეტილებების მიღება
საკონკურსო დოკუმენტაციის განხილვის პროცესში, საგრანტო საკონკურსო კომისიამ „გრანტის
გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან
(ააიპ პლატფორმა სალამ, ააიპ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და სწავლების
ცენტრი, ააიპ სამოქალაქო ფორუმი) მოითხოვა დამატებითი ინფორმაცია, კერძოდ: დაზუსტდეს
პროექტის განხორციელების არეალი, მასში შემავალი საარჩევნო ოლქების მითითებით,
რომელთა ტერიტორიაზეც პროექტების ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი
საინფორმაციო ხასიათის პროგრამების/ღონისძიებების ჩატარება.

საკონკურსო კომისიამ ზემოაღნიშნულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოთხოვნილი
დამატებითი ინფორმაციის სწავლების ცენტრის ელექტრონულ მისამართზე
grants@electionreforms.ge წარდგენის ვადად განუსაზღვრა არაუგვიანეს 2020 წლის 8 სექტემბერი.

საგრანტო საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა.
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სხდომის თავმჯდომარე:

ნანა ჭიღლაძე _______________________________________

კომისიის წევრები:

დავით ღონღაძე _______________________________________

თინათინ ბოჭორიშვილი _______________________________________

მერაბ ხუციშვილი _______________________________________

მიხეილ ბედოიძე _______________________________________

მარიამ ბარამიძე _______________________________________

ანა ფაშალიშვილი _______________________________________
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2020 წლის 13 ივლისს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსისთვის შექმნილი საკონკურსო
კომისიის სხდომის ოქმი №2

ქ. თბილისი 9 სექტემბერი, 2020 წელი

სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები:

გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი კომისიის წევრები:
ა) ნანა ჭიღლაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესორი, სამართლის დოქტორი;
ბ) თინათინ ბოჭორიშვილი - სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
გ) დავით ღონღაძე - საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES);
დ) მერაბ ხუციშვილი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
ე) მიხეილ ბედოიძე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი.

სათათბირო ხმის უფლების მქონე კომისიის წევრი:
ა) ნინო დოლიძე - საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI);
ბ) მარიამ ბარამიძე - საერთაშორისო ურთიერთობების ეროვნულ -დემოკრატიული
ინსტიტუტი (NDI);
გ) ანა ფაშალიშვილი - გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN WOMEN).

საკონკურსო კომისიის სამდივნომ კომისიას გააცნო დღის წესრიგი. კომისიამ დღის წესრიგი
დაამტკიცა შემდეგი სახით:
1. 2020 წლის 3 სექტემბრის სხდომის შედეგების მიხედვით საგრანტო საკონკურსო კომისიის
მიერ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან მოთხოვნილი დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის
მდგომარეობასთან დაკავშირებით ინფორმაციის გაცნობა;
2. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის
განხილვა და გადაწყვეტილებების მიღება;
3. სხვადასხვა.

კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე – 5
წინააღმდეგი – 0

კომისიამ განიხილა დამტკიცებული დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები.
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1. 2020 წლის 3 სექტემბრის სხდომის შედეგების მიხედვით საგრანტო საკონკურსო კომისიის მიერ
არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან მოთხოვნილი დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის
მდგომარეობასთან დაკავშირებით ინფორმაციის გაცნობა

საკონკურსო კომისიის სამდივნომ სხდომაზე წარადგინა ინფორმაცია 2020 წლის 3 სექტემბრის
სხდომის შედეგების მიხედვით არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან (ააიპ პლატფორმა სალამ,
ააიპ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა  და სწავლების ცენტრი, ააიპ სამოქალაქო
ფორუმი) საგრანტო საკონკურსო კომისიის მიერ მოთხოვნილი დამატებითი ინფორმაციის
წარდგენის მდგომარეობასთან დაკავშირებით.

დამატებითი ინფორმაციის განხილვის შედეგად კომისიამ მიიჩნია, რომ ზემოაღნიშნული
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია
შესაბამისობაშია საკონკურსო მოთხოვნებთან.

2. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაციის განხილვა
და გადაწყვეტილებების მიღება

საკონკურსო თემატიკა „ამომრჩეველთა ინფორმირება 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის
არჩევნებისთვის“ - კომისიის წევრებმა განიხილეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ
წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია, არეალების მიხედვით:

თბილისი (მთაწმინდა, კრწანისი, ვაკე, საბურთალო): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი
ჰქონდა სამ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების
ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების საფუძველზე
დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული
საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1

ააიპ საქართველოს პროფესიული განათლებისა და
კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა
პროფესიული კავშირი

84,60

2
ააიპ საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების ანალიტიკურ-
კომპილაციური ცენტრი

84,20

3 ააიპ საქართველოს მომავლის აკადემია 81,80

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:
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არასამთავრობო ორგანიზაცია „საარჩევნო და პოლიტიკური ტექნოლოგიების ანალიტიკურ-
კომპილაციური ცენტრი“ დაფინანსდა დამატებითი მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური
კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიული კავშირი“, „გრანტის გაცემის წესის“
მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან
დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 დაზუსტდეს პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით (2%-ანი საპენსიო გადასახადი)

გათვალისწინებული ხარჯის ერთეული და ერთეულის რაოდენობა;
 დაზუსტდეს პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლით (გაუთვალისწინებელი) გათვალისწინებული

ხარჯის ერთეული და ერთეულის რაოდენობა.

საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსებაზე უარი ეთქვა არასამთავრობო
ორგანიზაციას „საქართველოს მომავლის აკადემიას“.

თბილისი (ისანი, სამგორი, ჩუღურეთი): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი ჰქონდა ოთხ
არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების ფურცლები
წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების საფუძველზე დაითვალა ამ
არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული საშუალო
შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ საზოგადოებრივი დამცველი 87,00

2 ააიპ დემოკრატიული საარჩევნო ცენტრი 83,40

3 ააიპ დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი 83,20

4 ააიპ ახალი სიტყვა 82,60

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცები „საზოგადოებრივი დამცველი“ და „დემოკრატიული საარჩევნო
ცენტრი“ დაფინანსდნენ დამატებითი მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.

საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსებაზე უარი ეთქვა არასამთავრობო
ორგანიზაციებს „დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრს“ და „ახალი სიტყვას“.
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თბილისი (დიდუბე, ნაძალადევი, გლდანი): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი ჰქონდა
ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების
ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების საფუძველზე
დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული
საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ კავშირი 21-ე საუკუნე 85,80

2 ააიპ ინიციატივა სამოქალაქო საზოგადოებისთვის 85,40

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცია „კავშირი 21-ე საუკუნე“, „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-
9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან დაკავშირებით
გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.2 პუნქტით (პროექტის კოორდინატორი)

გათვალისწინებული ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს ჯამური თანხის (1200 ლარი)
ზრდის გარეშე.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ინიციატივა სამოქალაქო საზოგადოებისთვის“, „გრანტის გაცემის
წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან
დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.4 პუნქტით (საბანკო მომსახურება) გათვალისწინებული

ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს ჯამური თანხის (90 ლარი) ზრდის გარეშე.

კახეთი (საგარეჯო, გურჯაანი, სიღნაღი, დედოფლისწყარო): აღნიშნულ არეალში განაცხადი
შემოტანილი ჰქონდა ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა
შეფასების ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების
საფუძველზე დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ
მიღებული საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1
ააიპ ჟურნალისტთა ასოციაცია-საზოგადოებრივი განვითარების
კავშირი „მეცენატი“

86,20

2 ააიპ ახალგაზრდული ცენტრი ჩვენი თაობა 1921 82,80
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საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ჟურნალისტთა ასოციაცია-საზოგადოებრივი განვითარების
კავშირი - მეცენატი“, „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე,
დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების
შესრულების პირობით, კერძოდ:
 საგრანტო კონკურსის პირობების თანახმად, საგრანტო პროექტის ბიუჯეტით განსაზღვრული

შრომის ანაზღაურების ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს საგრანტო პროექტის ბიუჯეტის 35%-ს,
ხოლო პროექტის ხელმძღვანელის შრომის ანაზღაურება არ უნდა აღემატებოდეს შრომის
ანაზღაურების ფონდის 35 %-ს. აღნიშნულის შესაბამისად, დაკორექტირდეს პროექტის
ბიუჯეტი;

 დაზუსტდეს პროექტის ბიუჯეტის მე-2 მუხლის 2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ხარჯის
შინაარსი;

 პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტით (ორგანიზაციის მიერ საპენსიო ფონდში
გადასახდელი თანხა) გათვალისწინებული ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს ჯამური
თანხის (71 ლარი) ზრდის გარეშე;

 დაზუსტდეს პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით (საბანკო ხარჯი %)
გათვალისწინებული ხარჯის ერთეული, ერთეულის რაოდენობა და ერთეულის ღირებულება.

სხდომაზე, საკონკურსო კომისიამ ასევე გამოთქვა რეკომენდაცია, რომ არასამთავრობო
ორგანიზაციამ უზრუნველყოს:

 საგრანტო პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 პუნქტების გაერთიანება,
შინაარსში ჩაშლილი განმარტებების მითითებით.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდული ცენტრი ჩვენი თაობა 1921“, „გრანტის გაცემის
წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან
დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტით (საპენსიო ფონდი) გათვალისწინებული

ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს ჯამური თანხის (57 ლარი) ზრდის გარეშე;
 პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით (ბანკის მომსახურება) გათვალისწინებული

ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს ჯამური თანხის (20 ლარი) ზრდის გარეშე.

კახეთი (ყვარელი, ლაგოდეხი, თელავი, ახმეტა): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი
ჰქონდა ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების
ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების საფუძველზე
დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული
საშუალო შეფასებები:
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№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ რეგიონული განვითარების და ხელშეწყობის ცენტრი 83,20

2 ააიპ დემოკრატიული ცვლილებების ცენტრი 83,20

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცია „დემოკრატიული ცვლილებების ცენტრი“ დაფინანსდა დამატებითი
მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „რეგიონული განვითარების და ხელშეწყობის ცენტრი“, „გრანტის
გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის
ბიუჯეტთან დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.5 პუნქტით (ლოჯისტიკის სპეციალისტი)

გათვალისწინებული ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს ჯამური თანხის (650 ლარი)
ზრდის გარეშე.

ქვემო ქართლი (რუსთავი, გარდაბანი, მარნეული, ბოლნისი): აღნიშნულ არეალში განაცხადი
შემოტანილი ჰქონდა ხუთ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის
წევრებმა შეფასების ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების
ფურცლების საფუძველზე დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო
დოკუმენტაციის მიერ მიღებული საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ დემოკრატიული განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი 83,20

2 ააიპ დემოკრატიული არჩევანი 81,60

3 ააიპ პლატფორმა სალამ 81,40

4 ააიპ ახალგაზრდა თაობა 79,40

5 ააიპ ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი 77,80

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:



7

არასამთავრობო ორგანიზაცია „დემოკრატიული განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი“
დაფინანსდა დამატებითი მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „დემოკრატიული არჩევანი“, „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის
მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან დაკავშირებით
გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 პროექტის ბიუჯეტის მე-3 მუხლის 3.3 პუნქტით (ექსპერტ ფასილიტატორი)

გათვალისწინებული ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს ჯამური თანხის (1200 ლარი)
ზრდის გარეშე;

 პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული ხარჯების დაანგარიშება
დაკორექტირდეს მასში შემავალი პუნქტების ჯამის შესაბამისად (350 ლარი);

 პროექტის ბიუჯეტში შემავალი მუხლებისა და მათში შემავალი პუნქტების ჯამების
შესაბამისად დაკორექტირდეს პროექტის ბიუჯეტის ჯამური თანხა (20 000 ლარის ზრდის
გარეშე).

საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსებაზე უარი ეთქვა არასამთავრობო
ორგანიზაციებს „პლატფორმა სალამს, „ახალგაზრდა თაობას“ და „ინსტიტუციური განვითარებისა
და მონიტორინგის ცენტრს“.

ქვემო ქართლი (წალკა, თეთრიწყარო, დმანისი): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი
ჰქონდა სამ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების
ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების საფუძველზე
დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული
საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის 86,00

2 ააიპ ძლიერი საქართველოსთვის 82,80

3 ააიპ დემოკრატიული რეფორმების ცენტრი 77,20

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაციები „ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის“ და „ძლიერი
საქართველოსთვის“ დაფინანსდნენ დამატებითი მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.
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საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსებაზე უარი ეთქვა არასამთავრობო
ორგანიზაციას „დემოკრატიული რეფორმების ცენტრს“.

შიდა ქართლი (კასპი, გორი, ქარელი, ხაშური): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი ჰქონდა
სამ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების
ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების საფუძველზე
დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული
საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ სამოქალაქო ფორუმი 84,00

2
ააიპ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისა და სწავლების
ცენტრი

81,60

3 ააიპ რეგიონული განვითარების ქსელი 76,40

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაციები „სამოქალაქო ფორუმი“ და „სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარებისა და სწავლების ცენტრი“ დაფინანსდნენ დამატებითი მოთხოვნების შესრულების
პირობის გარეშე.

საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსებაზე უარი ეთქვა არასამთავრობო
ორგანიზაციას „რეგიონული განვითარების ქსელს“.

მცხეთა-მთიანეთი (მცხეთა, თიანეთი, დუშეთი, ყაზბეგი): აღნიშნულ არეალში განაცხადი
შემოტანილი ჰქონდა ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა
შეფასების ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების
საფუძველზე დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ
მიღებული საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ დემოკრატიისა და მონიტორინგის ცენტრი 82,80

2 ააიპ პლატფორმა-სამოქალაქო ინიციატივა 82,00
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საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცია „დემოკრატიისა და მონიტორინგის ცენტრი“ დაფინანსდა
დამატებითი მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „პლატფორმა-სამოქალაქო ინიციატივა“, „გრანტის გაცემის წესის“
მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან
დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 საგრანტო კონკურსის პირობების თანახმად, საგრანტო პროექტის ბიუჯეტით განსაზღვრული

შრომის ანაზღაურების ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს საგრანტო პროექტის ბიუჯეტის 35%-ს.
აღნიშნულის შესაბამისად, დაკორექტირდეს პროექტის ბიუჯეტი.

სამცხე-ჯავახეთი (ბორჯომი, ახალციხე, ადიგენი): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი
ჰქონდა ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების
ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების საფუძველზე
დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული
საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ თავისუფალ ჟურნალისტთა ასოციაცია მეოთხე 84,00

2 ააიპ ახალგაზრდული ცენტრი საქართველო 83,00

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდული ცენტრი საქართველო“ დაფინანსდა დამატებითი
მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „თავისუფალ ჟურნალისტთა ასოციაცია მეოთხე“, „გრანტის გაცემის
წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან
დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 დაზუსტდეს პროექტის ბიუჯეტის მე-2 მუხლის 2.1 და 2.2 პუნქტებით გათვალისწინებული

ხარჯების შინაარსი.

სამცხე-ჯავახეთი (ასპინძა, ახალქალაქი, ნინოწმინდა): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი
ჰქონდა ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების
ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების საფუძველზე
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დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული
საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1
ააიპ სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური
რესურცენტრი

88,00

2 ააიპ ახალგაზრდული ინიციატივა დემოკრატიისათვის 82,80

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაციები „სამოქალაქო განათლების განვითარების მულტიეთნიკური
რესურცენტრი“ და „ახალგაზრდული ინიციატივა დემოკრატიისათვის“ დაფინანსდნენ
დამატებითი მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.

იმერეთი (ტყიბული, თერჯოლა, ზესტაფონი): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი ჰქონდა
ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების
ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების საფუძველზე
დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული
საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ მწვანე დედამიწა 86,20

2
ააიპ სამოქალაქო ჩართულობის და დემოკრატიის განვითარების
ცენტრი

81,40

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო ჩართულობის და დემოკრატიის განვითარების
ცენტრი“ დაფინანსდა დამატებითი მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე დედამიწა“, „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-9
პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან დაკავშირებით გარკვეული
მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 საგრანტო კონკურსის პირობების თანახმად, საგრანტო პროექტის ბიუჯეტით განსაზღვრული

საწვავის ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს საგრანტო პროექტის ბიუჯეტის 7%-ს. აღნიშნულის
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შესაბამისად დაკორექტირდეს პროექტის ბიუჯეტის მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტით
გათვალისწინებული ხარჯი;

 დაზუსტდეს პროექტის ბიუჯეტის მე-3 მუხლის 3.2 პუნქტით (კონსულტანტი)
გათვალისწინებული ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს ჯამური თანხის (800 ლარი)
ზრდის გარეშე;

 პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტით (საკანცელარიო საქონელი)
გათვალისწინებული ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს ჯამური თანხის (650 ლარი)
ზრდის გარეშე;

 პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.4 პუნქტით (ფლაერის დაკაბადონება/აწყობა)
გათვალისწინებული ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს ჯამური თანხის (50 ლარი)
ზრდის გარეშე;

 პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტით (საბანკო მომსახურება) გათვალისწინებული
ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს ჯამური თანხის (100 ლარი) ზრდის გარეშე;

 დაზუსტდეს პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით (ხელფასზე დასარიცხი 2%იანი
საპენსიო გადასახადი) გათვალისწინებული ხარჯის ერთეული, ერთეულის ღირებულება და
ერთეულის რაოდენობა.

იმერეთი (ხარაგაული, საჩხერე, ჭიათურა): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი ჰქონდა
სამ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების
ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების საფუძველზე
დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული
საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ სამართლიანობის განვითარების ინსტიტუტი 82,20

2 ააიპ თავისუფალი განვითარების და სამართლის ცენტრი 82,20

3 ააიპ ნაბიჯი ხარაგაული 79,20

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

დაფინანსდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამართლიანობის განვითარების ინსტიტუტი“.
ამასთან, სხდომაზე საკონკურსო კომისიამ გამოთქვა რეკომენდაცია, რომ აღნიშნულმა
არასამთავრობო ორგანიზაციამ უზრუნველყოს:
 პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.3 პუნქტით გათვალისწინებული (სატელეფონო

კომუნიკაცია) ხარჯის გადატანა შესაბამისი შინაარსის მუხლში (ოფისის ხარჯი).
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არასამთავრობო ორგანიზაცია „თავისუფალი განვითარების და სამართლის ცენტრი“, „გრანტის
გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის
ბიუჯეტთან დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 საგრანტო კონკურსის პირობების თანახმად, საგრანტო პროექტის ბიუჯეტით განსაზღვრული

შრომის ანაზღაურების ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს საგრანტო პროექტის ბიუჯეტის 35%-ს.
აღნიშნულის შესაბამისად დაკორექტირდეს პროექტის ბიუჯეტი.

საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსებაზე უარი ეთქვა არასამთავრობო
ორგანიზაციას „ნაბიჯი ხარაგაულს“.
იმერეთი (ქუთაისი, ხონი, წყალტუბო): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი ჰქონდა ორ
არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების ფურცლები
წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების  ფურცლების საფუძველზე დაითვალა ამ
არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული საშუალო
შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1
ააიპ სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების
ცენტრი

87,60

2 ააიპ ნოვაციო 83,80

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ნოვაციო“ დაფინანსდა დამატებითი მოთხოვნების შესრულების
პირობის გარეშე.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების
ცენტრი“, „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა
საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების შესრულების
პირობით, კერძოდ:
 საგრანტო კონკურსის პირობების თანახმად, საგრანტო პროექტის ბიუჯეტით განსაზღვრული

შრომის ანაზღაურების ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს საგრანტო პროექტის ბიუჯეტის 35%-ს.
აღნიშნულის შესაბამისად დაკორექტირდეს პროექტის ბიუჯეტი.

იმერეთი (ბაღდათი, სამტრედია, ვანი): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი ჰქონდა ორ
არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების ფურცლები
წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების  ფურცლების საფუძველზე დაითვალა ამ
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არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული საშუალო
შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ სახელმწიფო და მოქალაქე 85,00

2 ააიპ დემოკრატიული ინიციატივების ცენტრი 81,60

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცია „დემოკრატიული ინიციატივების ცენტრი“ დაფინანსდა
დამატებითი მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სახელმწიფო და მოქალაქე“, „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13
მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან დაკავშირებით
გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტით (საკანცელარიო მასალა) გათვალისწინებული

ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს ჯამური თანხის (350 ლარი) ზრდის გარეშე;
 დაზუსტდეს პროექტის ბიუჯეტის მე-4 მუხლის 4.3 პუნქტით (სასტამბო ხარჯი)

გათვალისწინებული ხარჯის ერთეულის ღირებულება;
 დაზუსტდეს პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტით (საბანკო მომსახურება) და 5.2

პუნქტით (საპენსიო ფონდი) გათვალისწინებული ხარჯების ერთეულის რაოდენობა და
ერთეულის ღირებულება.

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი (ონი, ამბროლაური, ცაგერი, ლენტეხი): აღნიშნულ არეალში
განაცხადი შემოტანილი ჰქონდა სამ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ,
კომისიის წევრებმა შეფასების ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების
ფურცლების საფუძველზე დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო
დოკუმენტაციის მიერ მიღებული საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1
ააიპ საქართველოს რეგიონების განვითარების ხელშემწყობთა
კავშირი

85,80

2 ააიპ ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები 85,40

3
ააიპ რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის
რესურს ცენტრი

81,40
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საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს რეგიონების განვითარების ხელშემწყობთა კავშირი“
დაფინანსდა დამატებითი მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალი თაობა დემოკრატიული არჩევნები“, „გრანტის გაცემის
წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან
დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის ჯამური თანხა ტექნიკური გაანგარიშების კუთხით

შესაბამისობაშია მოსაყვანი პირველ მუხლში შემავალი პუნქტების ჯამთან (7000 ლარი);
 პროექტის ბიუჯეტის ჯამური თანხა ტექნიკური გაანგარიშების კუთხით შესაბამისობაში

იქნას მოყვანილი მასში შემავალი მუხლებისა და პუნქტების ჯამთან (20 0000).

საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსებაზე უარი ეთქვა არასამთავრობო
ორგანიზაციას „რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის თვითმმართველობის რესურს ცენტრს“.

სამეგრელო და ზემო სვანეთი (აბაშა, მარტვილი, სენაკი): აღნიშნულ არეალში განაცხადი
შემოტანილი ჰქონდა სამ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა
შეფასების ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების
საფუძველზე დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ
მიღებული საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ სამოქალაქო ინიციატივა-სამართლიანი არჩევნები 83,80

2 ააიპ მარტვილის მუნიციპალური განვითარების ფონდი 82,20

3
ააიპ დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ასოციაცია "თავისუფალი
პრესა"

75,00

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაციები „სამოქალაქო ინიციატივა-სამართლიანი არჩევნები“ და
„მარტვილის მუნიციპალური განვითარების ფონდი“ დაფინანსდნენ დამატებითი მოთხოვნების
შესრულების პირობის გარეშე.
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საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსებაზე უარი ეთქვა არასამთავრობო
ორგანიზაციას „დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა ასოციაცია - თავისუფალი პრესას".

სამეგრელო და ზემო სვანეთი (წალენჯიხა, ჩხოროწყუ, ხობი): აღნიშნულ არეალში განაცხადი
შემოტანილი ჰქონდა ოთხ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის
წევრებმა შეფასების ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების
ფურცლების საფუძველზე დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო
დოკუმენტაციის მიერ მიღებული საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ სამოქალაქო ალიანსი განვითარებისთვის 85,20

2 ააიპ საქართველო მშვიდობისათვის 84,60

3 ააიპ სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი 82,00

4 ააიპ სამოქალაქო ჩართულობისა და განათლების ცენტრი 77,80

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაციები „სამოქალაქო ალიანსი განვითარებისთვის“ და „საქართველო
მშვიდობისათვის“დაფინანსდნენ დამატებითი მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.

საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსებაზე უარი ეთქვა არასამთავრობო
ორგანიზაციებს „სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტს“ და „სამოქალაქო ჩართულობისა და
განათლების ცენტრს“.

სამეგრელო და ზემო სვანეთი (ფოთი, ზუგდიდი, მესტია): აღნიშნულ არეალში განაცხადი
შემოტანილი ჰქონდა ოთხ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის
წევრებმა შეფასების ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების
ფურცლების საფუძველზე დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო
დოკუმენტაციის მიერ მიღებული საშუალო შეფასებები:

№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1
ააიპ რეაბილიტაციის და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი
„თანაზიარი“

85,80

2 ააიპ ფოთის ახალგაზრდული ალიანსი 83,80
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3 ააიპ ეკონომიკისა და პოლიტიკის ანალიტიკური ცენტრი 78,60

4 ააიპ ახალგაზრდა რეფორმატორთა ასოციაცია 77,20

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ფოთის ახალგაზრდული ალიანსი“ დაფინანსდა დამატებითი
მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.

დაფინანსდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „რეაბილიტაციის და განვითარების საქველმოქმედო
ცენტრი - თანაზიარი“. ამასთან, სხდომაზე კომისიამ დააყენა საკითხი აღნიშნული არასამთავრობო
ორგანიზაციისთვის შემდეგი ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით, კერძოდ:
„დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ
საგრანტო პროექტის ფარგლებში დასაქმებულია საპენსიო სქემაში ჩართული პირი, გრანტის
მიმღები (დამსაქმებელი) ვალდებულია, კანონის მე-3 მუხლის შესაბამისად, ხელფასის გაცემისას
საპენსიო სქემის მონაწილე დასაქმებულის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე, ელექტრონული
სისტემის მეშვეობით, განახორციელოს საპენსიო შენატანი დასაბეგრი ხელფასის 4 პროცენტის
ოდენობით. დამსაქმებელმა დასაქმებულს მისთვის გასაცემი დასაბეგრი ხელფასიდან უნდა
ჩამოაჭრას 2 პროცენტის ოდენობით თანხა, ხოლო დანარჩენი გადასარიცხი 2 პროცენტი
დამსაქმებელს გათვალისწინებული უნდა ჰქონდეს საგრანტო პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლში -
„სხვა ხარჯები“ და აღნიშნული თანხები (4 პროცენტი) დამსაქმებელმა უნდა ჩარიცხოს
დასაქმებულის საპენსიო ანგარიშზე. ამის გათვალისწინებით, საჭიროებიდან გამომდინარე
მნიშვნელოვანია მოხდეს საგრანტო პროექტის ბიუჯეტის კორექტირება, შრომის ანაზღაურების
მუხლის და პროექტის ჯამური ბიუჯეტის ზრდის გარეშე.

საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსებაზე უარი ეთქვა არასამთავრობო
ორგანიზაციებს „ეკონომიკისა და პოლიტიკის ანალიტიკური ცენტრს“ და „ახალგაზრდა
რეფორმატორთა ასოციაცია“.

გურია (ოზურგეთი, ჩოხატაური, ლანჩხუთი): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი ჰქონდა
სამ არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების
ფურცლები წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების საფუძველზე
დაითვალა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული
საშუალო შეფასებები:
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№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ „Post-ალიონი“ 85,40

2 ააიპ განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი 84,80

3 ააიპ სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო 82,80

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცია „Post-ალიონი“, „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-9
პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან დაკავშირებით გარკვეული
მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.4 პუნქტით (ფინანსური მენეჯერი)

გათვალისწინებული ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს და განისაზღვროს არაუმეტეს
500 ლარისა.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი“, „გრანტის გაცემის წესის“
მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან
დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 პროექტის ბიუჯეტის მე-3 მუხლის 3.2 პუნქტით (სასტუმრო ხარჯი ტრენინგებისთვის)

გათვალისწინებული ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს ჯამური თანხის (3780 ლარი)
ზრდის გარეშე.

 დაზუსტდეს პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტით (საბანკო მომსახურება) და 5.2
პუნქტით (საპენსიო ანარიცხი 2%) გათვალისწინებული ხარჯების ერთეული, ერთეულის
რაოდენობა და ერთეულის ღირებულება;

 კონკურსის პირობების თანახმად, აღნიშნულ არეალზე მოთხოვნილი თანხის (16 000 ლარი)
გათვალისწინებით დაკორექტირდეს პროექტის ბიუჯეტში შემავალი მუხლებისა და
პუნქტების ჯამი.

საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით დაფინანსებაზე უარი ეთქვა არასამთავრობო
ორგანიზაციას „სტუდენტურ-ახალგაზრდული სათათბირო“.

აჭარა (ქობულეთი, ბათუმი, ხელვაჩაური): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი ჰქონდა ორ
არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების ფურცლები
წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების საფუძველზე დაითვალა ამ
არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული საშუალო
შეფასებები:
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№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ საზოგადოებრივი გაერთიანება ჯერ საქართველო 85,60

2 ააიპ სამართლიანი სიტყვა და მომავლის არჩევანი 80,40

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საზოგადოებრივი გაერთიანება ჯერ საქართველო“, „გრანტის
გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის
ბიუჯეტთან დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტით (საბანკო მომსახურება) გათვალისწინებული

ხარჯის ჯამი დაკორექტირდეს და განისაზღვროს არაუმეტეს 95 ლარისა;
 პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით (სახელფასო ფონდზე დასარიცხი 2%-ანი

საპენსიო გადასახადი) გათვალისწინებული ხარჯის ჯამი დაკორექტირდეს და განისაზღვროს
არაუმეტეს 120 ლარისა.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამართლიანი სიტყვა და მომავლის არჩევანი“, „გრანტის გაცემის
წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან
დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების შესრულების პირობით, კერძოდ:
 პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლის 1.1 პუნქტით (პროექტის ხელმძღვანელი)

გათვალისწინებული ხარჯის დაანგარიშება დაკორექტირდეს და განისაზღვროს არაუმეტეს
1250 ლარისა;

 პროექტის ბიუჯეტის მე-2 მუხლის 2.3 პუნქტით (საწვავი) გათვალისწინებული ხარჯის
დაანგარიშება დაკორექტირდეს და განისაზღვროს არაუმეტეს 1000 ლარისა;

 დაზუსტდეს პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით (საპენსიო ფონდის 2%-ანი)
გათვალისწინებული ხარჯების ერთეული, ერთეულის რაოდენობა და ერთეულის
ღირებულება.

აჭარა (ხულო, ქედა, შუახევი): აღნიშნულ არეალში განაცხადი შემოტანილი ჰქონდა ორ
არასამთავრობო ორგანიზაციას. განხილვის შემდგომ, კომისიის წევრებმა შეფასების ფურცლები
წარუდგინეს კომისიის სამდივნოს, რომელმაც შეფასების ფურცლების საფუძველზე დაითვალა ამ
არასამთავრობო ორგანიზაციების საკონკურსო დოკუმენტაციის მიერ მიღებული საშუალო
შეფასებები:
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№ პროექტის წარმდგენი ორგანიზაცია საშუალო შეფასება

1 ააიპ დემოკრატიული  მართვის ცენტრი 82,40

2
ააიპ  საქართველოს გამომგონებელთა, ნოვატორთა და მკურნალთა
ასოციაცია ,,ლაზაროსი“

82,00

საკონკურსო პირობების შესაბამისად, ერთ არეალში ვლინდება ორი გამარჯვებული პროექტი.
აღნიშნული დანაწესის გათვალისწინებით, საგრანტო საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით:

არასამთავრობო ორგანიზაცია „დემოკრატიული მართვის ცენტრი“ დაფინანსდა დამატებითი
მოთხოვნების შესრულების პირობის გარეშე.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს გამომგონებელთა, ნოვატორთა და მკურნალთა
ასოციაცია - ლაზაროსი“, „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე,
დაფინანსდა საგრანტო პროექტის ბიუჯეტთან დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების
შესრულების პირობით, კერძოდ:
 პროექტის ბიუჯეტში შემავალი მუხლებისა და მათში შემავალი პუნქტების ჯამების

შესაბამისად დაკორექტირდეს პროექტის ჯამური ბიუჯეტი და განისაზღვროს არაუმეტეს
15900 ლარისა;

 ზემოაღნიშნული მოთხოვნისა და საგრანტო კონკურსის პირობების გათვალისწინებით,
საგრანტო პროექტის ბიუჯეტით განსაზღვრული შრომის ანაზღაურების ხარჯი არ უნდა
აღემატებოდეს საგრანტო პროექტის ბიუჯეტის 35%-ს. შესაბამისად, დაკორექტირდეს
პროექტის ბიუჯეტის პირველი მუხლისა და მასში შემავალი პუნქტებით გათვალისწინებული
ხარჯები;

 დაზუსტდეს პროექტის ბიუჯეტის მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტით (ორ პროცენტიანი საპენსიო
გადასახადი) გათვალისწინებული ხარჯების ერთეული და ერთეულის რაოდენობა.

სხდომაზე საკონკურსო კომისიამ გამოთქვა რეკომედანცია, რომ ქვეყანაში შექმნილი საგანგებო
მდგომარეობის გამო, დისტანციურ რეჟიმში მუშაობის პირობის გათვალისწინებით,
შესაძლებელია, რომ სხდომის შედეგების თანახმად საგრანტო პროექტების ბიუჯეტებთან
დაკავშირებით გარკვეული მოთხოვნების/რეკომენდაციების შესრულების პირობით
დაფინანსებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, შესაბამისად კორექტირებული ბიუჯეტები
სწავლების ცენტრს წარუდგინონ: მატერიალური ფორმით (ნაბეჭდი და CD), ან ელექტრონულ
მისამართზე (grants@electionreforms.ge) დოკუმენტაციის გადაგზავნის ფორმით, არაუგვიანეს 2020
წლის 16 სექტემბრისა, 18:00 საათამდე.

საგრანტო საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა.
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სხდომის თავმჯდომარე:

ნანა ჭიღლაძე _______________________________________

კომისიის წევრები:

დავით ღონღაძე _______________________________________

თინათინ ბოჭორიშვილი _______________________________________

მერაბ ხუციშვილი _______________________________________

მიხეილ ბედოიძე _______________________________________

ნინო დოლიძე _______________________________________

მარიამ ბარამიძე _______________________________________

ანა ფაშალიშვილი _______________________________________
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2020 წლის 13 ივლისს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსისთვის შექმნილი
საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი №3

ქ. თბილისი 17 სექტემბერი, 2020 წელი

სხდომას ესწრებოდნენ კომისიის წევრები:

გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი კომისიის წევრები:
ა) ნანა ჭიღლაძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პროფესორი, სამართლის დოქტორი;
ბ) თინათინ ბოჭორიშვილი - სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
გ) დავით ღონღაძე - საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES);
დ) მერაბ ხუციშვილი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;
ე) მიხეილ ბედოიძე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის დეპარტამენტი.

სათათბირო ხმის უფლების მქონე კომისიის წევრი:
ა) ნინო დოლიძე - საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI);
ბ) მარიამ ბარამიძე - საერთაშორისო ურთიერთობების ეროვნულ -დემოკრატიული
ინსტიტუტი (NDI);
გ) ანა ფაშალიშვილი - გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN WOMEN).

საკონკურსო კომისიის სამდივნომ კომისიას გააცნო დღის წესრიგი. კომისიამ დღის წესრიგი
დაამტკიცა შემდეგი სახით:

2020 წლის 9 სექტემბრის სხდომის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის
გადაწყვეტილებით ოცდაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართ საგრანტო პროექტების
ბიუჯეტებთან დაკავშირებით დადგენილი მოთხოვნების/რეკომენდაციების შესრულების
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის გაცნობა და დაფინანსების/დაფინანსებაზე უარის თქმის
შესახებ გადაწყვეტილების მიღება.

კენჭისყრის შედეგები:
მომხრე - 5
წინააღმდეგი - 0

კომისიამ განიხილა დამტკიცებული დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი:

2020 წლის 9 სექტემბრის სხდომის შედეგების მიხედვით, საკონკურსო კომისიის
გადაწყვეტილებით ოცდაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართ საგრანტო პროექტების
ბიუჯეტებთან დაკავშირებით დადგენილი მოთხოვნების/რეკომენდაციების შესრულების
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მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის გაცნობა და დაფინანსების/დაფინანსებაზე უარის თქმის
შესახებ გადაწყვეტილების მიღება

საკონკურსო კომისიის სამდივნომ კომისიას გააცნო ინფორმაცია 2020 წლის 9 სექტემბრის
სხდომის შედეგების მიხედვით, „გრანტის გაცემის წესის“ მე-13 მუხლის მე-9 პუნქტის
საფუძველზე, პირობით დაფინანსებული ოცდაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის (ააიპ
საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების
მუშაკთა და სტუდენტთა პრფესიული კავშირი; ააიპ ინიციატივა სამოქალაქო
საზოგადოებისათვის; ააიპ კავშირი 21-ე საუკუნე; ააიპ ჟურნალისტთა ასოციაცია-
საზოგადოებრივი განვითარების კავშირი „მეცენატი“; ააიპ ახალგაზრდული ცენტრი ჩვენი
თაობა 1921; ააიპ რეგიონული განვითარების და ხელშეწყობის ცენტრი; ააიპ დემოკრატიული
არჩევანი; ააიპ პლატფორმა-სამოქალაქო ინიციატივა; ააიპ თავისუფალ ჟურნალისტთა
ასოციაცია მეოთხე; ააიპ მწვანე დედამიწა; ააიპ სამართლიანობის განვითარების ინსტიტუტი;
ააიპ თავისუფალი განვითარებისა და სამართლის ცენტრი; ააიპ სამოქალაქო საზოგადოების
და დემოკრატიის განვითარების ცენტრი; ააიპ სახელმწიფო და მოქალაქე; ააიპ ახალი თაობა
დემოკრატიული არჩევნები; ააიპ რეაბილიტაციის და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი
„თანაზიარი“; ააიპ განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი; ააიპ Post - ალიონი; ააიპ
საზოგადოებრივი გაერთიანება ჯერ საქართველო; ააიპ სამართლიანი სიტყვა და მომავლის
არჩევანი; ააიპ საქართველოს გამომგონებელთა, ნოვატორთა და მკურნალთა ასოციაცია
,,ლაზაროსი“) მიერ საგრანტო პროექტების ბიუჯეტებთან დაკავშირებით დადგენილი
მოთხოვნების/რეკომენდაციების შესრულების მდგომარეობის შესახებ.

განხილვის შედეგად კომისიამ მიიჩნია, რომ ზემოაღნიშნულმა არასამთავრობო
ორგანიზაციებმა ვადის დაცვით შეასრულეს საგრანტო პროექტების ბიუჯეტებთან
დაკავშირებით დადგენილი მოთხოვნები/რეკომენდაციები და შესაბამისად კომისიამ მიიღო
გადაწყვეტილება მათი დაფინანსების შესახებ.

სხდომაზე საკონკურსო კომისიის მიერ ასევე აღინიშნა შემდეგი:
 დაფინანსებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა (ააიპ სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარებისა და სწავლების ცენტრი; ააიპ სამოქალაქო ფორუმი) უზრუნველყონ საგრანტო
პროექტებში შესაბამისი ინფორმაციის ასახვა, რომელთა დაზუსტება მოხდა 2020 წლის 3 და 9
სექტემბრის სხდომების ფარგლებში;
 დაფინანსებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა (ააიპ დემოკრატიული
განვითარების ახალგაზრდული ცენტრი; ააიპ ერთსულოვნება საზოგადოების
უფლებებისათვის; ააიპ განათლებისა და თანასწორობის ცენტრი; ააიპ საქართველოს
გამომგონებელთა, ნოვატორთა და მკურნალთა ასოციაცია ,,ლაზაროსი“) უზრუნველყონ
საგრანტო პროექტების ხანგრძლივობის ტექნიკური დაზუსტება.

საგრანტო საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარემ სხდომა დახურულად გამოაცხადა.
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სხდომის თავმჯდომარე:

ნანა ჭიღლაძე _______________________________________

კომისიის წევრები:

დავით ღონღაძე _______________________________________

თინათინ ბოჭორიშვილი _______________________________________

მერაბ ხუციშვილი _______________________________________

მიხეილ ბედოიძე _______________________________________

ნინო დოლიძე _______________________________________

მარიამ ბარამიძე _______________________________________

ანა ფაშალიშვილი _______________________________________
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