
საგრანტო თემატიკა: 

არასამთავრობო ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური გაძლიერების ხელშეწყობა სამოქალაქო განათლების სფეროში საქმიანობის 

ეფექტიანად განხორციელების უზრუნველსაყოფად 
 

საგრანტო პროექტის ხანგრძლივობა:  

2013  წლის  15  მარტიდან    -   2013 წლის   15 დეკემბრამდე 
 

დამატებითი მოთხოვნები არასამთავრობო ორგანიზაციასთან დაკავშირებით 

საგრანტო კონკურსში შეიძლება დაფინანსდეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დამატებით დააკმაყოფილებს ქვემოთ 

განსაზღვრული კრიტერიუმების სამი ჯგუფიდან ერთ-ერთ ჯგუფში ჩამოთვლილ ყველა მოთხოვნას: 
 

კრიტერიუმების I ჯგუფი 
 

 საგრანტო კონკურსში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციას მოეთხოვება: 
 

 საარჩევნო და სამოქალაქო განათლების პროექტების განხორციელების არანაკლებ ხუთწლიანი გამოცდილება 

 ბოლო ხუთი წლის მანძილზე გამართულ არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსით მასშტაბური მონიტორინგის განხორციელების 

გამოცდილება 

 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პარტნიორობით ან/და მათი დაფინანსებით საარჩევნო სფეროში სამოქალაქო ინიციატივების 

განხორციელების გამოცდილება (სარეკომენდაციო წერილი პარტნიორი/დონორი საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან) 
 

საგრანტო პროექტის დაფინანსების მოთხოვნა არ უნდა აღემატებოდეს 100.000 ლარს   

 

 

 

№ 

 

წარმდგენი ორგანიზაცია 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 

 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

 

წარმოდგენილი 

პროექტის 

ღირებულება 

 

პროექტის ხანგრძლივობა 

1 

სამართლიანი არჩევნებისა 

და დემოკრატიის 

საერთაშორისო 

საზოგადოება (ISFED) 

ინსტიტუციური მხარდაჭერა 

2013 წლის საარჩევნო 

პროექტებისთვის 

თბილისი 

რეგიონები 
99.996 ლარი 

15.03.2013 

15.12.2013 

2 ახალი თაობა-ახალი 

ინიციატივა 

ახალი თაობა-ახალი 

ინიციატივა 2013 
რეგიონები 99655 ლარი 

15.03.2013 

15.12.2013 

 

 



 

კრიტერიუმების II ჯგუფი 
 

 საგრანტო კონკურსში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციას მოეთხოვება: 
 

 საარჩევნო/სამოქალაქო განათლების პროექტების განხორციელების არანაკლებ  ორწლიანი გამოცდილება 

 ბოლო სამი წლის მანძილზე გამართულ საერთო არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსით მასშტაბური მონიტორინგის განხორციელების 

გამოცდილება 

 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პარტნიორობით ან/და მათი დაფინანსებით საარჩევნო სფეროში სამოქალაქო ინიციატივების 

განხორციელების გამოცდილება (სარეკომენდაციო წერილი პარტნიორი/დონორი საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან) ან/და სსიპ 

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ დაფინანსებული არანაკლებ სამი პროექტის 

განხორციელების გამოცდილება 
 

საგრანტო პროექტის დაფინანსების მოთხოვნა არ უნდა აღემატებოდეს 35.000 ლარს   

 

 

№ 

 

წარმდგენი 

ორგანიზაცია 

 

წარმოდგენილი 

პროექტის დასახელება 

 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

ღირებულება 

 

პროექტის 

ხანგრძლივობა 

1 

დემოკრატიისა და 

სამართლებრივი 

განვითარების 

საზოგადოება 

დემოკრატიისა და 

სამართლებრივი 

განვითარების 

საზოგადოების 

მხარდაჭერა 

თბილისი 

რეგიონები 
34900 ლარი 

15.03.2013 

15.12.2013 

2 განვითარებისა და 

დემოკრატიის ცენტრი 

(CDD) 

ძლიერი სამოქალაქო 

სექტორი, 

განვითარებისა და 

დემოკრატიისათვის 

თბილისი 

რეგიონები 
34950 ლარი 

15.03.2013 

15.08.2013 

3 საარჩევნო გარემოს 

განვითარების ცენტრი 

ორგანიზაციის 

ინსტიტუციონალური 

გაძლიერება 

თბილისი 35000 
15.03.2013 

15.12.2013 

 

 

 

 



 

კრიტერიუმების III ჯგუფი 
 

საგრანტო კონკურსში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციას მოეთხოვება: 

 არანაკლებ ორწლიანი გამოცდილება ისეთი საარჩევნო/სამოქალაქო განათლების პროექტების განხორციელების მიმართულებით, 

რომლებიც მოიცავს ამომრჩეველთა ჯგუფს ზოგადად, ან ქვემოთ დასახელებულ მინიმუმ ერთ-ერთ სამიზნე ჯგუფს: 

- ახალგაზრდა ამომრჩევლებს 

- შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩევლებს 

- ეთნიკურ ჯგუფებს 

- ქალებს 

 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პარტნიორობით ან/და მათი დაფინანსებით საარჩევნო სფეროში სამოქალაქო ინიციატივების 

განხორციელების გამოცდილება (სარეკომენდაციო წერილი პარტნიორი/დონორი საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან) ან/და სსიპ 

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მიერ დაფინანსებული არანაკლებ ორი პროექტის 

განხორციელების გამოცდილება 
 

საგრანტო პროექტის დაფინანსების მოთხოვნა არ უნდა აღემატებოდეს 30.000 ლარს   

 

 

 

№ 

 

წარმდგენი ორგანიზაცია 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 

 

 

პროექტის განხორციელების 

ადგილი 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

ღირებულება 

 

პროექტის 

ხანგრძლივობა 

1 

სახელმწიფოს 

ტერიტორიულ-

ადმინისტრაციული 

მოწყობის სტრატეგიული 

კვლევითი ცენტრი 

ჩვენ ხალხის გვერდში, 

არჩევნები დემოკრატიიის 

გზა 

თბილისი 29950 ლარი 
15.03.2013 

15.12.2013 

2 

ჯანმრთელი სამყარო 

ორგანიზაციის 

ინსტიტუციური გაძლიერება 

მისი გრძელვადიანი 

მდგრადობის 

უზრუნველსაყოფად 

თელავი 

გორი 

ქუთაისი 

ზუგდიდი 

ბათუმი 

26735 ლარი 
15.03.2013 

15.12.2013 

3 ევროპული 

დემოკრატიული ცენტრი 

არასამთავრობო სექტორი 

დემოკრატიული 

სახელმწიფოს 

მშენებლობისთვის 

 თბილისი 25320 ლარი 
15.03.2013 

15.12.2013 

 


