
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა: 

05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი: 05 04 

პროგრამის დასახელება:   

ახალგაზრდული პროგრამები 

პროგრამის განმახორციელებელი: 

განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდულ საკითხთა, ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახუ

რების სამსახური და სამუშაო ჯგუფი 

პროგრამის განხორციელების პერიოდი: 
2020-2023 წლები 

  

პროგრამის მიზანი: 

ქვეპროგრამის მიზანია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 12-დან 29 წლის 

ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი იდეების/პროექტების დაფინანსება ან/და თანადაფინანსება, 

რომლის შედეგად მოხდება ახალგაზრდების თვითმმართველობის განხორციელების საქმიანობაში 

ჩართვა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლება. 

 

ოზურგეთის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“ ინიციატივით ოზურგეთის საკრებულოსა და 

მერიის, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის  მხარდაჭერით   „თვითმმართველობა 

განათლებისათვის“  ფარგლებში ცხადდება კონკურსი: „ახალგაზრდების თვითგამოხატვის მხარდაჭერა 

თვითმმართველობაში“.  

  

 

კონკურსის   ფარგლებში ახალგაზრდები შეძლებენ საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალის 

გამოვლენა/რეალიზებას, შესაძლებელი გახდება ახალგაზრდებისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლობის გაძლიერება, მათი იდეების განხორციელების 

მხარდაჭერა. 

 

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოიყოფა 3 ასაკობრივი ჯგუფი: 

 

I  ასაკობრივი ჯგუფი - 12-16 წელი; 

II ასაკობრივი ჯგუფი - 17-22 წელი; 

III ასაკობრივი ჯგუფი - 23-29  წელი. 

 

თანხის გადანაწილება ასაკობრივ ჯგუფებში მოხდება თანაბარი პროპორციით. 

 

 

საკონკურსო პროექტებით შესასრულებელი ღონისძიებები უნდა იყოს  თანხვედრაში 

თვითმმართველობის უფლებამოსილებებთან. 

 

შესაბამისი სამუშაო ჯგუფის მიერ პროექტების შეფასება მოხდება 10 ბალიანი სისტემის მეშვეობით. 

 

სამუშაო ჯგუფი უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 7 წევრისაგან, რომლის შემადგენლობაც უნდა 

დაკომპლექტდეს მერიის, საკრებულოს და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებისაგან. 

 

 



განხორციელების ეტაპები: 

 

I ეტაპი:  პროექტების მიღება ელექტრონული ან/და ფიზიკური ფორმით; 

II ეტაპი: მიღებული პროექტების კონკურსის  მიზნებთან შესაბამისობის დადგენა; 

III ეტაპი:  წარმოდგენილი პროექტების ავტორებთან/საინიციატივო ჯგუფებთან შეხვედრა და 

პროექტების პრეზენტაცია; 

IV ეტაპი: სამუშაო ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილების მიღება (გამარჯვებული პროექტების გამოვლენა); 

V ეტაპი: გამარჯვებული პროექტების განხორციელება. 

პროგრამის ბიუჯეტი 

ქვეპროგრამის დასახელება 2020 წელი 

„ახალგაზრდების თვითგამოხატვის  მხარდაჭერა 

თვითმმართველობაში“ 
50 000,00 

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი   

ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა; 

 

განხორციელებული პროექტების შედეგებით მოსარგებლეთა რაოდენობა; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ახალგაზრდების თვითგამოხატვის მხარდაჭერა თვითმმართველობაში                    

(პროექტი) 

 

ოზურგეთის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნების“ ინიციატივით ოზურგეთის საკრებულოსა და 

მერიის, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის  მხარდაჭერით   „თვითმმართველობა 

განათლებისათვის“  ფარგლებში ცხადდება კონკურსი: „ახალგაზრდების თვითგამოხატვის მხარდაჭერა 

თვითმმართველობაში“.  

კონკურსისთვის  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა 2020 წლის ბიუჯეტში 50 ათასი ლარი გამოყო.  

კონკურსის ფარგლებში, ახალგაზრდები, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით,  შეძლებენ საკუთარი 

შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა/რეალიზებას, შესაძლებელი გახდება ახალგაზრდებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობა, ახალგაზრდების იდეების 

მხარდაჭერა, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული და ინტელექტუალური 

რესურსების გამოყნებით. 

კონკურსის ძირითადი ბენეფიციარები იქნებიან  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 

ახალგაზრდები 12- დან -29 წლის ჩათვლით. 

კონკურსი ხორციელდება 3 ასაკობრივ ჯგუფში: 

1. 12-16 წელი  

2. 17-22 წელი 

3. 23- 29  წელი 

 თანხების გადანაწილება ასაკობრივ ჯგუფებში მოხდება თანაბარი პროპორციით: 

შენიშვნა: პროექტების შეფასების კომისიას უფლება აქვს ,არსებული მოცეულობის 

გათვალისწინებით ,მოახდინოს თანხის გადანაწილება საკუთარი შეხედულებისამებრ. 

წინასწარი დათქმით,  საკონკურსო პროექტებით შესასრულებელი ღონისძიებები უნდა იყოს  

თანხვედრაში თვითმმართველობის უფლებამოსილებთან. 

საინტერესო და სასარგებლო იდეები შეუზღუდავია (გარდა ინფრასტრუქტურული პროექტებისა) 

 

 პროექტის შეფასებისა და გაცემის წესი 

საკონკურსო განაცხადები მიიღება ელექტრონული( შესაძლებელია ბეჭდური) ფორმით;  

სააპლიკაციო ფორმა განთავსდება მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდზე.  

11.12. 2020 -  16.12. 2020 მოხდება გამარჯვებული საკონკურსო განაცხადების შერჩევა.  

განაცხადებს შეარჩევს კომისია. 

შეფასების კომისია წარმოდგენილი იქნება 9 წევრით   ( 4 წევრი- წარმომადგენლობითი ორგანოდან;   4 

წევრი- აღმასრულებელი რგოლიდან;   1წევრი- ეროვნული/ან ადგილობრივი/ ბიბლიოთეკის 

წარმომადგენელი)  



პროექტი შეფასდება 10 ბალიანი ქულათა სისტემით. 

წარმოდგენილი პროექტი უნდა იყოს გაზომვადი და მოიცავდეს ორ მთვარ ინდიკატორს: 

თვისობრივი 

იდეა  - შინაარსი, განხორციელების შესაძლებლობა, მდგრადობა., ბიუჯეტი 

რაოდენობრივი 

უშუალოდ ჩართული ადამიანები რიცხობრივი მაჩვენებელი, განხორციელებული იდეების შედეგებით 

მოსარგებლე ადამიანების რაოდენობა. 

პროექტი დაფინანსდება 2020 წლის ბიუჯეტიდან პროექტის მიხედვით გაწერილ ვადებში. 

 გამარჯვებულ პროექტში კორექტირების შეტანა  შესაძლებელია ავტორთან შეთანხმებით, მხოლოდ 

შეფასების კომისიის გადაწყვეტილებით.  


