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პროექტის ფაქტები
ადგილობრივი ლიდერები მდგრადი განვითარებისათვის
წალკის მრავალეთნიკურ მუნიციპალიტეტში - ეს წალკაა

პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც ქმნის, ეკონომიკა და ვაჭრობა;
პარტნიორობა, რომელიც ქმნის, სოფლის მეურნეობა და
სასოფლო განვითარება
ხელშეკრულების ნომერი
(CRIS):
განხორციელების ვადა:

ევროკავშირის
წვლილი:

402-466
03.12.2018 - 02.12.2022

€ 1 917 843

ფოტო Embrace Tsalka Brochures
a:
სოციალური მედიის ანგარიშის ბმულები:

განმახორციელებელი ორგანიზაცია (ებ):
Caucasus Environmental NGO Network

პროექტის
ვებსაიტები:

https://www.facebook.com/ThinkNaturally/,
https://www.facebook.com/EmbraceTsalka/

https://tsalkalag.ge/

პროექტის აღწერა:
პროექტი ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ნაწილია. EU
LEADER მიდგომის გამოყენებით პროექტი ხელს უწყობს ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებებიის მიღების, მოქალაქეთა
გაძლიერებისა და გააქტიურების პროცესს. ამისთვის კი იქმნება და ძლიერდება ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი (Local
Action Group).
პროექტი წალკის მუნიციპალიტეტში მუშაობს და მუნიციპალიტეტს ეხმარება შემოსავლის მრავალფეროვანი წყაროების
შექმნაში. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფმა მოქალაქეთა ჩართულობით შეიმუშავა წალკას ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგია და უკვე არაერთი გრანტი გასცა როგორც საზოგადოებრივი, ასევე ბიზნეს ინიციატივებისთვის.
პროექტი მუშაობს ადგილობრივ ფერმერებთან, საოჯახო სასტუმროების მფლობელებთან და ტურისტული თუ სხვა
სერვისების მიმწოდებლებთან, ასევე ადგილობრივ მთავრობებთან თუ სხვადასხვა სამოქალაქო და ახალგაზრდულ
ჯგუფებთან.

მოსალოდნელი შედეგები:
- წალკის ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფი (LAG) დაფუძნებულია თანაბარი გენდერული და ახალგაზრდული
მონაწილეობით, წარმოადგენს მოწყვლად ჯგუფებს (ე.წ. მაღალმთიანი თემები, ეკომიგრანტები, ეთნიკური უმცირესობები
და დევნილი მოსახლეობა) და მონაწილეობს სოფლის განვითარების პროცესში, მონაწილეობითი მიდგომისა და LEADER
პრინციპების შესაბამისად.
- შექმნილია გენდერულ და ახალგაზრდების საჭიროებებზე მორგებული სოფლის განვითარების სტრატეგია (RDS) და
ითვალისწინებს დაუცველი ჯგუფების (ე.წ. მაღალმთიანი თემების, ეკომიგრანტების, ეთნიკური უმცირესობებისადა
იძულებით გადაადგილებული პირების) სპეციფიკურ საჭიროებებს.
- წალკის განვითარების სტრატეგიით გათვალისწინებული პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსებით და ადგილობრივი
დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობების გაზრდით, შექმნილია დასაქმების და საარსებო შესაძლებლობები,
გაუმჯობესებულია ცხოვრების ხარისხი განსაკუთრებით ღარიბი და მარგინალიზებული მოსახლეობისათვის.
- ქალებისა და ახალგაზრდების გაძლიერებით მოწყვლადი ოჯახების სოციოეკონომიკური ინტეგრაცია გაუმჯობესებულია.
ქალები, ახალგაზრდები და ზემოხსენებული მოწყვლადი ჯგუფები გაძლიერებულია და ჩართულია გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში.
ღონისძიებების სია (უახლესი სამი):
Under the EU-supported ENPARD Project Tsalka Local Action Group (LAG) Announces its Third Grants Competition
Tsalka LAG Continues Organizing Educational Meetings with Tsalka Youth - With EU Support CENN and Tsalka LAG
Together Announce a Grants Competition - #StrongerTogether for Tsalka Youth
With the Support of the EU, CENN and Tsalka LAG Announce Grant Competition for Tsalka Municipality Schools to Mark
Environment Days
გენერირებული ფაქტები:21.09.2021

