
მითითებები აქტივობების და ბენეფიციარების (Activities and Beneficiaries) სექციისთვის 

EUDigitool- ის მთავარ ნაწილს წარმოადგენ „აქტივობებისა და ბენეფიციარების“ 

სექცია. ქვემოთ მოცემულია ახსნა, რა უნდა გავაკეთოთ აქტივობებისა და ბენეფიციარების 

დასამატებლად და რა არის ამის საბოლოო მიზანი. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, 

გთხოვთ, დაუკავშირდით ევროკავშირის წარმომადგენლობის კომუნიკაციების გუნდს 

ანთქვენი პროექტის საკონტაქტო პირს EUDigitool-ში (ანუ, reviewer-ს). 

 

EUDigitool პლატფორმა გამოიყენება ცნობადობის ამაღლებისა და საკომუნიკაციო 

მასალების შინაარსის შესათანხმებლად. ის არ წარმოადგენს პროექტის ღონისძიებებთან, 

ექსპერტებსა თუ ნებისმიერ ხარჯებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების 

შეთანხმების საშუალებას 

 

დანიშნულება: რა გვინდა? 

ერთერთი საშუალება, რომლის დახმარებითაც წარმოვაჩენთ ევროკავშირის 

დაფინანსებით საქართველოში განხორციელებულ ყველა პროექტებს არის ვებსაიტი 

EU4Georgia.ge. გარდა სხვა ინფორმაციისა, გვერდზე მოცემული იქნება რუკა, სადაც 

აღინიშნება კონკრეტულ ადგილებში პროექტების მიერ გამოწვეული პოზიტიური 

ზეგავლენა.  

მისი მიზანია:  

• გაიზარდოს ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტების - თქვენი პროექტის 

ხილვადობა 

• შეიქმნას საიტი, სადაცუკეთ გამოჩნდება ის ზეგავლენა, რაც თქვენს პროექტს აქვს 

და სარგებელი, რასაც ადამიანები იღებენ ამ პროექტის მეშვეობით.  

ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება EUDigitool-ში არსებული ინფორმაცია პროექტის შესახებ და 

აქტივობების და ბენეფიციარების ნაწილი. 

ნაბიჯი 1: მოახდინეთ აქტივობებისა და ბენეფიციარების  (Activities and Beneficiaries) 

იდენტიფიცირება 

„აქტივოებები და ბენეფიციარები“ წარმოადგენენ თქვენი პროექტის ხელშესახებ და 

დასანახ, გრძელვადიან/ფართომასშტაბიან ზეგავლენას. ზოგ შემთხვევაში ასეთი 

ზეგავლენის მონიშნვა შესაძლებელია აბრის ან რაიმე ნიშნის საშუალებით, რაც 

ევროკავშირის მხარდაჭერას აჩვენებს.  

ინფორმაცია აქტივობისა და ბენეფიციარების შესახებ შესაძლოა უკვე მოცემულ 

იყოსპროექტის დოკუმენტებში და უკავშირდებოდეს პროექტის მოსალოდნელ შედეგებს. 

აქტივობებისა და ბენეფიციარების მაგალითებია: 

- აგებული ან რეაბილიტირებული შენობები თუ ინფრასტრუქტურა 

- ქვე-გრანტიორი, რომელმაც დაფინანსება მიიღო პროექტის ფარგლებში 

- დაწესებულება, რომლის შესაძლებლობების განვითარებაც მოხდა და ამის შედეგად 

უკეთესი სერვისების შეთავაზება შეუძლია (ამ შემთვევაში უნდა მიუთითოთ ის 

დაწესებულება, რომლის შესაძლებლობების განვითარებაც მოხდა და არა თვითონ 

ტრენინგი) 



- საინფორმაციო ცენტრი 

- სახალხო ღონისძიება/კონფერენცია/ფესტივალი/კულტურული ღონისძიება. 

 

„აქტივობებისა და ბენეფიციარების“ ნაწილი არ მოიცავს შემდეგი ტიპის ღონისძიებებს:  

- საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრები 

- პროექტის საწყისი შეხვედრები ან გახსნის ღონისძიება 

- სხვა დახურული ტიპის შეხვედრები/ღონისძიებები 

- ევროპის დღეებში მონაწილეობა 

- დახურული ტრენინგები ან ვორკშოპები 

- სასწავლო ვიზიტები 

- საგრანტო კონკურსები 

- ნებეჭდი მასალები - წიგნები, კვლევის ანგარიშები 

- საჭიროებების შეფასებები 

- სხვა 

 

ნაბიჯი 2:  დაამატეთ „აქტივობები და ბენეფიციარები“ 

როგორც კი მოახდენთ  აქტივობებსა და ბენეფიციარების იდენტიფიცირებას, თქვენ ის 

პროექტის გვერდზე უნდა დაამატოთ. როგორც კი დაამატებთ, აქტივობებსა და 

ბენეფიციარებს ექნება თავისი გვერდი და საჭირო იქნება მასზე გარკვეული ინფორმაციის 

შევსება. სასურველია Activities and Beneficiaries სექციის ყველა ველის შევსება. თუმცა,  

ზოგიერთი პროექტის და ბენეფიციარის სპეციფიკიდან გამომდინარე ეს ყოველთვის ვერ 

იქნება შესაძლებელი. თუმცა, ყოველთვის უნდა იყოს მითითებული შემდეგი ინფორმაცია:  

• აქტივობის ან ბენეფიციარის დასახელება - ინგლისურად და ქართულად 

დასახელება უნდა იყოს მოკლე და მარტივად გასაგები 

• აქტივობის და ბენეფიციარის აღწერა - ინგლისურად და ქართულად  

აღწერა არა მხოლოდ უნდა ხსნიდეს რა კეთდება, არამედ გასაგები უნდა იყოს ვის 
სასიკეთოდ კეთდება ესა თუ ის აქტივობა და რატომ. გასაგებად, მარტივი ენით 
აღწერეთ რას წარმოადგენს აქტივობა და რაც მთავარია, ვინ არიან საბოლოო 
ბენეფიციარები. აღწერილობაში უნდა ჩანდეს ევროკავშირის მხარდაჭრა უფრო 
ფართო კონტექსტითაც და ასევე ისიც, თუ როგორ ეხმარება ევროკავშირი 
კონკრეტულად თქვენს პროექტს. ახსენით რა კეთდება, ვისთვის და რატომ არის ეს 
მნიშვნელოვანი. თქვენი აღწერა გასაგები უნდა იყოს ყველასთვის, თუნდაც იმ 
ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ წინასწარი ცოდნა თქვენი პროექტის ან 
სექტორის შესახებ! 

• აქტივობის და ბენეფიციარის ტიპი - იხ. ჩამონათვალი 

• პროექტის დასახელება 

• ლოკაცია: აუცილებელია მიუთითოთ კონკრეტული ადგილები/ქალაქები (და 

არამხოლოდ რეგიონები) 



ნუ მიუთითებთ მოხლოდ რეგიონს - მნიშვნელოვანია კარგად ჩანდეს აქტივობისა 
თუ ბენეფიციარის ადგილმდებარეობა;  ჩაწერეთ კონკრეტული მისამართი ან 
ქალაქის/სოფლის დასახელება და დარწმუნდით, რომ იგი ჩანს რუკაზე.  

• ატვირთეთ ერთი ფოტო მაინც. იდეალური იქნება ისეთი ფოტო, სადაც აბრაც ჩანს 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ყოველთვის ატვირთეთ თანხმობის საბუთი 

ფოტოებთან, რომლებზეც ადამიანები არიან ასახულნი 

 

ნაბიჯი 3:  შეუცვალეთ სტატუსი 

როგორც კი დაადგენთ თქვენს ბენეფიციარებსა და აქტივობებს და დაამატებთ 

ინფორმაციას, აუცილებლად შეცვალეთ სტატუსი ზედა მარჯვენა კუთხეში და 

გადაიყვანეთ იგი “created”-დან  „Ready for Review”-ზე 

 

მაგალითი 1 

A პროექტი ტრენინგების ციკლს ახორციელებს სურსათის უვნებლობის თემაზე, 

საქართველოს სამი ლაბორატორიის მეცნიერებისთვის. შედეგადაც იზრდება იმ 

ლაბორატორიების კომპეტენცია, სადაც ეს მეცნიერები მუშაობენ.  

→ ამ შემთხვევაში აქტივობას ტრენინგი წარმოადგენს, მაგრამ ბენეფიციარები არიან ის 

ლაბორატორიები, რომელთაც ახლა უფრო კარგად მომზადებული მეცნიერები ყავთ. 

აქედან გამომდინარე, თითოეულ ლაბორატორიას ცალკე შეიყვანთ Activities and 

Beneficiaries სექციაში: 

- სათაური იქნება „სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესებული შესაძლებლობების 

მქონე ლაბორატორია“ 

- აღწერაში მიუთითეთ, რა ტიპის ტრენინგები ჩატარდა, რატომ იყო ეს აქტივობა 

მნიშვნელოვანი და საჭირო, რას ეხებოდა ის და რამდენმა მეცნიერმა გაიარა 

მომზადება 

- რუკაზე აღნიშნეთ ამ კონკრეტული ლაბორატორიის ადგილმდებარეობა, რომელსაც 

ახლა გადამზადებული მეცნირერები ჰყავს 

მაგალითი 2 

B პროექტი მუშაობს საქართველოს სოფლებში ელექტროენერგიის მომარაგებაზე. ეს ხდება 

რამდენიმე რეგიონში 5 ელექტროსადგურის აგება/რეაბილიტაციით. 

→ ამ შემთხვევაში აქტივობა 5 ელექტროსადგურის აგება/რეაბილიტაციაა. შესაბამისად, 

ყველა მათგანს ცალ-ცალკე აღნიშნავთ Activities and Beneficiaries სექციაში:  

- სათაური: „XXX სოფელში ელექტროსადგურის მშენებლობა/რეაბილიტაცია“ 

- აღწერაში მიუთითეთ, კონკრეტულად რა ტიპის მხარდაჭერა მიიღო ამ 

ელექტროსადგურმა და რატომ, ვინ მიიღო სარგებელი ამ აქტივობის შედეგად. არ 

დაგავიწყდეთ, თქვენი არწერა გასაგები უნდა იყოს ყველასთვის, თუნდაც იმ 

ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ წინასწარი ცოდნა თქვენი პროექტის შესახებ. 

- ხუთივე სადგურის ლოკაცია ცალ-ცალკე იქნება მონიშნული.  

მაგალითი 3 

C პროექტი მცირე გრანტებს გასცემს ხუთ მცირე ქალ-მეწარმეზე.  



→ ამ შემთხვევაში აქტივობა ქვე-გრანტების გაცემაა, ხოლო ბენეფიციარი - ქალი-

მეწარმეებისბიზნესია. წინა შემთხვევების მსგავსად, აქაც ცალ-ცალკე ამანტებთ 5-ივე 

ბენეფიციარს -  თითოეულ ქვეგრანტიორზე თითო „აქტივობას და ბენეფიციარს“.  

- სათაური: „ქვე-გრანტი XXX კომპანიას“ 

- აღწერაში წარმოდგენილი უნდა იყოს ბენეფიციარი და მისი ბიზნესი. ახსენით 

რატომ უჭერს მხარს თქვენი პროექტი ამ ბენეფიციარს და რატომ არის ეს 

მნიშვნელოვანი. არ დაგავიწყდეთ, თქვენი აღწერა გასაგები უნდა იყოს ყველასთვის, 

თუნდაც იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ წინასწარი ცოდნა თქვენი 

პროექტის შესახებ, თუ რატომ არის ეს აქტივობა მნიშვნელოვან, რა გაკეთდა და რა 

სარგებელს მოუტანს ეს სოფელს/რეგიონს/ქვეყანას გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 

ყველა ბენეფიციარი თანახმა უნდა იყოს მათ შესახებ ინფორმაციის საჯაროდ 

განთავსებაზე(შესაძლოა, ასეთი მუხლი უკვე არსებობდეს ქვეგრანტის 

შეთანხმებაში. ამგვარის არარსებობის შემთხვევაში აუცილებელია ნებართვა).  

- მიუთითეთ ქვეგრანტიორის ლოკაცია რუკაზე. 

 

უკეთესი ვიზუალიზაციისთვის გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ფოტოები, სადაც 

ნაჩვენებია, როგორი შეიძლება იყოს “Activities and Beneficiaries” სექცია. 

1. ასე გამოიყურება თქვენი პროექტის მთავარი გვერდი. ახალი აქტივობისა თუ 

ბენეფიციარის დასამატებლად დააჭირეთ „Add New”.  

 

2. ლოკაცია, რომელსაც მიუთითებთ, პროექტის მთავარ გვერდზე ლურჯად 

მოინიშნება.  



  

3. ეს კი მაგალითია, როგორ უნდა აღწეროთ თქვენი აქტივობა თუ ბენეფიციარი. 

გახსოვდეთ, რომ ამ აღწერის დროს მთავარი ყურადღება ბენეფიციარზე უნდა 

გამახვილდეს. 

 

 

როცა ინფორმაციას 

შეიყვანთ, არ 

დაგავიწყდეთ 

სტატუსის შეცვლა 

‘Ready for Review’  



4. შეიყვანეთ მისამართები, რათა ადგილმდებარეობა შესაბამის რუკაზეც გამოჩნდეს.  

დაამატეთ აქტივობისა თუ ბენეფიციარების ფოტოები. 

 

 
მიუთითეთ რაც 

შეიძლება დეტალური 

მისამართი 

არ დაგავიწყდეთ! 

დაამატოთ წარწერა 

დათანხმობის ფორმა 

თითოეული ფოტოსთვის 


