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შე სა ვა ლი 

საქართველოევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებას, ღრმა და ყოვლის
მომცველითავისუფალივაჭრობისსივრცის(DCFTA)ჩათვლით,ხელიმოეწე
რა2014წლის27ივნისს.შეთანხმებასაქართველოსბიზნესსადასაზოგადოე
ბასახალშესაძლებლობებსადაგანვითარებისპერსპექტივასუხსნის.

წინამდებარეგზამკვლევიმცირედასაშუალობიზნესშიჩართულადამიანებს,
ან მათ, ვისაც ბიზნესის წამოწყება სურს, ამ შეთანხმებით ხელმისაწვდომი
სარგებლისმიღებაშიდაეხმარება.

გზამკვლევში წარმოდგენილია ინფორმაცია შეთანხმების შესახებ; ინტერნეტ
რესურსები,რომელშიცახალიშესაძლებლობებისშესახებმეტიინფორმაციის
მოძიებააშესაძლებელი;დეტალებიევროკავშირისმიერმხარდაჭერილიპრო
ექტებისშესახებ,რომელშიჩართვაცსაქართველოსმოქალაქეებსშეუძლიათ.

რა არის ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბა? 

„ასოცირების შესახებ შეთანხმება“ ფორმდება ევროკავშირსა და ევროკავ
შირისარაწევრქვეყანასშორისდამიზნადისახავსმხარეთაშორისთანამშ
რომლობისჩარჩოსშექმნას.„ასოცირებისშესახებშეთანხმება“სამართლებ
რივადსავალდებულოა.

ასოცირებისშეთანხმებაქმნისსაქართველოსადაევროკავშირსშორისთა
ნამშრომლობის გაღრმავების შესაძლებლობებს შემდეგი ძირითადი მიმარ
თულებებით:

• საერთო ევროპულიფასეულობების განმტკიცებადადაცვა (მათ შორის
დემოკრატიის,ადამიანისუფლებების,ქვეყნისსუვერენიტეტისაღიარების
მიმართულებით);

• საგარეოდაუსაფრთხოებისპოლიტიკა;
• მართლმსაჯულება,თავისუფლებადაუსაფრთხოება;
• დარგობრივი პოლიტიკის ყველა სფეროს მოდერნიზება და ევროპული

სტანდარტებისდანერგვა;
• ვაჭრობადავაჭრობასთანდაკავშირებულისაკითხები,რომელიცითვა

ლისწინებს საქართველოსადა ევროკავშირს შორისღრმადა ყოვლის
მომცველითავისუფალივაჭრობისსივრცის(DCFTA)ჩამოყალიბებას.

ასოცირებისხელშეკრულებისშესრულებაშესაძლებლობასმისცემსსაქართ
ველოს:
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• გაუმჯობესდესადგილობრივისოფლისმეურნეობისპროდუქციისხარისხი;
• გაიხსნასახალიშესაძლებლობებიმცირედასაშუალოსაწარმოებისთვის;
• უფროხელმისაწვდომიგახდესევროპულიგანათლება;
• გაუმჯობესებულიჯანდაცვა;
• გაიზარდოსენერგოეფექტიანობადამოხდესგანახლებადი ენერგორე

სურსებისგანვითარება;
• შეიქმნასუკეთესადფუნქციონირებადისასამართლო;
• გამყარდესკანონისუზენაესობა;
• საჯაროსამსახურიგახდესუფროანგარიშვალდებულიდაგამჭვირვალედასხვა.

რა არის DCFTA? რა ტომ არის ასო ცი რე ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა და DCFTA 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის?
DCFTAმოიცავსევროკავშირთანეკონომიკურიინტეგრაციისმექანიზმსდაიძ
ლევასაქართველოსთვისევროკავშირისშიდაბაზრისგახსნისსაშუალებას.

DCFTAსაქართველოსსაშუალებასაძლევსეტაპობრივადმიიღოსევროკავშირის
შიდაბაზრისოთხითავისუფლებიდანსამი:საქონლის,მომსახურებისდაკაპიტა
ლისთავისუფალიგადაადგილება.მეოთხეთავისუფლებასადამიანებისთავისუ
ფალგადაადგილებას,ხელსუწყობსშენგენისქვეყნებშიუვიზომიმოსვლისრეჟიმი.

DCFTA ვალ დე ბუ ლე ბე ბი კერ ძო სექ ტო რის თ ვის 
DCFTA ითვალისწინებს ვაჭრობასთან დაკავშირებული საქართველოს კანონ
მდებლობის ეტაპობრივ დაახლოვებას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან
შემდეგ სფეროებში: სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები, ვაჭრობა
შიტექნიკურიბარიერები,სახელმწიფოშესყიდვები,საბაჟოდამომსახურებით
ვაჭრობა(ელექტრონულიკომუნიკაცია,ფინანსურიმომსახურება,ტრანსპორტი,
ფოსტადასაკურიერომომსახურება).

ესვალდებულებებიხორციელდებაეტაპობრივად,ხდებაევროკავშირისსხვა
დასხვარეგულაციის ამოქმედება საქართველოსსახელმწიფოსთან შეთანხ
მებული ვადებით,რათა შესაძლებელი გახდეს მიღებული ვალდებულებების
დაკმაყოფილება,რომელშიცშესაძლოაიგულისხმებდეს:

• ევროპული სტანდარტების ამოქმედება კვების მრეწველობის სხვადასხვა
სფეროში,რაცგულისხმობსწარმოებისდაბაზარზეგანთავსებისწესებისგან
საზღვრას;

• ევროპულისტანდარტებისამოქმედებამშენებლობაშირაცგულისხმობს
ევროპულისტანდარტისდამკვიდრებასროგორცსამშენებლომასალების
წარმოებაში,ასევეპროექტირებაშიდამშენებლობისპროცესში;
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• სახელმწიფოშესყიდვებისსტანდარტისამოქმედება,რაცუზრუნველყოფს
მასშიმეტიბიზნესსუბიექტისმონაწილეობასდაპროცესისმაქსიმალურ
გამჭვირვალობასდაა.შ.

ცვლილებები,როგორცზემოთჩამონათვალიდანაცგამოჩნდა,ვაჭრობისადა
ეკონომიკისყველასფეროსმოიცავსდასაბოლოოჯამშიმისთვისებრივად
ახალ,ევროპულსტანდარტამდეაყვანსგულისხმობს.

აღსანიშნავია, რომ მოლაპარაკებების პროცესში ქართულმა მხარემ
მიაღწიაუპრეცედენტოშეთანხმებასევროკავშირთანსატარიფოლიბე
რალიზაციისკუთხით.შეთანხმებისძალაშიშესვლისთანავე,ქართული
წარმოშობისყველაპროდუქტი,გათავისუფლდებასაბაჟოტარიფისგან
ევროკავშირისბაზარზეიმპორტისას.

DCFTA სარ გე ბე ლი მცი რე და სა შუ ა ლო
ბიზ ნე სი სა და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 
საქართველოევროკავშირსშორისღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალი
ვაჭრობისსივრცისჩამოყალიბებახელსშეუწყობს:
• ევროკავშირისბაზრისმოთხოვნებთანთავსებადისავაჭროსისტემისფორმირებას;
• გამჭვირვალე,სტაბილურიბიზნესგარემოსჩამოყალიბებას;
• საქართველოსსაინვესტიციომიმზიდველობისადაშესაბამისად,უცხოუ

რიინვესტიციებისზრდას;
• ქვეყნისმდგრადგანვითარებასადაბუნებრივირესურსებისრაციონალუ

რადგამოყენებას;
• ახალისაწარმოებისადასაექსპორტოპროდუქციისშექმნას;
• ადგილობრივი წარმოების მასშტაბების ზრდის კვალობაზე ახალი სამუ

შაოადგილებისშექმნას;
• ქართული პროდუქციის საექსპორტო ბაზრებისდივერსიფიცირებასადა

გაფართოებას;
• ქართველი ექსპორტიორებისთვის ექსპორტთან დაკავშირებული ხარჯე

ბისშემცირებას;
• ქართველიმომხმარებლისთვისუსაფრთხოდაუვნებელიპროდუქტისმი

წოდებას;
• ინტელექტუალურისაკუთრებისუფლებისდაცვას;
• სახელმწიფო ადმინისტრირებისორგანოების განვითარებას საუკეთესო

ევროპულიპრაქტიკისშესაბამისად;
• ეკონომიკურიზრდისსტიმულირებასადაქვეყნისეკონომიკურგანვითარე

ბას:მოკლევადიანპერსპექტივაშიმთლიანიშიდაპროდუქტის(მშპ)ზრდას
1,7 %ით, ხოლო გრძელვადიან პერსპექტივაში  4,3 %ით. მოკლევადიან
პერსპექტივაშიექსპორტის9%ით,იმპორტის4,4%ით,ხოლოგრძელვადი
ანპერსპექტივაშიექსპორტის12%ით,იმპორტისკი7,5%ითზრდას.
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ევ რო პის მე წარ მე თა ქსე ლი 
- EnTErprisE EuropE nETwork (EEn)
ბიზნესისთვისმნიშვნელოვანია,რომასოცირებულიქვეყნისსტატუსისმინი
ჭებისშემდეგ,საქართველოს2016წლიდანაქვსწვდომაევროკავშირისრამ
დენიმეპროგრამასადაფინანსურინსტრუმენტზე,მათშორისგახლავთევრო
პისმეწარმეთაქსელი(EnterpriseEuropeNetworkEEN).

ევროპისმეწარმეთაქსელიწარმოადგენსპლატფორმას,რომელიცემსახუ
რებაევროკავშირისადაპარტნიორიქვეყნებისმცირედასაშუალობიზნესის
წარმომადგენელთაშორისკონკრეტულიბიზნესშემოთავაზებებისურთიერთ
გაცვლასადაკავშირებისდამყარებას.EENქართულიკომპანიებისთვისახალ
შესაძლებლობებსქმნისევროკავშირისბაზარზეფართოდგაავრცელონსაკუ
თარიბიზნესწინადადებებიდამოიზიდონშესაბამისიპარტნიორები.

აღნიშნულიქსელიმსოფლიოს ერთერთი უდიდესი, ბიზნესისადა ინოვაცი
ების ხელშემწყობიორგანოა,რომელიც60 ქვეყანაში 600 პარტნიორორგა
ნიზაციასადამეწარმეთამომსახურებისფართოსპექტრსაერთიანებს,ამას
თანავე,ევროკავშირისსტრატეგიისმნიშვნელოვანიინსტრუმენტიადაკერძო
სექტორისგანვითარებასადადასაქმებისზრდისკენაამიმართული.

EENბიზნესთანამშრომლობისცენტრებისმეშვეობითხელსუწყობსკომპანიების:

• 500მილიონიანიმომხმარებლითდაკომპლექტებულსიცოცხლისუნარიან
ბაზარზეწვდომას;

• ტექნოლოგიებისგაცვლისსაშუალებითპროდუქციისხარისხისამაღლე
ბასადაკონკურენტუნარიანობისგაზრდას;

• თავსებადიევროპელიპარტნიორებისმოძიებას;
• ევროპისმასშტაბითახალსაწარმოოარხებთანწვდომისგაუმჯობესებას.

საქართველოს ინოვაციების და ტენოლოგიების სააგენტოდა „აწარმოე სა
ქართველოში“EENისოფიციალურიწარმომადგენლებიარიანსაქართველო
ში,კერძოდ,გახლავთEENისBusinessCooperationCenter(BCC).შესაბამისად,
აღნიშნული ორგანიზაციები ეხმარებიან ქართულ კომპანიებს / სტარტაპებს
საერთაშორისოპარტნიორებისმოძიებაში.

საქართველოშირეგისტრირებულბიზნესკომპანიასაქვსშესაძლებლობაქსე
ლისვებგვერდისმეშვეობით(http://eengeorgia.ge)დარეგისტრირდეს,წარად
გინოსთავისიბიზნესიდეა;მიიღოსდახმარებაბიზნესწინადადებისშედგენა
ში;დაუკავშირდესპოტენციურბიზნესპარტნიორსევროკავშირიდან.
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წარ მა ტე ბის მა გა ლი თე ბი 

ზვიად მჭედლიშვილს დაბა ბაკურიან
ში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ცნო
ბილსამთოსათხილამუროკურორტზე,
თითქმის 9 წლის განმავლობაში ჰქონ
და პატარათუნუქის ჯიხური, სადაცტუ
რისტებისა და დამსვენებლებისთვის
სპორტულიინვენტარის(თხილამურები,
სნოუბორდები, ციგები) გაქირავების
სერვისს მართავდა. ეს ინვენტარი მას,

ისევეროგორცახლოსმომუშავეაღნიშნულისერვისისსხვამიმწოდებლებს,
განთავსებულიჰქონდაძალიანარაკომფორტულგარემოში.ბორჯომისგან
ვითარების ჯგუფის მხარდაჭერით განხორციელდა 30,000ლარის ინვესტი
ცია, ევროკავშირის 60%იანითანამონაწილეობით. ევროკავშირის გრანტი
შეადგენდა18,000ლარს,თავადზვიადმაკი12,000ლარიმოიძია.შედეგად,
თუნუქისპატარაჯიხურისადგილზეაღმოჩნდათანამედროვეტიპისშენობა
ხარისხიანისპორტულიინვენტარითადაევროპულიწარმოებისთხილამურე
ბისფეხსაცმლისსაშრობით.პროექტშისეზონურადსაქმდება56ადამიანი,
მომხმარებლებიკიკომფორტულგარემოშისარგებლობენსუფთაინვენტა
რით,რომელიცთოვლშიაღარსველდება.აქამდეთუზვიადსსათხილამურო
ფეხსაცმელისაღამოობითსახლშიმიჰქონდაგასაშრობად,დღისგანმავლო
ბაშიკიდამსვენებლებსცივიინვენტარითუწევდათსარგებლობა,დღესეს
პრობლემაუკვეგადაჭრილია–ახლამათგანკარგულებაშიაკეთილმოწყო
ბილიდათბილიპუნქტი,გაუმჯობესებულიმომსახურებისპირობებით.

მსხვილფეხა პირუტყვის დაუმუშავებელი ტყავი საბერძნეთში ექსპორტზე
გავიდა2017წლისმაისშიტყავისგატანასთანდაკავშირებითშესაბამისი
საექსპორტო სერტიფიკატი სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გასცა. სა
ქონლისტყავისგანძირითადადფეხსაცმელსდატყავისქურთუკებსაწარ
მოებენ. მსხვილფეხა პირუტყვისდაუმუშავებელიტყავი, მატყლისშემდეგ,
მეორეცხოველურიწარმოშობისარასასურსათოპროდუქტია,რომელიცევ
როკავშირისწევრქვეყანაშიპირველადგავიდა.ქართულიმატყლიევრო
კავშირისბაზარზე2017წლისიანვარშიგავიდა. „ქართულიმატყლისკომ
პანიამ“დიდბრიტანეთში21141კილოგრამიმატყლიგაიტანა.2016წლის
დეკემბერშიევროკავშირმადაასრულაფორმალურიპროცედურებიდაუკვე
შესაძლებელიაქართულითაფლისგატანაევროკავშირისბაზარზე.

წყარო:eugeorgia.info
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კოოპერატივი „ალაზნისთავი“  ზღვის
დონიდან 2100 მეტრზე, თუშეთში,
კერძოდ კი ალაზნისთავში, ტრადი
ციულ საძოვრებზე მდებარეობს სა
სოფლოსამეურნეო კოოპერატივის
„ალაზნისთავი“საწარმო.კოოპერატივი
2015 წელს, ევროკავშირის (EU) მხარ
დაჭერით, სოფლის მეურნეობისა და
სოფლისგანვითარებისევროპისსამე

ზობლოპროგრამის(ENPARD)ფარგლებში,ორგანიზაცია„ოქსფამის“პრო
ექტის„სასოფლოსამეურნეოკოოპერატივებისგანვითარებისმხარდაჭერა
საქართველოში“  დახმარებით, პაატა აბულაძემ ჩამოაყალიბა. კოოპერა
ტივშიდღეს11წევრიაგაერთიანებული.მათიუმრავლესობათუშია,რომ
ლებიცამჟამადალვანშიცხოვრობენ.ევროკავშირისმიერკოოპერატივის
გამოყოფილმასაგრანტოდახმარებამ98,500ლარიშეადგინა.ENPARDის
პროექტის ფარგლებში განმახორციელებელ ორგანიზაცია „ოქსფამთან“
პარტნიორობით,კოოპერატივისთვისაშენდაყველისსაწარმო,მოეწყოგა
ნათებისა და გათბობის სისტემები. დღეს, კოოპერატივის მფლობელობა
ში600მდესაწველიცხოველია.დღეისათვისსაწარმოშიყოველწლიურად
მზადდება10ტონაყველი,შემდეგწლებშიკიმოცულობა20ტონამდეგაიზ
რდება.თუ2015წელსსაშუალომოგებაკოოპერატივისერთწევრზეგაანგა
რიშებით1,000ლარიიყო,დღესესციფრი2,250ლარამდეგაიზარდა.

ოთხმა ხულოელმა ფერმერმა ჯემალ
ართმელაძემ,მიხეილჩოგაძემ,ალექ
სანდრე იშხნელიძემ და ბიძინა შავა
ძემ 4 ტონა ქართული ნიორი გერმა
ნიაში გაიტანეს.ფერმერებმა  ნიორი
2015წლისშემოდგომაზეჯამში0.5ჰა
ზედათესეს,მანამდესარეალიზაციოდ
ნიორს არ აწარმოებდნენ. საპილოტე
პროგრამისფარგლებშიაჭარისა.რ.სოფლისმეურნეობისსამინისტროს
ა(ა)იპმა „აგროსერვის ცენტრმა“ ფერმერები უკრაინულ მომწოდებელ
თანდააკავშირა,რომელმაცუზრუნველყოქართულინივრისგერმანიაში
გატანა.უკრაინულმამხარემქართველფერემრებსკილოგრამზე2.5აშშ
დოლარიგადაუხადა.

წყარო:აჭარისსოფლისმეურნეობისსამინისტრო
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შ.პ.ს S.R.T 2012 წლის ნოემ
ბერში,ქ.ზუგდიდშიდაარსდა.
საწარმოს საქმიანობის სფე
რო არის თხილის შესყიდვა,
გადამუშავება და ექსპორტი.
საწარმოს მიერ გამოშვებუ
ლი პროდუქცია მთლიანად
ექსპორტზე ევროპაშიგადის.
2017წელსსწორედესკომპა

ნია გახდა EU4Businessისადა EBRDის საკრედიტო ხაზის ერთობლივი
პროექტისბენეფიციარი.ამპროექტისფარგლებშიკომპანიამ300ათასი
ევროსმოცულობისკრედიტიმიიღო,საიდანაც15%(45ათასიევრო)კომ
პანიას გრანტის სახით გადაეცა. მიღებული დაფინანსებით კომპანიამ,
პროდუქციისხარისხისგაუმჯობესებისადაექსპორტისგაზრდისმიზნით,
თხილისლაზერულიდახარისხებისდანადგარებიშეიძინადადაამონტა
ჟა.განხორციელებულიინვესტიციისშედეგად,შ.პ.სSRT–მწარმატებით
გაიარა  HACCP და ISO02200:2005 სერტიფიცირების პროცედურები და
ამჟამადმათმიერწარმოებულიპროდუქციაევროსტანდარტებსაკმაყო
ფილებს. პროდუქტის ხარისხის ამაღლებას მოყვა საექსპორტობაზრის
გაფართოებადაპროდუქციისგასაყიდიფასისმატება.

კოოპერატივის „თერჯოლის ღვინო“ 
ვიდრე ღვინის ბიზნესში წარმატებას
მიაღწევდნენ გოგიტა მაკარიძეს და
მისთანასოფლელმეღვინეებსარაერ
თი სირთულის გადალახვა მოუხდათ.
ევროკავშირის სოფლისადა სოფლის
მეურნეობის განვითარების სამეზობ
ლო პროგრამის (ENPARD) დახმარე
ბით, მათ შეძლესდაეფუძნებინათთა
ნამედროვე კოოპერატივი. შედეგად, წლიური წარმოება 500ლიტრიდან
8–9 ტონა უმაღლესი ხარისხის ღვინომდე გაიზარდა. დღეს, თერჯოლის
ღვინო წარმოადგენს საქართველოში ფართოდ გავრცელებულ ბრენდს,
რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზეც წარმატებით სარგებლობს. მისი
პროდუქციახელმისაწვდომიაამერიკის,იაპონიის,რუსეთის,დანიისადა
ავსტრალიისბაზრებზე.

წყარო:Enpard.ge
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კოოპერატივი„ხულგუმო2014“
2წლისწინდაარსდადამას
ში 20 წევრია გაერთიანებუ
ლი. 20 წევრიდან 16 ქალია.
„ხულგუმოს“ კარტოფილის
წლიური მოსავალის რაოდე
ნობა 50 ტონას აჭარბებს. 1
წლის წინ ENPARDის ფინან
სურიდახმარებითადაპროგ
რამის განმახორციელებელი
პარტნიორის Mercy Corpsის

ტექნიკურიმხარდაჭერით,კოოპერატივსსახნავსათესიტექნიკაგადაე
ცა.თანადაფინანსებისპრინციპით,ევროკავშირისგრანტისმოცულობამ
35,000ლარიშეადგინა.

2014 წლის ნოემბერში კოო
პერატივ „ალიონს“,რომელიც
6 წევრისგან შედგება ევრო
კავშირის ფინანსური დახმა
რებითა და UNDP Adjaraას
ხელშეწყობით, ტექნიკური
დახმარება გაეწიათ: პოლის
ტიროლის დადანბლატის
ტიპის 100 სკა,ფუტკრის სრუ
ლიოჯახებით ისევეროგორც
თაფლის გამოსახდელი ციბ
რუტი,მეფუტკრისათვისაუცილებელიხელსაწყოებიდაბიოვეტპრეპარა
ტებიდღეს უკვე ამ კოოპერატივის კუთვნილებაადა მათი პროდუქტიუ
ლობისზრდასპირდაპირუწყობსხელს.
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ევ რო კავ ში რის დახ მა რე ბა 
სა ქარ თ ვე ლოს 
საქართველოშიგანსახორციელებელიპროექტებისთვისევროკავშირიყო
ველწლიურად100მილიონევროზემეტთანხასგამოყოფს.ფინანსურიდა
ტექნიკურითანამშრომლობისფარგლებშიევროკავშირიეხმარებასაქარ
თველოს ფართომასშტაბიანი რეფორმების განხორციელების პროცესში.
დღეისათვის საქართველოში 100ზე მეტი პროექტი ხორციელდება. 2014
წლის 18 ივლისს საქართველომ ხელი მოაწერა ურთიერთგაგების შესა
ხებმემორანდუმს,რითაცგანისაზღვრათანამშრომლობისპრიორიტეტები
20142017წლებისათვის,ხოლოამპერიოდისთვისწინასწარმაფინანსურ
მაასიგნებებმადაახლოებით335410მილიონიევროსმოცულობისთანხა
შეადგინა.ევროკავშირისდახმარებაშემდეგისფეროებისთვისარისგამო
ყოფილი: მართლმსაჯულება,თავისუფლებადა უსაფრთხოება, ადამიანის
უფლებები,დემოკრატიზაციადასამოქალაქოსაზოგადოება,კონფლიქტე
ბისმოგვარება,ეკონომიკა,ვაჭრობადასახელმწიფოფინანსებისმართვა;
ინფრასტრუქტურა,გარემოსდაცვადასოფლისგანვითარება;განათლება,
ჯანდაცვადასოციალურიგანვითარება.

ევროკავშირისფინანსურიდახმარებაგამოიყოფაგრანტების,კონტრაქტები
სადასაბიუჯეტოდახმარებისსახით:

ევროკავშირისდახმარებასოფლისმეურნეობისთვისზრდისქართველფერ
მერთაშემოსავლებს.ევროკავშირისდახმარებითსწორედამისთვისშეიქმ
ნაფერმერთა1500კოოპერატივი.წინასწარიმონაცემებიადასტურებს,რომ
ფერმერთაკოოპერატივებსპოტენციურადშეუძლიათსამრეწველოხარჯების
შემცირება30%ით,ხოლოშემოსავლებისგაზრდა20%ით.

ევროკავშირი ინტენსიურად ცდილობს დაეხმაროს საქართველოს მოქალა
ქეებს, რომ მათთვის მართლმსაჯულება უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს. ამ
მიზნითევროკავშირიდაეხმარასახელმწიფოსიურიდიულისამსახურისშექ
მნაში,რომელმაცდღემდე150000საქართველოსმოქალაქესგაუწიაუფასო
იურიდიულიმომსახურება.

ევროკავშირი ეხმარება საქართველოსმთავრობას,რომფინანსების მართ
ვაუფროგამჭვირვალეგახდეს,ხოლოანგარიშვალდებულებამოქალაქეების
წინაშეგაიზარდოს.2014წლიდანმთავრობააქვეყნებსსახელმწიფობიუჯე
ტისცნობარს  მოქალაქეებისთვის, სადაცნათლადგანმარტავს,თუსადდა
როგორდაიხარჯათანხები.

ევროკავშირიეხმარებასაქართველოსღრმადაყოვლისმომცველითავისუ
ფალი ვაჭრობიდან სარგებლის მიღებაში. ხდებადახმარების გაწევა მცირე
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დასაშუალობიზნესისთვისდაიმისთვის,რომქართულმასაწარმოებმაშეძ
ლონევროპულისტანდარტის მიღწევა.ორიწლისგანმავლობაში ევროკავ
შირისდახმარებით100კომპანიამუკვემიიღოტექნიკურიდახმარება.რეგიო
ნებშიიქმნებასაინფორმაციოცენტრებიევროკავშირთანვაჭრობისშესახებ,
ხოლოევროკავშირისთანხებითგამაგრებულისაკრედიტოხაზებიფინანსუ
რადდაეხმარებამცირედასაშუალოსაწარმოებს.

ევროკავშირიეხმარებასაქართველოსგანათლებისსისტემისმოდერნიზება
ში ბოლონიისპროცესისფარგლებშიმიმდინარერეფორმებისკონტექსტში.
მიმდინარეობსგანათლებისხარისხისზრდა,უნარებისგანვითარება,განსა
კუთრებით ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სტუდენტების, მასწავ
ლებლების, მკვლევარების, აკადემიური პერსონალის და ახალგაზრდობის
მიმოსვლის(მობილობის)წახალისებისხარჯზე.1700სტუდენტსადათანამშ
რომელსაქვსშესაძლებლობაისარგებლოსმობილობით;5300ახალგაზრდას
შეუძლიამიიღოსმონაწილეობა ევროპელპარტნიორებთან ჩატარებულერ
თობლივღონისძიებებში.

2014დან2016წლამდეევროკავშირმარეგიონისმასშტაბით260მდეახალი
პროექტიდააფინანსადაესდახმარება600ზემეტმაორგანიზაციამმიიღო.

არასამთავრობოორგანიზაციებისაქართველოშიევროკავშირისგანდახმარე
ბასძირითადადევროპულისამეზობლოინსტრუმენტისაENI(გეოგრაფიული
ინსტრუმენტი)დაევროპულიინიციატივადემოკრატიისადაადამიანისუფლე
ბებისთვისEIDHR(თემატურიინსტრუმენტი)საშუალებითიღებენ.

დახმარება მცირე და საშუალო ბიზნესს, ხშირ შემთხვევაში, ევროკავშირის
ფინანსურიდატექნიკურიდახმარებასახელმწიფოპროგრამებისმეშვეობით
მიეწოდება.(იხილეთსასარგებლორესურსებიბიზნესისთვის).
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სა სარ გებ ლო რე სურ სე ბი  ბიზ ნე სის თ ვის 

როგორ გავიგოთ მეტი ინფორმაცია  ასოცირების ხელშეკრულების,
DCFTAს,მცირედასაშუალობიზნესისთვისგანკუთვნილიპროგრამები
სადასხვაშესაძლებლობებისშესახებ

www.aa.ge ასოცირების ხელშეკრულების ინტერაქტიული გზამკვლევია, ის
თავსუყრისასოცირებისხელშეკრულებითსაქართველოსმიერნაკისრყველა
ვალდებულებას.ვებპორტალიმომხარებელსსაშუალებასაძლევსერთსივრ
ცეშიმოიძიოსთემა,რომელიცაინტერესებს(მაგ:განათლება,საბაჟოკანონ
მდებლობა,ჯანდაცვა,ტრანსპორტი,მცენარეთადაცვა,ვეტერინარიადაა.შ.)
და 2027 წლის ჩათვლით,თემისადათარიღის მიხედვით,დაახარისხოს ინ
ფორმაციასაქართველოსკანონმდებლობისევროკავშირისსამართლებრივ
აქტებთანდაახლოებისშესახებ.

www.aamonitoring.ge წარმოადგენს საქართველოევროკავშირს შორის ასო
ცირების შეთანხმების განხორციელების შესახებ საინფორმაციო პორტალს.
გვერდი შეიქმნა ევროპულდა ევროატლანიტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრა
ციისსაკითხებშისახელმწიფომინისტრისაპარატის,გაერთიანებულიერების
ორგანიზაციისგანვითარებისპროგრამისა (UNDP)დაშვედეთისსაერთაშო
რისოგანვითარებისსააგენტოს(SIDA)თანამშრომლობისშედეგად.მისიმი
ზანიასაზოგადოებასმიაწოდოსინფორმაციარეფორმებისადაცვლილებე
ბისშესახებ.

www.dcfta.gov.geსმართავსსაქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვი
თარების სამინისტრო. ვებგვერდზე მომხმარებელს შუძლია გაეცნოს პრაქ
ტიკულიდასაკანონმდებლოსახისინფორმაციასDCFTAსშესახებ,როგორც
ქართულ,ასევეინგლისურენაზე.საინფორმაციოვებგვერდიდაინტერესებულ
პირებს,ინფორმაციისმიწოდებისგარდა,შესაძლებლობასაძლევს,უფლება
მოსილორგანოებსწარუდგინონშენიშვნებიანწინადადებებიDCFTAსფარგ
ლებშიმათმიერმისაღებინორმატიულიაქტებისპროექტებზე.

www.tradewithgeorgia.com ვებგვერდის „Business Inquiry“ფუნქციის მეშვეობით
საკუთარიპროდუქციისექსპორტირებითდაინტერესებულკომპანიებს შეეძ
ლებათონლაინგანათავსონსაკუთარიწინადადებებიდაშეთავაზებები.

http://eengeorgia.ge  ევროპის მეწარმეთა ქსელის ვებგვერდი. გამოიყენება
ევროკავშირშიბიზნესპარტნიორებისძიებისთვის.
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www.enpard.ge  სოფლისადა სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის
სამეზობლოპროგრამა(ENPARD)საქართველოში2013წლიდანხორციელდე
ბა. იგიმიზნადისახავსსაქართველოსსოფლისგანვითარებასდასოფლის
მეურნეობისსექტორისგამოცოცხლებასხელისუფლებას,სამოქალაქოსაზო
გადოებასადასოფლადმცხოვრებმოსახლეობასშორისმრავალმხრივითა
ნამშრომლობის პირობებში. 20132022 წლებისთვის, ENPARDის ბიუჯეტი სა
ქართველოში179.5მილიონიევროა(Iფაზა–€52მილიონი,20142017;IIფაზა
–€50მილიონი,20162019;IIIფაზა–€77.5მილიონი,20182022).ვებგვერდზე
პროგრამისფარგლებშიგამოცხადებულკონკურსებსადადაგეგმილპროექ
ტებზეიხილავთინფორმაციას.

www.apma.geსსიპსოფლისმეურნეობისპროექტებისმართვისსააგენტო;ვებ
გვერდზეგანთავსებულიინფორმაციასოფლისმეურნეობისსფეროშიდასაქ
მებულთაბიზნესისგანვითარებისთვისგამიზნულიპროექტებისშესახებ.

კერძოდ, ინფორმაცია პროგრამების შესახებ: დანერგე მომავალი (ახალი
კულტურებისადა სანერგე მეურნეობებისთანდაფინანსების პროგრამა); ჩა
ისპლანტაციებისრეაბილიტაციისპროგრამა;აგროწარმოებისხელშეწყობის
პროგრამა; შეღავათიანი აგროკრედიტი; გადამამუშავებელი და შემნახვე
ლი საწარმოების თანადაფინანსების პროგრამა; აგროდაზღვევა; აწარმოე
საქართველოში; სეზონური პროქტები; ასევე ინფორმაცია ახალი პროექტის
„ახალგაზრდამეწარმე“შესახებ.

www.qartuli.geსააგენტო„აწარმოესაქართველოში“.ვებგვერდზეგანთავსე
ბულიაინფორმაციამიმდინარეპროექტებისშესახებბიზნესისთვის.მცირედა
საშუალობიზნესისგანვითარებისსამთავრობოპროგრამამიმართულიაწარ
მოებისგანვითარებისადაწახალისებისაკენ,რომლისმთავარმიზანსმეწარ
მეობისგანვითარება,მეწარმესუბიექტებისმხარდაჭერა,ახალისაწარმოების
შექმნის/არსებულისაწარმოსგაფართოებისანგადაიარაღებისხელშეწყობა
წარმოადგენს.  პროგრამა მოიცავს 3 კომპონენტს:  ფინანსურ რესურსებზე
ხელმისაწვდომობა; უძრავიქონებისუზრუნველყოფა; საკონსულტაციომომ
სახურება.პროგრამისფარგლებშიხორციელდებაისეთიპროექტები,როგო
რიცაა:ფინანსურიდახმარებისპროგრამებიბანკებისჩართულობით;ახალი
ბიზნესისწამოწყებისთვისმიკროდამცირებიზნესისკომპონენტი;არსებული
ბიზნესისგაფართოებაგადაიარაღებისთვისმიკროდამცირებიზნესისკომ
პონენტი;სასტუმროინდუსტრიისგანვითარებისკომპონენტიდაა.შ.

www.nasp.gov.geსსიპსახელმწიფოქონებისეროვნულისააგენტომონაცემე
ბისახელმწიფოქონებისშესახებ;

techpark.ge  ვებგვერდზე მოიძიებთ ინფორმაციასთბილისისდა ზუგდიდის
ტექნოპარკების,მათმიერშემოთავაზებულისერვისებისდაპროექტებისშესა
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ხებ;ტექნოპარკიარისსაქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარე
ბისსამინისტროსსსიპინოვაციებისდატექნოლოგიებისსააგენტოსერთერთ
მთავარ პროექტი,რომელიცორიენტირებულია ინოვაციური იდეების მქონე
პირებისათვისე.წ. „ერთიფანჯრის“პრინციპითმომუშავესივრცისშექმნაზე.
ტექნოპარკიაერთიანებსსხვადასხვამიმართულებისადაიდეებისმქონეადა
მიანებსდახელსუწყობსმათტექნოპარკისინფრასტრუქტურისგამოყენებით,
შექმნან ახალი ტიპის, ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული პროდუქტი და სერ
ვისები რომლებიც კონკურენტუნარიანი იქნება, როგორცლოკალურ, ასევე
გლობალურბაზარზე.მაგალითადსთავაზობსმათ:მაღალიტექნოლოგიებით
აღჭურვილსივრცეს–ფაბლაბებს,,რომელიცაღჭურვილია 3Dპრინტერით,
ლაზერულიმჭრელით,CNCრუტერით,ვაკუმფორმირებისაპარატით,პროგ
რამირებადისაკერავიმანქანით.ფაბლაბშიასევეწარმოდგენილია:სასერი
პლოტერები,სხვადასხვატიპისმყარზედაპირზესაბეჭდიდანადგარები,თერ
მულიპრესები,რაცსაერთოჯამშიდანარჩენდანადგარებთანერთადიძლევა
იმისშესაძლებლობას,რომფაბლაბშიმოსულმაინოვატორმაშეძლოსტექნი
კურადმუშაანვიზუალურადმაღალიდონის,ხარისხიანიპროტოტიპებისდამ
ზადება,რომლითაცაქვსშესაძლებლობამოიპოვოსდამატებითიდაფინანსე
ბადაგადავიდესმასიურწარმოებაზე.

www.startup.gov.ge  ვებგვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია პროექტის
„სტარტაპ საქართველო” შესახებ,რომელიცსს „საპარტნიოროფონდის” მი
ერდაფუძნდა.მისიმიზანია,ხელიშეუწყოსდამწყებიბიზნესის(სტარტაპების)
განვითარებასსაქართველოში.აქვეარისგანთავსებულიინფორმაციაკონ
კურსებისშესახებ.

eugeorgia.info  საიტზე განთავსებულია სიახლეები საქართველოევროკავში
რისეკონომიკურიდასავაჭროურთიერთობებისშესახებ;წარმატებულიპრო
ექტებისადაიდეების,ევროკავშირშიექსპორტისშესაძლებლობებისათვისე
ბისკონკრეტულიმაგალითები.
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DCFTA მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის / DCFTA For SMES

სამოქალაქო საზოგადოება - 
მცირე და საშუალო ბიზნესის და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის 

მხარდასაჭერად

მისამართი: ფალიაშვილის ქუჩა 85, თბილისი
ტელ: 0322207305

ელ. ფოსტა: iguruli@EprC.gE


