
საკონკურსო თემატიკა №1 :  „ ამომრჩეველთა ინფორმირებულობისა და არჩევნებში მათი ჩართულობის ზრდა რეგიონებში“ 

დაფინანსება 

არაუმეტეს 25 000 ლარისა  

 

ხანგრძლივობა:  

2012  წლის 1 აგვისტოდან  - 2012 წლის 1 ოქტომბერი 

 

დამატებითი მოთხოვნა საგრანტო პროექტთან დაკავშირებით: 

საგრანტო პროექტი უნდა განხორციელდეს აპლიკანტის შეხედულებისამებრ შერჩეულ საქართველოს ერთ ან რამდენიმე რეგიონში, გარდა 

თბილისისა.  

კონკურსის მიზნებიდან გამომდინარე, არჩევნების დღის გამოცხადების შემდეგ, პროექტის განმახორციელებელი არასამთავრობო 

ორგანიზაცია, ვალდებულია წაანაცვლოს პროექტის განხორციელების გრაფიკი საგრანტო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.   

 

 

№ 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 

 

 

წარმდგენი ორგანიზაცია 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

ღირებულება 

 

პროექტის ხანგრძლივობა 

1 

ინფორმირებული 

ამომრჩეველი 

საარჩევნო გარემოს 

განვითარების ცენტრი 

შიდა ქართლი 24950 ლარი 01.08.2012 

01.10.2012 

 

2 

გაიგე მეტი არჩევნების შესახებ მომავლის არჩევანი აჭარა 24900 ლარი 01.08.2012 

01.10.2012 

 

3 

გახდი აქტიური და გააკეთე 

სწორი არჩევანი 

დემოკრატიისა და 

სამართლებრივი 

განვითარების 

საზოგადოება 

მცხეთა-მთიანეთი 24900 ლარი 01.08.2012 

01.10.2012 

4 ინფორმირებული 

ამომრჩეველი - გააზრებული 

არჩევანის გასაკეთებლად 

ძალადობისაგან დაცვისა 

და სამოქალაქო 

განათლების 

რეგიონალური ცენტრი 

 

კახეთი 

 (გურჯაანი) 

24050 ლარი 01.08.2012 

30.09.2012 



5 ინფორმირებული არჩევანი - 

სწორი არჩევანი 

 

სახელმწიფოს 

ტერიტორიულ-

ადმინისტრაციული 

მოწყობის სტრატეგიული 

კვლევითი ცენტრი 

იმერეთი 24900 ლარი 01.08.2012 

01.10.2012 

6 

 

ახალგაზრდები, ეთნიკური 

უმცირესობები, ქალები და 

შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 

ამომრჩევლები სამართლიანი 

და დემოკრატიული 

არჩევნებისთვის 

ახალგაზრდა ევროპელი 

დემოკრატები 

ქვემო ქართლი 12042 ლარი 01.08.2012 

01.10.2012 

7 

 

ქალთა საარჩევნო აქტივობა-

დემოკრატიული 

არჩევნებისთვის 

სამოქალაქო ინიციატივა იმერეთი 

(ტყიბული) 

24958.22 ლარი 01.08.2012 

01.10.2012 

8 

 

“ჩაერთე არჩევნებში-იმერეთი” გრინ სოსაიეთი იმერეთი 24992.71 ლარი 01.08.2012 

27.09.2012 

9 

 

საზოგადოების როლი 

არჩევნებში 

საქართველოს 

დემოკრატიისა და 

ეკონომიკური 

განვითარების 

ინსტიტუტი 

აჭარა 24. 934 ლარი 01.08.2012 

01.10.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



საკონკურსო თემატიკა №2 :  „ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა საარჩევნო პროცესში“ 

დაფინანსება 

არაუმეტეს 25 000 ლარისა  

 

ხანგრძლივობა:  

2012  წლის 1 აგვისტოდან  - 2012 წლის 1 ოქტომბერი 

 

დამატებითი მოთხოვნა საგრანტო პროექტთან დაკავშირებით: 

საგრანტო პროექტი უნდა განხორციელდეს აპლიკანტის შეხედულებისამებრ შერჩეულ საქართველოს ერთ ან რამდენიმე რეგიონში, გარდა 

თბილისისა.  

კონკურსის მიზნებიდან გამომდინარე, არჩევნების დღის გამოცხადების შემდეგ, პროექტის განმახორციელებელი არასამთავრობო 

ორგანიზაცია, ვალდებულია წაანაცვლოს პროექტის განხორციელების გრაფიკი საგრანტო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.   

 

 

№ 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 

 

 

წარმდგენი ორგანიზაცია 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

ღირებულება 

 

პროექტის ხანგრძლივობა 

1 

 

კახეთის რეგიონის ეთნიკურ 

უმცირესობათა ქალების 

სამოქალაქო მონაწილეობა 

საარჩევნო პროცესებში 

 

 

კავშირი ვეჟინი 

 

კახეთი 

 

24742 ლარი 

   01.08.2012 

01.10.2012 

 

2 
“ჩემი პირველი არჩევნები” 

გენდერული კულტურის 

ცენტრი 
ქვემო ქართლი, 

კახეთი 
23360 ლარი 

   01.08.2012 

01.10.2012 

 

 

 

 

 



 

საკონკურსო თემატიკა №3 :  რეგიონული მედია - ამომრჩევლის კვალიფიციური ინფორმაციის წყარო 

 

დაფინანსების ფარგლები: 
 

 არაუმეტეს 4000 ლარისა - სატელევიზიო მედია საშუალებებთან თანამშრომლობით განსახორციელებელი პროექტისათვის  

 არაუმეტეს 3000 ლარისა - რადიო საშუალებებთან თანამშრომლობით განსახორციელებელი პროექტისათვის  

 არაუმეტეს 2000 ლარისა - იმ ბეჭდურ მედია საშუალებებთან თანამშრომლობით განსახორციელებელი პროექტისათვის, რომლებიც არ 

ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

 არაუმეტეს 1000 ლარისა - იმ ბეჭდურ მედია საშუალებებთან თანამშრომლობით განსახორციელებელი პროექტისათვის, რომლებიც 

ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

 არაუმეტეს 1000 ლარისა - ინტერნეტ მედია საშუალებებთან თანამშრომლობით განსახორციელებელი პროექტისათვის  

 

ხანგრძლივობა: 

2012  წლის  10 აგვისტოდან  - 2012 წლის 1 ნოემბერი 

 

დამატებითი მოთხოვნები საგრანტო პროექტთან დაკავშირებით: 

საგრანტო პროექტი უნდა განხორციელდეს აპლიკანტის შეხედულებისამებრ შერჩეულ საქართველოს ერთ ან რამდენიმე რეგიონში, გარდა 

თბილისისა.  

კონკურსის მიზნებიდან გამომდინარე, არჩევნების დღის გამოცხადების შემდეგ, პროექტის განმახორციელებელი არასამთავრობო 

ორგანიზაცია, ვალდებულია წაანაცვლოს პროექტის განხორციელების გრაფიკი საგრანტო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად.   

 

 

№ 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 

 

 

წარმდგენი ორგანიზაცია 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

ღირებულება 

 

პროექტის ხანგრძლივობა 

1 

„თაობა“ - ამომრჩევლის 

წინასაარჩევნო 

განათლებისათვის 

ხონის ახალგაზრდული 

კავშირების ლიგა ხონი 
1950 ლარი 

 

15.08.2012 

01.11.2012 

 

2 
“შენი მომავალი შენს 

არჩევანშია” 

საზოგადოებრივი 

მონიტორინგისა და 

კვლევის ცენტრი 
ხარაგაული 1999.50 ლარი 

10.08.2012 

15.10.2012 

 


