
საკონკურსო თემატიკა №1 :  „ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობა საარჩევნო პროცესში“ 

დაფინანსება: 

არაუმეტეს 25 000 ლარისა  

ხანგრძლივობა:  

2012  წლის 18 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.   

 

 

№ 

 

წარმდგენი ორგანიზაცია 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 

 

 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

ღირებულება 

 

პროექტის 

ხანგრძლივობა 

1 ასოციაცია „ინვალიდთა კლუბი“ 
მხარდაჭერა 

თანამშრომლობისათვის 
გორი 18625 ლარი 

18.08.2012 

01.10.2012 

2 ქალები მომავლისთვის 
შენი არჩევანი - მომავლის 

ხიდია 
საგარეჯო 20157.75 ლარი 

18.08.2012 

01.10.2012 

3 
გურიის რეგიონალური 

განვითარების სააგენტო 
სრული ინტეგრაცია გურია 23333.5 ლარი 

20.08.2012 

01.10.2012 

4 
სამოქალაქო განვითარების 

სააგენტო CIDA 

ქვემო ქართლის ეროვნული 

უმცირესობების 

ახალგაზრდების 

ინტეგრაცია საარჩევნო 

პროცესში 

ქვემო ქართლი 24200 ლარი 
18.08.2012 

30.09.2012 

5 ქალთა საინფორმაციო ცენტრი 

ეთნიკური უმცირესობების 

წარმომადგენელ ქალთა ხმა 

2012 წლის საპარლამენტო 

არჩევნებში 

ქვემო ქართლი კახეთი 24575 ლარი 
18.08.2012 

01.10.2012 

6 
კვლევისა და განვითარების 

ასოციაცია 

ეთნიკური უმცირესობების 

ინტერგრაციის ხელშეწყობა 

საარჩევნო პროცესებში 

ქვემო ქართლი 23918.60 ლარი 
18.08.2012 

30.09.2012 

7 საზოგადოებრივი დამცველი 

ეთნიკური უმცირესობების 

ქალების აქტივიზაცია 

საარჩევნო პროცესებში 

გარდაბანი, ლაგოდეხი, 

წალკა, თელავი 
24970 ლარი 

18.08.2012 

01.10.2012 

8 
საქართველოს აზერბაიჯანელ 

ქალთა კავშირი 

ეთნიკური უმცირესობების 

ქალების აქტივიზაცია 

საარჩევნო პროცესებში 

მარნეული, ბოლნისი, 

დმანისი, საგარეჯო 
24483 ლარი 

18.08.2012 

01.10.2012 

 



საკონკურსო თემატიკა №2 :  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  18 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.  

 

 

№ 

 

წარმდგენი ორგანიზაცია 

 

წარმოდგენილი პროექტის 

დასახელება 

 

 

პროექტის განხორციელების ადგილი 

 

წარმოდგენილი 

პროექტის 

ღირებულება 

 

პროექტის 

ხანგრძლივობა 

 

1 

 

ასოციაცია „ეპოქა“ 

 

გაზეთი „ქართლის ქრონიკა“- 

ამომრჩევლის გზამკვლევი 

 

 

ქარელი 

 

2000 ლარი 

 

18.08.2012 

01.10.2012 

2  

თავისუფალ ჟურნალისტთა 

ასოციაცია „მეოთხე“ 

 

 

ჩვენ ვირჩევთ დემოკრატიას! 

 

ქუთაისი 

 

1990 ლარი 

 

18.08.2012 

01.10.2012 

3  

გურიის რეგიონალური 

განვითარების სააგენტო 

 

 

ინფორმირებული 

ამომრჩეველი 

 

გურია 

 

1918 ლარი 

 

20.08.2012 

01.10.2012 

4  

რეგიონალური 

ინიციატივების ცენტრი 

„ნათელი მომავალი“ 

 

 

ინფორმირებული არჩევანი 

 

იმერეთი 

სამეგრელო 

 

4000 ლარი 

 

18.08.2012 

01.10.2012 



 

5 

 

 

ააიპ სატელევიზიო ქსელი 

 

ქალთა ჩართულობა 

არჩევნებში 

 

ლაგოდეხი, 

დუშეთი, 

სენაკი 

ქუთაისი 

 

 

4000 ლარი 

 

01.09.2012 

01.10.2012 

 

 

6 

 

 

 

ჟურნალისტთა ასოციაცია 

საზოგადოებრივი 

განვითარების კავშირი 

„მეცენატი“ 

 

 

ეთნიკური უმცირესობების 

ინფორმირებული არჩევანი 

 

 

გურჯაანი 

 

1936.20 ლარი 

 

18.08.2012 

01.10.2012 

 


