
 
 

 
 

მწვანე შეთანხმების განხორციელება: შეუერთდით პარტნიორების მოწოდებას  

ALDA არის პარტნიორი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - SHARED GREEN DEAL - 

და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს  საერთო ქმედებებს მწვანე შეთანხმების ინიციატივებზე 

მთელს ევროპაში, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების (SSH) ინსტრუმენტების 

უზრუნველყოფით. მწვანე შეთანხმება ფოკუსირდება მომავალი განვითარების პოლიტიკის 

რვა (8) მიმართულებაზე ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე. 
 

პროექტმა გამოაცხადა კონკურსი -  "კონკრსი ადგილობრივი პარტნიორების შერჩევის მიზნით 

", რომელიც სთავაზობს 22 000 ევროს 24 ორგანიზაციას - ადგილობრივ და რეგიონულ 

ხელისუფლებას ან არაკომერციულ ორგანიზაციებს, რათა გახდნენ პროექტის პარტნიორები, 

რომ განახორციელონ  სოციალური ექსპერიმენტები რომელიც ორიენტირებულია მწვანე 

შეთანხმების შემდეგ ექვს პრიორიტეტულ მიმართულებაზე: 
 

●  სუფთა, ხელმისაწვდომი და უფასო ენერგია 

● სუფთა და ცირკულარული ეკონომიკა 

●  ეკოსისტემის და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და აღდგენა 

● მდგრადი და ჭკვიანი მობილობისაკენ გადასვლა 

● მშენებლობა და განახლება რესურსეფექტური გზით 

● სამართლიანი, ჯანსაღი და ეკოლოგიურად სუფთა კვების სისტემის შემუშავება 

სხვადასხვა მონაწილეობითი მიდგომების გამოყენებით ადგილობრივი დაინტერესებული 

მხარეებისა და მოქალაქეების ჩართვის მიზნით, სოციალური ექსპერიმენტები ეხება ევროპის 

მწვანე შეთანხმების ქცევით, სოციალურ და კულტურულ განზომილებებს. სოციალური 

ექსპერიმენტები მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ცვლილებების პროცესებს როგორც  

ინდივიდუალურ, ისე კოლექტიურ დონეზე, ასევე ცვლილებების  პროცესში კვლევის 

მონაცემების შეგროვებას. 

 

  

https://www.alda-europe.eu/progetto/shared-green-deal-europe-2022/
https://sharedgreendeal.eu/clean-energy-call
https://sharedgreendeal.eu/circular-economy-call
https://sharedgreendeal.eu/preserving-biodiversity-call
https://sharedgreendeal.eu/sustainable-mobility-call
https://sharedgreendeal.eu/efficient-renovations-call
https://sharedgreendeal.eu/sustainable-food-call
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


მწვანე შეთანხმების კონკურსი უკვე დაწყებულია  და განაცხადების მიღება 

გაგრძელდება 2023 წლის 31 იანვრამდე 
 

სოციალური ექსპერიმენტები ძირითადად ფოკუსირებულია  ადამიანზე როგორც 

ინდივიდზე. მაგ:  თუ როგორ მოქმედებენ, აზროვნებენ, სწავლობენ, თანამშრომლობენ და ა.შ. 
 

კონკურსი უკვე დაწყებულია  და განაცხადების მიღება გაგრძელდება 2023 წლის 31 

იანვრამდე  
 
 

ადგილობრივ პარტნიორებად არჩეულ ორგანიზაციებს ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ 

მწვანე შეთანხმების პრიორიტეტებით, რათა გააძლიერონ ურთიერთობები საზოგადოებასთან 

და ადგილობრივ ინსტიტუტებთან.  ასევე, იქნება კონსორციუმის პარტნიორების ჯგუფთან 

კავშირების დამყარების შესაძლებლობა , ისევე როგორც სხვა ადგილობრივ პარტნიორებთან. 
 

თითოეული ადგილობრივი სოციალური ექსპერიმენტი დაიწყება  2023 წლის 

გაზაფხული/ზაფხულიდან და გაგრძელდება დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში. გარდა 

ამისა, პროექტი მოიცავს სასწავლო ვიზიტს სხვა ადგილობრივ პარტნიორებთან და  

დამატებით ტრენინგს SHARED GREEN DEAL-ის პარტნიორებთან როტერდამიდან დაწყებული 

კვიპროსის ჩათვლით. 

შეიტყვეთ მეტი თემების, განაცხადის მიღების, კონკურსის  პროცესის და კონკრეტული 

შესაძლებლობების შესახებ SHARED GREEN DEAL ვებსაიტზე. აღნიშნულ ინიციატივას 

აფინანსებს ჰორიზონტი 2020, რომელიც არის ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის 

უმსხვილესი პროგრამა. 
 

 

https://sharedgreendeal.eu/local-expt-call
https://sharedgreendeal.eu/local-expt-call
https://sharedgreendeal.eu/local-expt-call
https://sharedgreendeal.eu/partners
https://sharedgreendeal.eu/local-expt-call

