
 
 

 
 

"საუკეთესო პრაქტიკისა და გამოცდილების გაზიარება მოქალაქეთა მონაწილეობაზე 

ადგილობრივ და  ევროპის დიდ ქალაქებს შორის (CAMELOT)’’  
 

2022 წლის 1 და 2 დეკემბერს პროექტის  CAMELOT  პარტნიორები შეიკრიბნენ 

შტუტგარტში პროგრამის ბოლო ღონისძიებაზე. ორდღიანი ღონისძიება მოიცავდა 

შტუტგარტის რეგიონისა და შტუტგარტის მუნიციპალიტეტის საერთაშორისო 

ურთიერთობების დეპარტამენტის პრეზენტაციებს, საველე ვიზიტს შტუტგარტის 

რეგიონში და კონფერენციას მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ  ადგილობრივ და 

მეტროპოლიტენურ მმართველობაში.  ძალიან ნაყოფიერი  მოგზაურობის შემდეგ, 

პარტნიორებს მიეცათ შესაძლებლობა ემსჯელათ თავიანთ  გამოცდილებაზე პროექტის 

განხორციელებისას და მოეკვლიათ შესაძლებლობები, რათა კიდევ უფრო გაძლიერდეს 

მოქალაქეთა მონაწილეობა metropolitanმეტროპოლიტენურ არეალში. 
 

პროექტის  ,,შტუტგარტი 21’’  მიერ მოწოდებული მაგალითი განსაკუთრებით 

შთამაგონებელი იყო. ამ პროექტმა, რომელიც დაიწყო 1994 წელს, პროექტის პარტნიორებს 

საშუალება მისცა გაეგოთ, თუ  როგორ უნდა გაითვალისწინოს მსგავსმა მსხვილმა 

პროექტებმა მოქალაქეთა ინტერესები. 
 

,,შტუტგარტი 21’’ არის სარკინიგზო და ურბანული განვითარების პროექტი 

შტუტგარტში, გერმანიაში. ეს არის შტუტგარტი-აუგსბურგის ახალი და განახლებული 

რკინიგზის და ევროპის მთავარი ხაზის (პარიზი-ვენა) ნაწილი ტრანსევროპული 

ქსელების ფარგლებში. პროექტი გულისხმობს შტუტგარტის სარკინიგზო კვანძის სრულ 

რეორგანიზაციას.  1994 წელს ოფიციალურად  გამოცხადდა, რომ შტუტგარტის 

ცენტრალური სარკინიგზო სადგურის რადიკალური განახლება განხორციელდებოდა. 

სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო 2010 წლის თებერვალში. სადგურის რეკონსტრუქციის 

პროექტი დღესაც მიმდინარეობს, რომლის დასრულება არ არის მოსალოდნელი 2025 

წლამდე. პროექტი ოფიციალურად შეფასებულია 9,15 მილიარდი ევროს საერთო 

ღირებულებით. მან გამოიწვია ინტენსიური დებატები და მოქალაქეთა წინააღმდეგობა 

საკითხთა ფართო სპექტრზე, მათ შორის პროექტის სარგებლიანობაზე, გეოლოგიურ და 

გარემოსდაცვით პრობლემებზე და ა.შ. 

საველე ვიზიტმა პროექტის CAMELOT პარტნიორები  შტუტგარტის ურბანული 

განვითარებისა და პოლიტიკური ცხოვრების 30-წლიან ისტორიაში ამოგზაურა. 
 

 შთამბეჭდავი არქიტექტურული ნიჭის აღმოჩენასთან ერთად, ამ ვიზიტის ფარგლებში მოხდა 

სტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებული გამოწვევებისა  და შესაძლებლობების 

მიმოცვლა, რომლებიც დიდი დასახლებებისა და დედაქალაქების   პასუხისმგებლობების 

ბირთვია.   

https://www.alda-europe.eu/progetto/camelot/
https://en.stuttgart.de/


კონფერენციას რომელიც გაიმართა 2 დეკემბერს ესწრებოდნენ ფინანსური 

განყოფილების წარმომადგენელი (კვესტორი), ევროპარლამენტის წევრი, ურბანული 

განვითარების ჯგუფის ვიცე-პრეზიდენტი- ფაბიენ კელერი, ევროკავშირის პოლიტიკის 

დეპარტამენტის უფროსი, ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის და ბიუსელის 

სახელმწიფო წარმომადგენელი, ბადენ - ვიურტემბერგის სახელმწიფო მინისტრი- 

დოქტორი ალექსანდრა ზოლერი,  ქალაქ ზინდელფინგენის მერი, ევროპის საბჭოს 

კონგრესის ადგილობრივი პალატის პრეზიდენტი- დოქტორი ბერნდ ვორინგერი და 

ბარსელონას მეტროპოლიტენის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის 

უფროსი- და ხავი ტიანა. 
 

შეხვედრაზე განიხილეს ქალაქების როლის მნიშვნელობა ევროპელი მოქალაქეების 

ევროკავშირის ინსტიტუტებთან დაკავშირების კუთხით. ფაბიენ კელერმა განაცხადა, 

რომ ევროკავშირმა დაიწყო ეკონომიკური პროექტი ყველაზე აქტუალური გამოწვევების 

გადასაჭრელად. მან შეხვედრაზე ახსენა ჯანდაცვის სტრატეგია, რომელიც 

შემუშავებულია COVID-ის კრიზისის შემდეგ,  ასევე რეგიონული პოლიტიკა (ERDF), 

რომელიც შექმნილია როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტების მხარდასაჭერად და 

ქალაქის ქსელებს შორის კარგი პრაქტიკის გაცვლის მიზნით. 
 
 

ქალბატონმა კელერმა  აღნიშნა, რომ 21-ე საუკუნეში  არ შეიძლება  შემუშავდეს  

პოლიტიკა  მოქალაქეების ჩართულობის  გარეშე, რადგან ისინი დიდ როლს ასრულებენ 

შემუშავებული პოლიტიკის წარმატებით განხორციელებაში. მან  გამოხატა 

აღფრთოვანება პროექტის CAMELOT  მიმართ (დაფინანსებული ევროპა 

მოქალაქეებისთვის), რადგან მისი განხორციელება  მნიშვნელოვანი იყო  სტრატეგიულ 

დაგეგმარებაში მონაწილეობითი პროცესების  განვითარების მხრივ. 

ურბანული განვითარების ჯგუფის ვიცე-პრეზიდენტისთვის აუცილებელია 

ადგილობრივ დონეს მიექცეს მეტი ყურადღება; ეს არის დონე, სადაც მოქალაქეებს 

შეუძლიათ იგრძნონ, რომ მათ უსმენენ. მართალია ეს რთულია, რადგან ევროკავშირის 

პოლიტიკა გადის ცენტრალურ სახელმწიფო დონეზე.  აუცილებელია ავუხსნათ, თუ 

როგორ ვისარგებლოთ ევროკავშირის დაფინანსებით. 
  

ბადენ ვიურტემბერგის წარმომადგენელი დაეთანხმა აღნიშნულ მოსაზრებას  და 

ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მეტი მდგრადობის მოსაპოვებლად საჭიროა  რეგიონულ და 

ადგილობრივ დონეზე მუშაობა სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ერთად. 
 

ბერნდ ვორინგერმა აღნიშნა, რომ ადგილობრივი დონე ყოველთვის წინა ხაზზე დგას. 

თავისი სიტყვების განსამტკიცებლათ, მან მიტანა COVID-19 და   უკრაინაში ომის 

უარყოფითი გავლენის მაგალითი. მან ასევე ხაზი გაუსვა ადგილობრივი ხელისუფლების 

როლის მნიშვნელობას   მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარების პროცესში. 
 

ამ ინსპირაციული გამოსვლების  შემდეგ, CAMELOT-ის პარტნიორებმა წარმოადგინეს 

თავიანთი წარმატებული პრაქტიკა მოქალაქეების ჩართულობისა და ურბანული 

განვითარების კუთხით. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7153
https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/erdf_en
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