
 
 
 
 

.რეაგირება გლობალურ საკითხებზე ადგილობრივ დონეზე - მოწოდება 
მდგრადობის შესახებ შესაბამისი  ქმედებებისთვის 

 
 
ALDA  CERV  პროგრამის  გრანტის ფარგლებში  მხარს დაუჭერს მონაწილეობით პროცესებს 
მდგრადობის სფეროში. ნუ გაუშვებთ ხელიდან ამ შანსს.   დაფინანსდება ევროკავშირის ქვეყნებში 
შემავალი მინიმუმ ALDA-ს  16  წევრი! 
აღნიშნული  მოწოდებით ALDA დააფინანსებს ქმედებებს, რომლებიც მხარს უჭერენ მოქალაქეთა 
ინიციატივებს, ადგილობრივი კონტექსტის გაუმჯობესებას, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან 
დიალოგის დამყარებას. 
 
🔸ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება? 
მონაწილეობის მიღება შეუძლია ევროკავშირის ქვეყნებში შემავალ  ALDA-ს წევრებს: იურიდიულ 
პირს, ასოციაციას, არაკომერციულ ორგანიზაციას, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას,  
ადგილობრივ ხელისუფლებას. 
 
🔸რა არის აღნიშნული მოწოდების მთავარი მიზანი? 
 
მოწოდების მიზანია  დააფინანსოს სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც ახორციელებენ 
საკუთარ პროექტებს ადგილობრივ დონეზე, ხელს უწყობენ  საზოგადოების ცოდნის, ცნობიერების 
და ინტერესის გაფართოებას ევროკავშირის ძირითადი პოლიტიკისა და სტრატეგიების შესახებ. 
წარმოდგენილ წინადადებებს  უნდა ჰქონდეს მკაფიო კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან 
(SDGs) და/ან ევროპის მწვანე შეთანხმებასთან. 
 

მოსალოდნელია, რომ დაფინანსებული ინიციატივების ჰქონდეს კავშირი ALDA-ს ძირითად 
აქტივობებთან და ALDA თემატურ ჰაბებთან, რომლებიც მუშაობენ შემდეგ თემებზე: 

● გარემო და კლიმატი, 

● საზოგადოების ჩართულობა, 

● გენდერული ჩართულობა და ადამიანის უფლებები, 

● ახალგაზრდობა, 

● მიგრაცია. 

დააფინანსეთ თქვენი ადგილობრივი ინიციატივები 16000 ევრომდე 
 
🔸რას მოიცავს საგრანტო თემატიკა ? 
ინიციატივები თემატურად უნდა პასუხობდეს  ერთ ან რამდენიმე ქვემოთ ჩამოთვლილ მდგრადი 



განვითარების მიზანს. 
● მიზანი 3: ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა:  ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფა ყველა ასაკის ადამიანისთვის; 
● მიზანი 4: ხარისხიანი განათლება: ინკლუზიური და თანასწორი განათლების უზრუნველყოფა და 

უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის შექმნა ყველასთვის; 
● მიზანი 5: გენდერული თანასწორობა: გენდერული თანასწორობის მიღწევა ყველა ქალისა და 

გოგონას შესაძლებლობების გაუმჯობესება; 
● მიზანი 7: ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია: ხელმისაწვდომი, საიმედო, სტაბილური და 

თანამედროვე ენერგიის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა; 
● მიზანი 8: ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა: სტაბილური ,ინკლუზიური და მდგრადი 

ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა , სრული და პროდუქტიული დასაქმება  და ღირსეული 
სამუშაო ყველასთვის; 

● მიზანი 10: შემცირებული უთანასწორობა: უთანასწორობის შემცირება ქვეყნებში და ქვეყნებს 
შორის; 

● მიზანი 11: მდგრადი ქალაქები და დასახლებები: ქალაქებისა და დასახლებების ინკლუზიური, 
უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება; 

● მიზანი 12: მდგრადი მოხმარება და წარმოება: მდგრადი მოხმარებისა და წარმოების 
უზრუნველყოფა; 

● მიზანი 13: კლიმატის ცვლილების შედეგების დაძლევა:  კლიმატის ცვლილებისა და მისი 
ზეგავლენის წინააღმდეგ გადაუდებელი ზომების გატარება; 

● მიზანი 14: წყალქვეშა რესურსები: ოკეანესა და ზღვის რესურსების კონსერვაცია და მუდმივი 
გამოყენება განვითარებისთვის; 

● მიზანი 15: დედამიწის ეკოსისტემები: ხმელეთის ეკოსისტემის დაცვა, აღდგენა და ხელშეწყობა, 
ტყის მდგრადი მართვა, გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლა, ნიადაგის დეგრადაციის შეჩერება და 
აღდგენა-გაუმჯობესება, ბიომრავალფეროვნების დანაკარგების შემცირება;  

● მიზანი 16: მშვიდობა, სამართლიანობა,ძლიერი ინსტიტუციები:  მშვიდობიანი და ინკლუზიური 
საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი განვითარებისთვის, მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობა ყველასთვის, ეფექტიანი, ანგარიშვალდებული ინსტიტუტების მშენებლობა 
ყველა დონეზე. 
 
🔸 რამდენს შეადგენს გრანტის ოდენობა? 
გრანტი დაფარავს საქმიანობის მთლიანი ბიუჯეტის მთლიანი დასაშვები ხარჯების 80%-ს. 
განმცხადებელმა უნდა უზრუნველყოს თანადაფინანსების 20%. 
გაცემული გრანტები: 
ა)გაიცემა  5 გრანტი წარმოდგენილი წინადადებებისთვის 10,000,00 ევროს ბიუჯეტით 
(მაქსიმალური დაფინანსება 8,000 ევრო – მინიმალური თანადაფინანსება 2,000 ევრო. 
ბ) გაიცემა  6 გრანტი წარმოდგენილი წინადადებებისთვის 15000,00 ევროს ბიუჯეტით, 
(მაქსიმალური დაფინანსება 12000 ევრო – მინიმალური თანადაფინანსება 3000 ევრო) 
გ) გაიცემა 5 გრანტი წარმოდგენილი წინადადებებისთვის 20.000,00 ევროს ბიუჯეტით 
(მაქსიმალური დაფინანსება 16.000 ევრო – მინიმალური თანადაფინანსება 4000 ევრო) 
 
🔸სად განხორციელდება პროექტი? 
აქტივობები უნდა განხორციელდეს ევროკავშირის ქვეყნებში. 
 



🔸როგორ შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა? 
 
გაეცანით სრულ ინფორმაციას  წინადადებების კონკურსთან დაკავშირებით! განაცხადის 
წარმოდგენა შეგიძლიათ 15 თებერვლიდან 17 აპრილის ჩათვლით 10:00 საათამდე (CET). 
განაცხადები გამოაგზავნეთ მითითებულ ბმულზე განმცხადებლები მიიღებენ მხარდაჭერას 
ALDA-ს გუნდის მიერ წინადადების წერის პროცესში. ნებისმიერი შეკითხვა შეიძლება 
გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. 
 
არ გამოტოვოთ ვებინარი რომელიც გაიმართება 1 მარტს 14:00 საათზე (ცენტრალური ევროპული 
დროით).  
 
 
📌 სასარგებლო მასალა და ლინკები:   
• წინადადებების კონკურსი 
• განმცხადებლის მიერ წარსადგენი ინფორმაცია 
• დანართი #1-  თანამშრომლობისა და ურთიერთაღიარების დეკლარაცია (Declaration of 

Honour)              (Document should be attached to Georgian translation) 
• დანართი#2- ბიუჯეტი          (Document should be attached to Georgian translation)        
• საგრანტო განაცხადის ფორმა ( გაითვალისწინეთ: განაცხადის შევსევბა შესაძლებელია  

google form- ით) 
 

[კონკურსის შესახებ ინფორმაცია გამოიქვეყნდა 2023 წლის 15 თებერვალს] 
 


