
 
 
 
 
 

მეორე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 
 
 
 

თარიღი: 4 აგვისტო, 2021 წელი 
 

დრო: 16:00 -17:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 
 

 
1. დავით ცისკარიძე - საერთაშორისო ბიზნესის და ეკონომიკური განვითარების ცენტრი 
2. კონსტანტინე ჟღენტი - საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია 
3. ზვიად ელიზიანი - “საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა 

ხელშეწყობის ცენტრი“ 
4. მანანა წულაია - ასოციაცია ელკანა 
5. ზვიად ელიზიანი - საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა 

ხელშეწყობის ცენტრი 
6. ეკა გეგეშიძე - ჯუნიორ ეჩივმენტი საქართველო 
7. ლია თოდუა -საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 
8. რეზო გეთიაშვილი -კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელი  
9. მარიამ კიკვაძე - კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელი  
10. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები  
11. ნიკოლოზ ინაიშვილი - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
12. ირაკლი ქასრაშვილი - მერსი ქორფსი 

13. ზურაბ კაკაბაძე - საქართველოს ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოციაცია 
 
 
 
 
 

განსახილველი საკითხები: 
 



 
 1.  ქვეჯგუფების სამომავლო გეგმების განსაზღვრა. 
  2. სექტორალური შეხვედრების თემატიკის განსაზღვრა და დაგეგმვა;  
  3. ჯგუფის მუშაობის 3 თვიანი გეგმის ჩამოყალიბება. 

 
 
 

მეორე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გახსნა კოორდინატორმ, კონსტანტინე ჟრენტმა. ჯგუფის 
თანაკოორდინატორებმა შეაჯამეს ჯგუფის მიერ განხორციელებულ აქტივობები და ისაუბრეს 
სამომავლე ხედვებსა და მიზნებზე.  

ჯგუფის შეხვედრაზე ძირითადად განხილული იყო საორგანიზაიო საკითხები. 
თავდაპირველად იმსჯელეს ქვეჯგუფების ფორმირებისა და საქმიანობების შესახებ. მეორე 
სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ფუნქციონირებას გააგრძელებს 5 ქვე-ჯგუფი და შესაბამისად, 
სამუშაო ჯგუფმა მხარი დაუჭირა ქვეჯგუფების კოორდინატორებს.: 

1. ფინანსური ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა ბიზნესის განვითარებისთის - 
კოორდინატორი ზურაბ კაკაბაძე 

2. ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაცია - გივი ქოჩორაძე 

3. ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა - კოორდინატორი ზვიად ელიზიანი 

4. მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა - ნინო ელიზბარაშვილი 

5. სოფლის მეურნეობის, სურსათის უვნებლობისა და აგრობიზნესის განვითარების 
ხელშეწყობა - კოორდინატორი მარიამ ჯორჯაძე 

მეორე საკითხად განიხილეს სექტორული შეხვედრების საკითხი. ჯგუფმა განსაზღვრა 
სექტორული შეხვედრების თემატიკა, რომელზეც მომავალში შესაძლებელია შეხვედრების 
ორგანიზება შესაბამის პასუხისმგებელ უწყებებთან, ესენია: 

1. კერძო სექტორების შესაძლებლობების გაზრდა და მეტი ჩართულობა ევროკავშირის 
განვითარების პროგრამებში; 

2. მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა, ფინანსებზე წვდომის შესაძლებლობების 
გაუმჯობესება და სტრუქტურული რეფორმები; 

3. ციფრული ტრანსფორმაციის გაძლიერება საქართველოში ევროინტეგრაციის გზაზე; 

4. ორგანული სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა; 

 

 

 

ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე 



 


