ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

აქტივობის
კომენტარი

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების 2018 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა
საქონლით ვაჭრობა
ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები: ვაჭრობის
სტატისტიკის სფეროს
შემდგომი
გაუმჯობესება;

საქონლით საგარეო
ვაჭრობის
მონაცემების
დამუშავება
ეკონომიკური
საქმიანობის
სახეების ჭრილში
(სექციების დონეზე)
საქმიანობის
სახეების
კლასიფიკატორის
ახალი ვერსიის
(NACE Rev. 2)
მიხედვით

ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები: საექსპორტო
სტრუქტურის
დივერსიფიკაციის
გაზრდა, მათ შორის
ევროკავშირის ბაზარზე
ახალი პროდუქტების
ექსპორტის მხრივ. ი

EEN-ში მეწარმეთა
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

ევროკავშირის
ქვეყნებში სავაჭრო
მისიებში და
გამოფენებში

საქონლით საგარეო
ვაჭრობის
მონაცემები
ხელმისაწვდომია
ეკონომიკური
საქმიანობის
სახეების ჭრილში
(სექციების
დონეზე)
საქმიანობის
სახეების
კლასიფიკატორის
ახალი ვერსიის
(NACE Rev. 2)
შესაბამისად
ახალი ბიზნეს
კავშირების
ხელშეწყობა
ქართულ და
ევროპულ მცირე
და საშუალო
მეწარმეებს შორის

ქართული
პროდუქციის
პოპულარიზაცია
საერთაშორისო

საქონლით საგარეო
ვაჭრობის
სტატისტიკური
მონაცემები
მონაწილე
სუბიექტების
საქმიანობის სახის
ჭრილში
საქმიანობის
სახეების
კლასიფიკატორის
ახალი ვერსიის
(NACE Rev. 2)
შესაბამისად

სსიპ სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახური

EEN-ში ქართველ
მეწარმეთა
გაერთიანების
ხელშეწყობის
მიზნით
ორგანიზებული
საინფორმაციო
შეხვედრების
რაოდენობა;

სსიპ - აწარმოე
საქართველოშ
ი

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ-ების
ბიუჯეტი;
დონორები

სსიპ საქართველოს
ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების
სააგენტო

EEN-ის
პლატფორმაზე
დარეგისტრირებუ
ლი ქართული
კომპანიების
გაზრდილი
რაოდენობა
ევროკავშირის
ქვეყნებში სავაჭრო
მისიებში და
გამოფენებში
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სსიპ - აწარმოე
საქართველოშ
ი

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ-ების
ბიუჯეტი;
დონორები

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის საზოგადოე
ბა (GIZ)

საჭიროებს
დამატებით
ი
ფინანსური
რესურსის
მოძიებას
დონორი
ორგანიზაც
იებისგან

საჭიროებს
დამატებით
ი
ფინანსური

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

ქართველი
ექსპორტიორების
მონაწილეობის
ხელშეწყობა

ბაზრებზე;
ახალი ბიზნეს
კავშირები და
დივერსიფიცირებუ
ლი ექსპორტი

მონაწილე
ექსპორტიორი
კომპანიების
რაოდენობა

საქართველოს
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო
სსიპ ღვინის
ეროვნული
სააგენტო
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

მცირე და საშუალო
მეწარმეობის
მხარდაჭერა
ფინანსებზე
ხელმისაწვდომობის
ა და/ან ტექნიკური
მხარდაჭერის
კუთხით
მცირე და საშუალო
საწარმოთა
ტრენინგების
საჭიროებათა
შეფასება (Training
Needs Assessment –
TNA)

შექმნილი ან/და
გაფართოებული
საწარმოები

შექმნილი ან/და
გაფართოებული
საწარმოების
რაოდენობა

სსიპ -აწარმოე
საქართველოშ
ი

სასტუმრო
ინდუსტრიაში TNA
კვლევაზე
დაყრდნობით
განხორციელებულ
ი ახალი პროექტი

TNA კვლევაზე
დაყრდნობით
განხორციელებულ
ი პროექტების
რაოდენობა

სსიპ- აწარმოე
საქართველოშ
ი

ბენეფიციართა და
სხვა
დაინტერესებული
მხარეების
ცნობადობის
ამაღლება DCFTAსთან დაკავშირებულ
საკითხებში

DCFTA-სთან

ბენეფიციარების და

დაკავშირებულ

სხვა

საკითხებში

დაინტერესებული

სსიპ - აწარმოე
საქართველოშ
ი

ინფორმირებულ

მხარეების

ბენეფიციართა

რაოდენობა ,

გაზრდილი

რომლებსაც

რაოდენობა

გაეწიათ

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

რესურსის
მოძიებას
დონორი
ორგანიზაც
იებისგან

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

ევროპის
გადამზადების
ფონდი (ETF)

დონორები

სსიპის
ბიუჯეტი;
დონორები

კონსულტაცია
DCFTA-სთან
დაკავშირებით

ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში, სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია, აკრედიტაცია და შესაბამისობის შეფასება
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აქტივობის
კომენტარი

საჭიროებს
დამატებით
ი
ფინანსური
რესურსის
მოძიებას
დონორი
ორგანიზაც
იებისგან
საჭიროებს
დამატებით
ი
ფინანსური
რესურსის
მოძიებას
დონორი
ორგანიზაც
იებისგან

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები: იმ
კანონმდებლობის
შემუშავება, რომლის
განხორციელების
ვალდებულებაც
საქართველომ აიღო
ასოცირების შესახებ
შეთანხმებით, ვაჭრობის
ტექნიკური ბარიერების
(TBT) სტრატეგიის
შესაბამისად

ევროპის
პარლამენტის და
საბჭოს N 2014/34/EU
დირექტივასთან
დაახლოების
მიზნით შესაბამისი
ტექნიკური
რეგლამენტის
მიღება, რომელიც
ეხება პოტენციურად
ფეთქებად გარემოში
გამოსაყენებელ
მოწყობილობებსა და
დამცავ სისტემებს
ევროპის
პარლამენტის და
საბჭოს № 214/53/EC
დირექტივასთან
დაახლოების
მიზნით შესაბამისი
ტექნიკური
რეგლამენტის
მიღება, რომელიც
ეხება რადიო
დანადგარებსა და
სატელეკომუნიკაცი
ო ტერმინალურ
დანადგარებს და
მათი შესაბამისობის
ორმხრივ აღიარებას
საერთაშორისო და
ევროპული
სტანდარტების
საქართველოს
სტანდარტებად
მიღება, მათ შორის
2014/34/EU და
214/53/EC
დირექტივებთან
ჰარმონიზებული

საქართველოს

მიღებული

კანონმდებლობა

ნორმატიული აქტი,

ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველ
ობის
სააგენტო
(TCSA)

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთ
ან

საქართველოს

მიღებული

კანონმდებლობა

ნორმატიული აქტი

საქართველოს
კომუნიკაციებ
ის ეროვნული
კომისია

საერთაშორისო და

საქართველოს

სსიპ

ევროპულ

სტანდარტად

სტანდარტები

სტანდარტებზე

მიღებული

სა და

ხელმისაწვდომობი

საერთაშორისო/ევრ

მეტროლოგიი

ს გაზრდა

ოპული

ს ეროვნული

სტანდარტების

სააგენტო

რაოდენობა

(GEOSTM)

დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთ

დაფინანსები
ს ტიპი

ან
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საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

დონორი

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა
სტანდარტების
მეტროლოგიის
სფეროში
დირექტივებთან
MID 2014/32/EU
(დირექტივა
გაზომვის
საშუალებების
შესახებ) და NAWI
2014/31/EU
(დირექტივა არა
ავტომატური
ასაწონი
საშუალებების
შესახებ)
კანონმდებლობის
დაახლოების
პროცესისათვის
მოსამზადებელი
სამუშაოების
დაწყება

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

აქტივობის
კომენტარი

დირექტივებით

ერთ-ერთი

განსაზღვრულ

შერჩეული

სფეროებში

გაზომვის

მეტროლოგიის

საშუალებისათვის

ინსტიტუტის

MID ან NAWI

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

თანამშრომლების

მოთხოვნების

სსიპ
სტანდარტები
სა და
მეტროლოგიი
ს ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებულ
ი
დაძმობილების
პროექტის
ბიუჯეტი

გაგრძელდე
ბა 2020
წლამდე

გაუმჯობესებული

გათვალისწინებით

უნარები

მომზადებული

სსიპ
სტანდარტები
სა და
მეტროლოგიი
ს ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებულ
ი
დაძმობილების
პროექტის
ბიუჯეტი

გაგრძელდე
ბა 2019
წელს

სსიპ
აკრედიტაციი
ს ერთიანი
ეროვნული
ორგანო -

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

შიდა პროცედურის
პროექტი
ევროკავშირის
ექსპერტების მიერ
ჩატარებული
ტრეინინგების
რაოდენობა
დირექტივების
მოთხოვნების
გაცნობის მიზნით

ხარისხის
მენეჯმენტის
სისტემის დანერგვა
სტანდარტების
დეპარტამენტში, ISO
9001:2015
შესაბამისად

სააგენტოს შიდა

ევროპელი

პროცესების

ექსპერტების მიერ

ეფექტიანობის

მომზადებული

გაზრდა და

რეკომენდაციები

დაინტერესებული

ხარისხის

პირებისათვის

მენეჯმენტის

გაწეული

სისტემაზე

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

მომსახურების
გაზრდილი
ხარისხი
აკრედიტაციის
წესებსა და
პროცედურებში
განახლებული
ISO/IEC 17025:2017

აკრედიტაციის

შემუშავებულია

ცენტრის წესები და

აკრედიტაციის

პროცედურები

წესებსა და

შეესაბამება

პროცედურებში

4

გაგრძელდე
ბა 2019
წელს

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

სტანდარტის
მოთხოვნების ასახვა

განახლებული

შესატანი

ISO/IEC 17025:2017

ცვლილებების

აკრედიტაციი
ს ცენტრი

სტანდარტის

პირველადი

მოთხოვნებს

ვერსიები

აკრედიტაციის

შემუშავებულია

ცენტრის წესები და

აკრედიტაციის

პროცედურები

წესებსა და

შეესაბამება

პროცედურებში

განახლებული

შესატანი

ISO/IEC 17011:2017-

ცვლილებების

ის სტანდარტის

პირველადი

მოთხოვნებს

ვერსიები

აკრედიტაციის

შენარჩუნებული

ცენტრის მიერ

საერთაშორისოდ

საერთაშორისოდ

აღიარებული

აღიარებული

სფეროები

აკრედიტაციის
წესებსა და
პროცედურებში
განახლებული
ISO/IEC 17011:2017ის სტანდარტის
მოთხოვნების ასახვა

აკრედიტაციის
ცენტრის მიერ EA-ს
აღიარების
შენარჩუნების
მიზნით შესაბამისი
ღონისძიებების
გატარება
განაცხადის
გაკეთება EA-ში
აღიარების სფეროს
გაფართოების
მიზნით (ISO 15189)

სერვისების
მიწოდება
განაცხადის

განაცხადი

გაგზავნა EA-ში და

გაკეთებულია EA-

მათი მხრიდან

ში აღიარების

შეფასების

სფეროს

განხორციელება

გაფართოების
მიზნით (ISO

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

სსიპ
აკრედიტაციი
ს ერთიანი
ეროვნული
ორგანო აკრედიტაციი
ს ცენტრი

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

სსიპ
აკრედიტაციი
ს ერთიანი
ეროვნული
ორგანო აკრედიტაციი
ს ცენტრი
სსიპ
აკრედიტაციი
ს ერთიანი
ეროვნული
ორგანო აკრედიტაციი
ს ცენტრი

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

დონორი

აქტივობის
კომენტარი

გაგრძელდე
ბა 2019
წელს

დონორი

15189)
ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები: ტექნიკური
რეგულირების,
სტანდარტიზაციის,
მეტროლოგიის,
აკრედიტაციის,

პრიორიტეტული
მიმართულებებით
ეტალონური
ლაბორატორიების
აღჭურვილობის
განახლების
პროცესის
გაგრძელება
გაუმჯობესებული

დაინტერესებული

გაზომვის 2

მეწარმეებისათვის

მიმართულებით

მეტროლოგიური

ეტალონური

სერვისების

ლაბორატორიებისა

გაზრდილ

თვის დამატებით

რაოდენობაზე

შეძენილი ახალი

ხელმისაწვდომობა

ხელსაწყოები

5

სსიპ
სტანდარტები
სა და
მეტროლოგიი
ს ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი;

გაგრძელდე
ბა 2019
წელს

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

შესაბამისობის
შეფასებისა და ბაზრის
ზედამხედველობის
ადმინისტრირებისათვის
საჭირო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება

სერვისების
მიწოდების მიზნით
მეტროლოგიის
სფეროში
პრიორიტეტული
ეტალონური
ლაბორატორიების
საერთაშორისო
აღიარების
შენარჩუნების და/ან
მიღწევისთვის
საჭირო
ღონისძიებების
განხორციელება

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

საწარმოებისათვის,

მეტროლოგიის

ლაბორატორიებისა

რეგიონალურ
ორგანიზაციაში

დაინტერესებული

(COOMET)

პირისთვის

განაცხადის

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

თვის, ყველა

მეტროლოგიური

გაკეთება

სსიპ
სტანდარტები
სა და
მეტროლოგიი
ს ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)

სერვისებზე

აღიარების

გაზრდილი

სფეროების

ხელმისაწვდომობა

თაობაზე და

შემუშავებულია
და გაშვებულია
სისტემების
საპილოტე ვერსია

სსიპ
სტანდარტები
სა და
მეტროლოგიი
ს ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

შეხვედრებისა და
მასში მონაწილე
მეწარმეების
რაოდენობა

სსიპ
სტანდარტები
სა და
მეტროლოგიი
ს ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

დონორი

აქტივობის
კომენტარი

ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებულ
ი
დაძმობილების
პროექტის
ბიუჯეტი

გაგრძელდე
ბა 2019
წელს

COOMET მიერ ე.წ.
თანასწორთა
შეფასების (peer
review) ჩატარება

ინფორმაციული
მენეჯმენტის
სისტემის
შემუშავება
სააგენტოს
სტანდარტების
დეპარტამენტისა და
მეტროლოგიის
ინსტიტუტისათვის
ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები:
დაინტერესებული
მხარეების, მათ შორის
ეკონომიკური
ოპერატორების,
მომზადებისა და
ადაპტაციის
ხელშეწყობა,
დაახლოებული

დაინტერესებული
მხარეებისათვის,
მათ შორის მცირე და
საშუალო
მეწარმეებისათვის
შეხვედრების/სემინა
რების ორგანიზება

გაუმჯობესებული
ელექტრონული
სერვისები

დაინტერესებული
მხარეებისა და
სამოქალაქო
საზოგადოების
გაზრდილი
ცნობიერება
სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის
სფეროში
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სსიპ-ის
ბიუჯეტი

ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებულ
ი ე.წ. framework
პროექტის
ბიუჯეტი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება
კანონმდებლობის
დანერგვისთვის
ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები: კადრების
შემდგომი ტრეინინგი
შესაბამისი სახელმწიფო
ორგანოებისა და
სააგენტოების
მართვისთვის;

ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები: ბაზარზე
ზედამხედველობის
სტრატეგიის
განხორციელების

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

სტანდარტიზაციისა
და მეტროლოგიის
სფეროში
თანამშრომლების
კვალიფიკაციის
ამაღლება

სააგენტოს
თანამშრომლების
ამაღლებული
კვალიფიკაცია

GEOSTM-ის
თანამშრომლებისა
თვის ჩატარებული
სემინარების/ტრეინ
ინგების
რაოდენობა

სსიპ
სტანდარტები
სა და
მეტროლოგიი
ს ეროვნული
სააგენტო
(GEOSTM)

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველობის
სააგენტოს
თანამშრომლების
შესაძლებლობების
განვითარება
ბაზარზე
ზედამხედველობის
კუთხით
საბაჟო ორგანოებსა
და სააგენტოს
წარმომადგენლებისა
თვის ერთობლივი
სწავლებების
ჩატარება
განსახორციელებელ
ი ღონისძიებების
ეფექტიანი
განხორციელებისა
და კოორდინირების
მიზნით.
ბაზრის
ზედამხედველობის
მიზნისთვის
შერჩეულ
სეგმენტებზე
საპილოტე ბაზრის
კვლევის
განხორციელება

სააგენტოს

ჩატარებული

თანამშრომლების

ტრენინგებისა და

გაზრდილი

გადამზადებული

კომპეტენცია

თანამშრომლების

ბაზარზე

რაოდენობა

სსიპ
ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველ
ობის
სააგენტო
(TCSA)

ზედამხედველობი

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

სსიპ-ბიუჯეტი

დონორი

ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებულ
ი ტვინინგის
პროექტი

ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებულ
ი
დაძმობილების
პროექტი

ს კუთხით

გაუმჯობესებული

ჩატარებული

ბაზარზე

ტრეინინგებისა და

ზედამხედველობი

გადამზადებული

ს პროცესი

თანამშრომლების
რაოდენობა

არსებული ბაზარი

განხორციელებულ

შერჩეული

ი საპილოტე

სეგმენტში

კვლევა

შესწავლილია და
სააგენტოს
თანამშრომლებს
გააჩნიათ

7

სსიპ
ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველ
ობის
სააგენტო
(TCSA)

სსიპ
ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველ
ობის
სააგენტო
(TCSA)

სსიპ
შემოსავლების
სამსახური

ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებულ
ი
დაძმობილების
პროექტი

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებულ
ი
დაძმობილების
პროექტი

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

გაგრძელება

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

ბაზარზე

მომზადებული

არსებული

სახელმძღვანელოებ

რისკების შეფასება

ი/სამოქმედო

ხორციელდება

ინსტრუქცია და

საუკეთესო

რისკის ანალიზის

ევროპული

პროცედურა

სსიპ
ტექნიკური და
სამშენებლო
ზედამხედველ
ობის
სააგენტო
(TCSA)

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

აქტივობის
კომენტარი

შესაბამისი
უნარები

ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები: ბაზრის
ზედამხედველობის
სფეროში, საქართველოს
შესაბამისი სახელმწიფო
ინსტიტუტების და
ბარის
ზედამხედველობის
ორგანოების
ადმინისტრაციული
უნარების გაძლიერება;

TCSA -ის
კომპეტენციის
სფეროს
მიკუთვნებული
დირექტივებით
დაფარულ
პროდუქტებზე
ზედამხედველობის
განხორციელებისათ
ვის
სახელმძღვანელოებ
ის/სამოქმედო
ინსტრუქციების და
რისკის ანალიზის
პროცედურის
შემუშავება

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებულ
ი
დაძმობილების
პროექტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციურ
ი
განვითარების
პროექტი
(CIB)

პრაქტიკის
შესაბამისად

სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები
ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები: მხარეები
ითანამშრომლებენ
საქართველოს სურსათის
და ცხოველის საკვების,
მცენარეთა
ჯანმრთელობისა და
ასევე, ცხოველთა
ჯანმრთელობის
სანიტარიული და
ფიტოსანიტარიული
სტანდარტების,
კეთილდღეობის
კანონმდებლობის და
პრაქტიკის
ევროკავშირთან
დაახლოებისთვის

საკანონმდებლო
დაახლოება
ევროკავშირის
შესაბამის
ნორმატიულ
აქტებთან
ასოცირების
შესახებ
შეთანხმების XI-B
დანართის
შესაბამისად

ევროკავშირის
კანონმდებლობასთ
ან დაახლოებული
კანონმდებლობა

მიღებული
ნორმატიული
აქტების

საქართველოს
გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

რაოდენობა

სანიტარიულ და
ფიტოსანიტარიულ
სფეროში

სსიპ- სურსათის
ეროვნული
სააგენტო

ჩეხეთის
პროექტი „საქართვე
ლოს
ფიტოსანიტარი
ული
სისტემის
განვითარე
ბა“
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საჭიროებს
დამატებით
ღონისძიებე
ბს
შესაძლებლ
ობების
გაუმჯობესე
ბ
ის კუთხით

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება
მოსამზადებლად,
ასოცირების შესახებ
შეთანხმების შესაბამისი
დანართების მიხედვით.
ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები:
საინფორმაციო
კამპანიის ორგანიზება
შესაბამის
სააგენტოებთან,
ბიზნესებსა და
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან
ევროკავშირის ბაზარზე
შესასვლელად საჭირო
მოთხოვნების თაობაზე
და ასევე, სამოქალაქო
საზოგადოებასთან სურსათისა და
ცხოველთა საკვების
უსაფრთხოების,
შესაბამისი
სამომხმარებლო
ასპექტების თაობაზე;
ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები: ქართული
ბიზნესის ადაპტაციის
შესაძლებლობის
გაუმჯობესება
დაახლოებული
კანონმდებლობის
დანერგვისათვის.
ასოცირების დღის

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

საინფორმაციო
შეხვედრების
გამართვა
ევროკავშირის
ბაზარზე
საქართველოში
წარმოებული
პროდუქტების
დაშვების
მოთხოვნებთან
დაკავშირებით
სამოქალაქო და
ბიზნეს
სექტორის
წარმომადგენლებთა
ნ

სამოქალაქო და

ჩატარებული

ბიზნეს

შეხვედრების
რაოდენობა

სსიპ - სურსათის
ეროვნული
სააგენტო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საზოგადოების

საქართველოს
გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

ევროკავშირის
კანონმდებლობასთა
ნ
დაახლოებული
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად
მეწარმეების
დახმარება
კანონმდებლობის
მოთხოვნებთან
ადაპტაციის მიზნით
შესაბამისი

დახმარების

განხორციელებულ

გაწევის მიზნით

ი აქტივობების ან
ბენეფიციარების

სსიპ - სურსათის
ეროვნული
სააგენტო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

განხორციელებულ
ი აქტივობები

რაოდენობა

საქართველოს
გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

დატრენინგებული

ჩატარებული

საქართველოს

სსიპ - სურსათის

სახელმწიფო

გაზრდილი
ინფორმირებულობ
ა
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დონორი

აქტივობის
კომენტარი

ყოვლისმომცვე
ლი
ინსტიტუციურ
ი
განვითარების
პროექტი
(CIB)

საჭიროებს
დამატებით
ი
თანხების
მოძიებას
იმისათვის,
რომ
დაიფაროს
დაინტერეს
ებულ
პირთა
უფრო
ფართო
წრე

საჭიროებს
დამატებით
ფინანსურ
დახმარებას,
არსებული
ინფრასტრუ
ქტურის
გაუმჯობესე
ბ
ის კუთხით

ყოვლისმომცვე

საჭიროებს

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები:
საქართველოსთვის
შემდგომი ტექნიკური
რჩევებისა და
მხარდაჭერის გაწევა
კანონმდებლობის
შემუშავებასა და
გატარებაში, მათ შორის,
შესაბამისი კადრების
მომზადებაში,
კომპეტენტური
ორგანოების
შესაძლებლობების
განვითარებასა და
ლაბორატორიული
შესაძლებლობების
განვითარების
ხელშეწყობაში,
ევროკავშირის
მოთხოვნების
შესაბამისად;

კომპეტენტური
ორგანოს
თანამშრომლების
ტრენინგი
კანონმდებლობის
შემუშავებასა
და
განხორციელებაში,
კომპეტენტური
ორგანოსთვის
შესაძლებლობების
განვითარების
პროგრამის და
ლაბორატორიული
უნარების
გაძლიერების
კუთხით
სურსათის
უვნებლობის,
ვეტერინარიისა და
მცენარეთა დაცვის
მიმართულებით
დიაგნოსტიკის
ახალი მეთოდების
დანერგვა ან/და
აკრედიტაციის
სფეროს გაფართოება

სანიტარი
ულ და
ფიტოსანიტარიულ
ღონისძიებებში
ჩართული
შესაბამისი
კომპეტენტური
ორგანოების
თანამშრომლები

ტრენინგების და
სხვა
ღონისძიებების
რაოდენობა

გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

ეროვნული
სააგენტო

დამატებულია

დანერგილი ახალი

დიაგნოსტიკის

მეთოდების

ახალი მეთოდები

რაოდენობა ან/და

ან/და

გაცემულია

გაფართოებულია

შესაბამისი

აკრედიტაციის

აკრედიტაციის

სფერო

სერტიფიკატი

დაფინანსები
ს ტიპი
ბიუჯეტი

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

დონორი

აქტივობის
კომენტარი

ლი
ინსტიტუციურ
ი
განვითარე
ბის
პროექტი
(CIB)

დამატებით
ფინანსებს,

სსიპსაქართველოს
სოფლის
მეურნეობის
ლაბორატორია
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საქართველოს
გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

სსიპ საქართველოს
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროს
ლაბორატორია

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საჭიროებს
დახმარებას
დონორების
მხრიდან

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები:
საქართველოს
მხარდაჭერა
სანიტარიულ და
ფიტოსანიტარიულ
სფეროში რისკის
ანალიზის გაძლიერების
მიზნით; სასაზღვრო
შემმოწმებელ
პუნქტებზე
ვეტერინარული
ფიტოსანიტარიისა და
საკვების უსაფრთხოების
შემოწმებათა
უზრუნველყოფა;

ვეტერინარული,
ფიტოსანიტარიული და
სურსათის
უვნებლობის
კუთხით სასაზღვრო
ინსპექციის
პუნქტების
თანამშრომლებისათ
ვის ტრენინგების,
სამუშაო
შეხვედრებისა და
სემინარების
მოწყობა

სასაზღვროგამშვებ პუნქტებზე
არსებული
სანიტარიული და
ფიტოსანიტარიულ
ი კონტროლის
ხარისხის
გაუმჯობესება

გადამზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

არა-ცხოველური
წარმოშობის
სურსათის
სასაზღვრო
კონტროლის
პროცედურების
მიმართულებით
ყველა სასაზღვრო
ინსპექციის პუნქტის
თანამშრომლის
გადამზადება

სასაზღვრო
ინსპექციის
პუნქტზე მომუშავე
თანამშრომლებს
ექნება უნარი და
ცოდნა ჩაატარონ
არა-ცხოველური
წარმოშობის
სურსათის
კონტროლი

გადამზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი
სსიპ-ის
ბიუჯეტი
დონორი

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

სსიპ-ის
ბიუჯეტი
დონორი
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დონორი
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
საზღვრის
ერთობლივი
მართვის
საპილოტე
პროექტის
„საქართველოსა
და
აზერბაიჯანს
შორის
არსებული
გამშვები
პუნქტის
„წითელი
ხიდის“
განვითარების
ხელშეწყობის
შესახებ“
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
საზღვრის
ერთობლივი
მართვის
საპილოტე
პროექტის
„საქართველოსა
და
აზერბაიჯანს
შორის
არსებული
გამშვები
პუნქტის
„წითელი
ხიდის“
განვითარების
ხელშეწყობის
შესახებ“

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

სასაზღვრო
ინსპექციის
პუნქტის "წითელი
ხიდის"
მშენებლობის
დასრულება და
აღჭურვა

სასაზღვროგამშვებ პუნქტებზე
არსებული
სანიტარიული და
ფიტოსანიტარიულ
ი კონტროლის
ინფრასტრუქტურა
შეესაბამება
ევროკავშირის
სტანდარტებს

სასაზღვრო
ინსპექციის
პუნქტის "წითელი
ხიდის"
სანიტარიული,
ფიტოსანიტარიულ
ი და
ვეტერინარული
კონტროლისთვის
აუცილებელი
შენობების
დასრულება და
აღჭურვა.

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

სასაზღვრო
ინსპექციის პუნქტის
"სადახლოს“
მშენებლობის I
ეტაპის დასრულება

სასაზღვროგამშვებ პუნქტებზე
არსებული
სანიტარიული და
ფიტოსანიტარიულ
ი კონტროლის
ინფრასტრუქტურა
შეესაბამება
ევროკავშირის
სტანდარტებს

სასაზღვრო
ინსპექციის
პუნქტის
"სადახლოს“
სანიტარიული,
ფიტოსანიტარიულ
ი და
ვეტერინარული
კონტროლისთვის
აუცილებელი
შენობების
მშენებლობის I
ეტაპის დასრულება

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

ევროკავშირის
საბაჟო კოდექსთან
დაახლოებული
საბაჟო სფეროს

საბაჟო
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
შესაბამის

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი
სსიპ-ის
ბიუჯეტი

დონორი

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

დონორი
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
საზღვრის
ერთობლივი
მართვის
საპილოტე
პროექტის
„საქართველოსა
და
აზერბაიჯანს
შორის
არსებული
გამშვები
პუნქტის
„წითელი
ხიდის“
განვითარების
ხელშეწყობის
შესახებ“; CIB
პროგრამის III
ფაზა.
CIB პროგრამის
III ფაზა

დონორი

საბაჟო და ვაჭრობის ხელშეწყობა
ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული

შემუშავებულია
კანონმდებლობა

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი
დონორი
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გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის საზოგადოე

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

საკითხები: მხარეები
ითანამშრომლებენ
ქართული
კანონმდებლობის
ასოცირების შესახებ
შეთანხმების შესაბამის
დანართში მოცემულ
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან და
საერთაშორისო
სტანდარტებთან
დაახლოებისთვის
მოსამზადებლად.
დაახლოება უნდა
დაეფუძნოს კავშირის
საბაჟო კოდექსს,
რომელიც დანერგილია
2016 წლის 1 მაისის
მდგომარეობით.
ასოცირების
შეთანხმების შესაბამის
დანართში ისახება
გაერთიანების საბაჟო
კოდექსის ჩანაცვლება
კავშირის საბაჟო
კოდექსით.

მარეგულირებელი
კანონმდებლობის
შემუშავება

კანონმდებლობასთ
ან დაახლოებულია

ევროკავშირის
საბაჟო კოდექსთან
დაახლოებული
საბაჟო სფეროს
მარეგულირებელი
კანონმდებლობის
პროექტის
გამოქვეყნება და
განხილვა
დაინტერესებულ
პირებთან

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი
ბა (GIZ)
აშშ-ს
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)

კანონპროექტები
საჯაროდ არის
ხელმისაწვდომი;
დაინტერესებული
პირებისგან
მიღებულია
შენიშვნები და
მოსაზრებები

საჯაროდ
ხელმისაწვდომი
საბაჟო სფეროს
მარეგულირებელი
კანონმდებლობის
პროექტი და
ჩატარებული
შეხვედრების
რაოდენობა

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორი

ევროკავშირის
პროგრამა
Customs 2020
გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის საზოგადოე
ბა (GIZ)
აშშ-ს
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)
ევროკავშირის
პროგრამა
Customs 2020

კანონქვემდებარე
ნორმატიული
აქტების შემუშავება

2009 წლის 16
ნოემბრის საბჭოს
(EC) N1186/2009
საბაჟო
გადასახადისაგან
გათავისუფლების
თაობაზე

საქართველოს
კანონმდებლობის
დაახლოება
ევროკავშირის
შესაბამის
კანონმდებლობასთ
ან
საბაჟო
კანონმდებლობის
ევროკავშირის
შესაბამის
კანონმდებლობასთ
ან დაახლოება

შემუშავებული
მეორადი
ნორმატიული
აქტების პროექტები

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

მიღებული
ცვლილებები
ქართულ
კანონმდებლობაში

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო
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საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი
დონორი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორი

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის
საზოგადოება
(GIZ)

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

ევროკავშირის
სისტემის შექმნის
შესახებ
რეგულაციის ასახვა
ქართულ
კანონმდებლობაში
ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები:
საქართველოს
ავტორიზებული
ეკონომიკური
ოპერატორი სისტემის
დაახლოება
ევროკავშირის შესაბამის
სისტემასთან;

ავტორიზებული
ეკონომიკური
ოპერატორის
ეფექტიანი
განხორციელების
მიზნით
შემოსავლების
სამსახურის
თანამშრომელთა
ინსტიტუციონალურ
ი განვითარება

ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები:
თანამშრომლობა რისკის
შემცველ საბაჟო
კონტროლზე და
შესაბამისი
ინფორმაციის
გაზიარება, რაც ხელს
შეუწყობს რისკების
მართვისა და
მომარაგების ჯაჭვის
უსაფრთხოების
გაუმჯობესებას,
კანონიერი ვაჭრობის
ხელშეწყობას და

საჰაერო მგზავრებზე
წინასწარი
ინფორმაციის/
მგზავრების პირადი
მონაცემების
გაცვლის შესახებ
(API/PNR )
რეგულაციების
ამოქმედება

საზღვარზე
ინტელექტუალური

დონორი

აშშ-ს
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)
G4G
შემოსავლების
სამსახურის
თანამშრომლების
გაზრდილი
ინფორმირებულობ
ა ავტორიზებული
ეკონომიკური
ოპერატორის
პროგრამის
მარეგულირებელი
კანონმდებლობის
დებულებების
სათანადო
აღსრულების
მიზნით
შემოსავლების
სამსახური
რისკების
პროფილების
შემუშავებისას
საჰაერო
მგზავრებზე
წინასწარი
ინფორმაციის/
მგზავრების
პირადი
მონაცემების
გაცვლის შესახებ
(API/PNR)
მონაცემებით
სარგებლობა
დატრენინგებული
თანამშრომლები;

ჩატარებული
ტრეინინგებისა და
გადამზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

საჰაერო
მგზავრებზე
წინასწარი
ინფორმაციის/
მგზავრების
პირადი
მონაცემების
გაცვლის შესახებ
(API/PNR) ახალი
რეგულაციები
მიღებულია

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

გადამზადებული
თანამშრომლების

სსიპ შემოსავლების
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საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი;
დონორი

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი;
დონორი

საქართველოს
ფინანსთა

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

იმპორტირებული,
ექსპორტირებული თუ
სატრანზიტო საქონლის
უვნებლობასა და
უსაფრთხოებას;
ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები:
საქართველოსთვის
დახმარების გაწევა
ტრანზიტის საერთო
პროცედურების
კონვენციასთან
შეერთების პროცესში;

საკუთრების დაცვის
კუთხით, საბაჟოს
შესაბამისი
თანამშრომლების
ტრენინგი
კონვენციასთან
დაახლოება/მიერთე
ბისა და საერთო
სატრანზიტო
პროცედურების
დანერგვისათვის
მოსამზადებელი
სამუშაოების
განხორციელება

საბაჟოს
თანამშრომლების
ტრენინგი საერთო
სატრანზიტო
პროცედურების
კონვენციის
დებულებების
ეფექტიანი
აღსრულების
მიზნით

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

რაოდენობა

სამსახური

სამინისტრო

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

დონორი

მომზადებულია
კონვენციასთან
დაახლოებისათვის
საჭირო
დოკუმენტები

საბაჟოს
თანამშრომლები
ფლობენ საერთო
სატრანზიტო
პროცედურების
კონვენციის
დებულებების
აღსრულებისათვის
საჭირო ცოდნასა
და ინფორმაციას

არსებული
საკანონმდებლო
ბაზის ანალიზი
საერთო
სატრანზიტო
პროცედურებისა
და ერთიანი
ადმინისტრირების
დოკუმენტის
კონვენციებთან
შესაბამისობაში
მოყვანის მიზნით
ტრეინინგებისა და
გადამზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა
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სსიპ შემოსავლების
სამსახური

სსიპ-ის
ბიუჯეტი
დონორი

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი
დონორი

ევროკავშირი;
საერთაშორისო
ორგანიზაციები

ევროკავშირი;
საერთაშორისო
ორგანიზაციები

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

კერძო სექტორის
წარმომადგენელთა
ინფორმირება
საერთო
სატრანზიტო
პროცედურების
კონვენციის
დებულებების
მოთხოვნების
განხორციელების
ხელშეწყობის
მიზნით

საერთო
სატრანზიტო
პროცედურების
კონვენციის
მოთხოვნების
განხორციელებისა
თვის საჭირო
ცოდნა და
ინფორმაცია
გავრცელებულია

კერძო
სექტორისთვის
ჩატარებული
შეხვედრებისა და
სხვა
ღონისძიებების
რაოდენობა

სსიპ შემოსავლების
სამსახური

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო

დაფინანსები
ს ტიპი
სსიპ-ის
ბიუჯეტი

დონორი
ევროკავშირი;
საერთაშორისო
ორგანიზაციები

დონორი
სსიპ ფინანსთა
სამინისტროს
აკადემია

მომსახურებით ვაჭრობა
ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; კარი IV,
მუხლი 129: საშუამავლო
მომსახურების
მიმწოდებლებისთვის
ასოცირების შესახებ
შეთანხმებით
განსაზღვრული
ზომების გატარების
უზრუნველყოფა.

ელექტრონული
კომერციის შესახებ
კანონმდებლობის
საბოლოო ვერსიის
შემუშავება და
მიღება

ევროპული
რეგულაციების
შესაბამისი
ელექტრონული
კომერციის
სამართლებრივი
ბაზა

მიღებული
“ელექტრონული
კომერციის შესახებ“
საქართველოს
კანონი

საქართველოს
ეკონომიკისა
და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება; კარი IV,
მუხლი 103; დანართი
XV-C, საფოსტო და
საკურიერო
მომსახურებასთან
დაკავშირებული წესები:
მომსახურებებით
ვაჭრობის შემდგომი
ლიბერალიზაციის
მიზნით საქართველოს
კანონმდებლობის
ეტაპობრივი დაახლოება
ევროკავშირის შესაბამის
კანონმდებლობასთან.

"ფოსტის შესახებ"
კანონმდებლობის
შემუშავება და
მიღება

ევროპული
რეგულაციების
შესაბამისი
საფოსტო სფეროს
სამართლებრივი
ბაზა

მიღებული
"ფოსტის შესახებ"
საქართველოს
კანონი

საქართველოს
ეკონომიკისა
და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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დონორი

დონორი

აშშ-ს
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტო
(USAID)

ევროპის
განვითარებისა
და
რეკონსტრუქცი
ის ბანკი (EBRD)

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

ასოცირების შესახებ

საქართველოს
კანონმდებლობასა
და პირადი
ცხოვრების
კონფიდენციალურო
ბისა და
ელექტრონული
კომუნიკაციების
შესახებ დირექტივას
(2002/58/EC);
ავტორიზაციის
შესახებ დირექტივას
(2002/20/EC);
დაშვების შესახებ
დირექტივასა
(2002/19/EC) და
ჩარჩო დირექტივას
(2009/140/EC) შორის
არსებული
შეუსაბამობების
გათვალისწინებით
ცვლილებების
პროექტის მიღება
საქართველოს
კანონმდებლობასა
და უნივერსალური
მომსახურების
შესახებ დირექტივას
შორის
შეუსაბამობების
შესახებ
მომზადებული
ანგარიშის
შესაბამისად
სამოქმედო გეგმის
შემუშავება

საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოვებულია
შესაბამის
ევროპულ
კანონმდებლობასთ
ან

ცვლილებების
პროექტი
მიღებულია

საქართველოს
ეკონომიკისა
და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

კომუნიკაციების
ეროვნული
კომისია

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამის
ევროპულ
კანონმდებლობასთ
ან დაახლოების
მიზნით
განსაზღვრულია
კონკრეტული
ნაბიჯები

მომზადებული
სამოქმედო გეგმა

კომუნიკაციებ
ის ეროვნული
კომისია

საქართველოს
ეკონომიკისა და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი;

შეთანხმების კარი IV,
დანართი XV-B;
სატელეკომუნიკაციო
მომსახურეობისათვის
განსაზღვრული წესები:
საქართველოს
კანონმდებლობის
დაახლოება ასოცირების
შეთანხმებით
გათვალისწინებულ
ევროკავშირის შესაბამის
კანონმდებლობასთან.

დონორი

საჯარო შესყიდვები
ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და

სახელმწიფო
შესყიდვების

საჯარო
შესყიდვების

შემუშავებული
საკანონმდებლო

სსიპ სახელმწიფო
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სსიპ-ის
ბიუჯეტი

დონორი

ევროპის
განვითარებისა
და
რეკონსტრუქცი
ის ბანკი (EBRD)

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები: შესყიდვების
პოლიტიკასა და მის
შესრულებაზე მოქმედი
დაგეგმილი
საკანონმდებლო
სამუშაოს თაობაზე
ზუსტი და დროული
ინფორმაციის
მიწოდებას, რაც
გულისხმობს საჯარო
შესყიდვების სფეროში
საკანონმდებლო
დაახლოებასა და
უწყებათა
ჩამოყალიბებასთან
დაკავშირებულ
ინფორმაციასაც. 2016
წლის 31 მარტს,
საქართველოს
მთავრობამ მიიღო
ყოვლისმომცველი
სამოქმედო გეგმა
(comprehensive roadmap)
, რომელიც მოიცავს
2016 წლიდან 2022
წლამდე შესასრულებელ
მოქმედების ხუთ ფაზას.
მხარეები გააგრძელებენ
მსჯელობას სამოქმედო
გეგმის იმპლემენტაციის
თაობაზე ,
უზრუნველყოფენ რა
საჯარო შესყიდვების
შესახებ საქართველოს
კანონმდებლობის
ევროკავშირის საჯარო
შესყიდვების
კანონმდებლობასთან

სფეროში
საკანონმდებლო
ცვლილებების
მომზადება
ასოცირების
შეთანხმების XVI-C
და XVI-D
დანართების
შესაბამისად
სახელმწიფო
შესყიდვების
ერთიანი
ელექტრონული
სისტემის (eProcurement) ახალი
ელ. სერვისებისა და
პროცედურების
განვითარება
ტრენინგების
განხორციელება
სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
შესაბამისი
თანამშრომლებისათ
ვის
ტრენინგების
განხორციელება
შემსყიდველი
ორგანიზაციების,
ეკონომიკური
ოპერატორებისა და
სხვა
დაინტერესებული
მხარეებისათვის

სფეროში
საქართველოს
კანონმდებლობა
დაახლოებულია
ევროკავშირის
კანონმდებლობასთ
ან

აქტები

შესყიდვების
სააგენტო

სახელმწიფო
შესყიდვების
ერთიანი
ელექტრონული
სისტემის
მოდერნიზაცია
განხორციელებულ
ია-

სახელმწიფო
შესყიდვების
ერთიან
ელექტრონულ
სისტემაში
დანერგილი
დამატებითი
სერვისები

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
თანამშრომლების
კვალიფიკაცია
გაზრდილია

სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტოს
გადამზადებული
თანამშრომლების
რაოდენობა

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

შემსყიდველი
ორგანიზაციების,
ეკონომიკური
ოპერატორების და
დაინტერესებული
მხარეების
შესაძლებლობა
გაზრდილია
სახელმწიფო
შესყიდვების
სფეროში

შემსყიდველი
ორგანიზაციების,
ეკონომიკური
ოპერატორების და
დაინტერესებული
მხარეების
გადამზადებული
თანამშრომელების
რაოდენობა

სსიპ სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
შესყიდვებთან

საზოგადოების
ამაღლებული

spa.ge-ზე
გამოქვეყნებულია

სსიპ სახელმწიფო

სსიპ-ის
ბიუჯეტი
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თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

დონორი

დონორი

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

დაახლოებას, როგორც ეს
გათვალისწინებულია
ასოცირების შესახებ
შეთანხმებაში.

დაკავშირებული
სახელმძღვანელოებ
ის, მეთოდური
მითითებებისა და
ინსტრუქციების
შემუშავება და
ელექტრონულად
გამოქვეყნება ვებგვერდზე

ცნობიერება
საჯარო
შესყიდვების
სფეროში

მეთოდური
მითითებები,
სახელმძღვანელოებ
ი და
ინსტრუქციები

შესყიდვების
სააგენტო

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

დონორი

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები
ასოცირების დღის
წესრიგი, 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები,
ინტელექტუალური
საკუთრების უფლებები:
შესაბამისი სამთავრობო
ორგანოების ან
აღმასრულებელი
სააგენტოების,
აღმასრულებელი
შესაძლებლობების
გაძლიერება, ისევე
როგორც სასამართლო
სისტემის სათანადო/
გამართული
ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა, რათა
უფლებების
მფლობელთათვის
გარანტირებული იყოს
მართლმსაჯულების
ხელმისაწვდომობა და
სანქციების ეფექტიანი
იმპლემენტაცია.
ასოცირების დღის
წესრიგი, 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან

შესაბამისი
სამთავრობო ან
აღმასრულებელი
უწყებების
წარმომადგენლებისა
თვის,
მოსამართლეებისათ
ვის და
ადვოკატებისათვის
ინტელექტუალური
საკუთრების
უფლებებთან
დაკავშირებულ
საკითხზე
ტრენინგების
მოწყობა

საქპატენტის
თანამშრომელთათვ
ის ტრეინინგებისა

ინტელექტუალურ
ი საკუთრების
სფეროში
შესაბამისი
სამთავრობო ან
აღმასრულებელი
უწყებების
წარმომადგენლებ
ის,
მოსამართლეთა
და ადვოკატთა
კვალიფიკაციის
ამაღლება და
ინტელექტუალურ
ი საკუთრების
სფეროში
სასამართლო
სისტემის
გაუმჯობესებული
მუშაობა.

გაძლიერებულია
საქპატენტის
ადამიანური და

შესაბამისი
სამთავრობო ან
აღმასრულებელი
უწყებების
წარმომადგენლები
სათვის,
მოსამართლეებისა
და
ადვოკატებისათვი
ს ორგანიზებული
ტრენინგების
რაოდენობა

სსიპ ინტელექტუა
ლური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

თანამშრომელთათვ
ის ორგანიზებული
ტრენინგების და

სსიპ ინტელექტუა
ლური
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საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტრო;

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

სსიპ იუსტიციის
უმაღლესი სკოლა

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

საჭიროებს
დამატებითი
ფინანსური
რესურსის
მოძიებას
დონორი
ორგანიზაციები
სგან

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

დაკავშირებული
საკითხები,
ინტელექტუალური
საკუთრების უფლებები:
საქართველოს
ინტელექტუალური
საკუთრების ეროვნული
ცენტრის „საქპატენტის“
ფუნქციონირებისთვის
მხარდაჭერა
ინდუსტრიული
საკუთრების უფლებათა
და საავტორო
უფლებათა დაცვის
უზრუნველსაყოფად;
მესამე ქვეყნის
ორგანოებთან და
სამრეწველო
ასოციაციებთან
თანამშრომლობის
განვრცობა.

და სამუშაო
შეხვედრების
გამართვა; მესამე
ქვეყნების
მთავრობებსა და
სამრეწველო
ასოციაციებთან
ორმხრივი
შეხვედრების,
სამუშაო
შეხვედრებისა და
სემინარების
ორგანიზება,
განვითარებული
ქვეყნების
საუკეთესო
პრაქტიკისა და
გამოცდილების
გაზიარების მიზნით
ევროპის
ინტელექტუალური
საკუთრების
ოფისთან (EUIPO),
სასაქონლო
ნიშნებისა და
დიზაინის
გაიდლაინების
იმპლემენტაციის
პროექტის
მომზადება და
დაწყება
ტრენინგებისა და
სამუშაო
შეხვედრების
ჩატარება
საზოგადოებრივი
ცნობიერების
ამაღლების მიზნით

ინსტიტუციონალუ
რი რესურსი, რაც
შესაძლებელს
გახდის უკეთ
შეასრულოს მისი
ძირითადი
ფუნქციები
(სამრეწველო
საკუთრების
უფლებების და
საავტორო
უფლებების დაცვა)

სამუშაო
შეხვედრების
რაოდენობა

საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

საქპატენტის
გაძლიერებული
ადამიანური
რესურსი და
გაზრდილი
ინსტიტუციონალუ
რი
შესაძლებლობები

სასაქონლო
ნიშნებსა და
დიზაინებზე
შემუშავებული
ექსპერტიზის
გაიდლაინები

ინტელექტუალურ
ი საკუთრების
სფეროში
საზოგადოების
ამაღლებული
ცნობიერება

საინფორმაციო

ინტელექტუალურ

ასოცირების დღის
წესრიგი, 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები,
ინტელექტუალური
საკუთრების უფლებები:
ინტელექტუალური და
სამრეწველო

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

სსიპ ინტელექტუა
ლური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

საჭიროებს
ფინანსური
რესურსის
მოძიებას
დონორი
ორგანიზაციებ
ისგან

აქტივობის
შესრულება
დამოკიდებულ
ია
ევროკავშირის
დაფინანსებაზე

ჩატარებული
ღონისძიებების
რაოდენობა

სსიპ ინტელექტუა
ლური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

გამოცემული და

სსიპ -

სსიპ-ის

საჭიროებს
დამატებითი
ფინანსური
რესურსის
მოძიებას
დონორი
ორგანიზაციები
სგან
საჭიროებს
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თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

საკუთრების უფლების
დაცვის სფეროში
სამოქალაქო
ცნობიერების ამაღლება
და უფლებების
მფლობელებთან
ეფექტიანი დიალოგის
უზრუნველყოფა.
ასოცირების დღის
წესრიგი, 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები,
ინტელექტუალური
საკუთრების უფლებები:
კონტრაფაქციისა და
პირატობის წინააღმდეგ
ეფექტიანი ზომების
გატარება, მათ შორის
აღნიშნულ საქმიანობათა
შესახებ სტატისტიკური
მონაცემების წარმოება,
რომელიც
ურთიერთგაცვლილი
იქნება მხარეთა შორის.

ხასიათის
ბუკლეტებისა და
ფლაერების
დაბეჭდვა

ი საკუთრების
სფეროში
საზოგადოების
ამაღლებული
ცნობიერება

საზოგადოებაში
გავრცელებული
საინფორმაციო
ხასიათის მასალები

კონტრაფაქციასა და
პირატობასთან
დაკავშირებით,
ინტელექტუალური
საკუთრების
უფლებების
მფლობელთათვის
და
დაინტერესებული
პირებისათვის
სამუშაო
შეხვედრებისა და
სემინარების
ჩატარება
ცნობიერების
ამაღლების მიზნით

ინტელექტუალურ
ი საკუთრების
უფლების
მფლობელთა
ამაღლებული
ცნობიერება და
კონტრაფაქციისა
და პირატობის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
გაზრდილი
ეფექტურობა

კონტრაფაქციისა და
პირატობის
წინააღმდეგ
განხორციელებული
ქმედებების
თაობაზე
სტატისტიკური
მონაცემების
შეგროვების
უზრუნველყოფა

კონტრაფაქციისა
და პირატობის
წინააღმდეგ
ბრძოლის
გაზრდილი
ეფექტურობა;

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

ინტელექტუა
ლური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

ბიუჯეტი

დამატებითი
ფინანსური
რესურსის
მოძიებას
დონორი
ორგანიზაციები
სგან

ინტელექტუალური
საკუთრების
უფლებების
მფლობელთათვის
და
დაინტერესებული
პირებისათვის
ჩატარებული
სამუშაო
შეხვედრებისა და
ტრენინგების
რაოდენობა

სსიპ ინტელექტუა
ლური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

საჭიროებს
დამატებითი
ფინანსური
რესურსის
მოძიებას
დონორი
ორგანიზაციები
სგან

მომზადებული
სტატისტიკური
ინფორმაცია
კონტრაფაქციისა
და პირატობის
შესახებ .

სსიპ ინტელექტუა
ლური
საკუთრების
ეროვნული
ცენტრი „საქპატენტი“

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

საზოგადოების
გაზრდილი
ცნობიერება;
კონტრაფაქციისა
და პირატობის
შესახებ შექმნილი
სტატისტიკური
ბაზა
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თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

სსიპ-ის
ბიუჯეტი

ევროკავშირის
დელეგაცია
საქართველოში;
ევროპის
განვითარებისა
და
რეკონსტრუქცი
ის ბანკი (EBRD)

კონკურენცია
ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები: მხარეები
ითანამშრომლებენ
ასოცირების შესახებ
შეთანხმების
კონკურენციის თავისა
და მასთან
დაკავშირებული
რეფორმების
იმპლემენტაციაზე.
თანამშრომლობა შეეხება
საქართველოს
ინსტიტუციური ჩარჩოსა
და შესაბამისი
ადმინისტრაციული
შესაძლებლობების მიერ
შესაბამისი
კანონმდებლობის
ეფექტიანი
იმპლემენტაციის
გარანტირების
უზრუნველყოფას, ისევე
როგორც დიალოგის
გაღრმავებას
კონკურენციის სფეროსა
და მასთან
დაკავშირებულ
კანონმდებლობაში
საკანონმდებლო
აღსრულების თაობაზე;

კონკურენციის
პოლიტიკის
ადვოკატირება,
საჯარო და კერძო
სექტორის
წარმომადგენლებისა
თვის
ინფორმაციული
შეხვედრებისა და
სემინარების
ჩატარება.
კონკურენციის
სააგენტოს
თანამშრომლებისთვ
ის ტრენინგებისა და
სასწავლო
ვიზიტების
ორგანიზება
კონკურენციის
პოლიტიკის
სხვადასხვა თემაზე

სამიზნე ჯგუფებში
გაზრდილი
ცნობიერება
კონკურენციის
სფეროში.

ჩატარებული
შეხვედრების/სემინ
არების/საინფორმაც
იო კამპანიების
რაოდენობა

სსიპ კონკურენციის
სააგენტო

კონკურენციის
სააგენტოს
თანამშრომლებისთ
ვის
კვალიფიკაციის
ამაღლება

ჩატარებული
ტრენინგებისა და
კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი სხვა
ღონისძიებების
რაოდენობა

სსიპ კონკურენციის
სააგენტო

დონორი

სსიპ-ის
ბიუჯეტი
დონორი

ევროკავშირის
დელეგაცია
საქართველოში;
ევროპის
განვითარებისა
და
რეკონსტრუქცი
ის ბანკი (EBRD)

ვაჭრობა და მდგრადი განვითარება
ასოცირების დღის
წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული

ხმელთაშუა ზღვის
თევზჭერის
გენერალურ
კომისიასთან

თევზჭერასთან
დაკავშირებულ
საკითხებში
გამოცდილების

შეხვედრების
რაოდენობა,
რომელშიც
საქართველოს

გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
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სსიპ - გარემოს
ეროვნული
სააგენტო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორი

ხმელთაშუა
ზღვის
თევზჭერის
გენერალური

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

საკითხები: მხარეები
გააგრძელებენ დიალოგს
ასოცირების შესახებ
შეთანხმების ვაჭრობისა
და მდგრადი
განვითარების თავში
განხილული საკითხების
თაობაზე, კერძოდ,
ყველა საერთაშორისო
ფუნდამენტალური
შრომითი სტანდარტის
შესაბამისი სათანადო
შრომითი ინსპექციის
სისტემის განვითარების
თაობაზე ინფორმაციის
გაცვლასთან, შრომის
კოდექსის
იმპლემენტაციასთან, იმ
მრავალმხრივი
გარემოსდაცვითი
შეთანხმებების
იმპლემენტაციასთან,
რომლის მხარეც ერთერთი მათგანია, და
მდგრადი
განვითარებიდან
გამომდინარე მათი
ვალდებულებების
იმპლემენტაციასთან
დაკავშირებით, აგრეთვე
გაიზიარებენ და
გაცვლიან
საუკეთესო/მოწინავე
პრაქტიკას აღნიშნული
თავით განსაზღვრული
ვალდებულებების
სამომავლო შესრულების
თაობაზე
დაინტერესებული
მხარეების

(GFCM)
თანამშრომლობა,
კერძოდ,
საქართველოს
სამუშაო
შეხვედრებში
მონაწილეობა
არაწევრი
თანამშრომელი
ქვეყნის სტატუსის
შესაბამისად
თანამშრომლობა
გადაშენების
საფრთხის წინაშე
მყოფი ველური
ფლორისა და
ფაუნის სახეობათა
საერთაშორისო
ვაჭრობის შესახებ
კონვენციის (CITES)
მცენარეთა
კომიტეტის
ფარგლებში
შერჩეული
სახეობების
მონიტორინგი
CITES-ის
დანართებში
შეტანის
კრიტერიუმებთან
შესაბამისობის
დადგენის მიზნით

გაღრმავება

დელეგაციამ მიიღო
მონაწილეება

სამინისტრო

სსდ გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობ
ის დეპარტამენტი

ევროკავშირსა და
საქართველოს
შორის კონვენციის
ფარგლებში
თანამშრომლობის
გაძლიერება და
განსახილველ
საკითხებზე
ერთიანი
პოზიციების
ჩამოყალიბება

მცენარეთა
კომიტეტის 24-ე
შეხვედრაში და
კომიტეტის
ევროპის ნაწილის
რეგიონულ
შეხვედრაში
მონაწილეობის
მიღება

გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

კონვენციის
დანართებში
ცვლილების
წინადადებების
შემუშავებასთან ან
სხვა ქვეყნების
მიერ
მომზადებული
წინადადების
მხარდაჭერასთან
დაკავშირებით
გადაწყვეტილების
მიღება
ხორციელდება
ეროვნულ დონეზე
არსებული
მდგომარეობის

მონიტორინგის
ანგარიში

გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საჯაროდ
ხელმისაწვდომი
ინფორმაცია
მცენარეთა
მოპოვებული და
ექსპორტირებული
რაოდენობების
შესახებ
კონკრეტული
სახეობების
მიხედვით
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დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი
კომისია

დონორი

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის
საზოგადოება
(GIZ)

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება
ჩართულობისა
სამოქალაქო
საზოგადოების
დიალოგის
გათვალისწინებით.

აქტივობის აღწერა

შემოსავლების
სამსახურისა და
გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობის
ინსტიტუციური
შესაძლებლობების
გაძლიერება CITESის კონვენციით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების
შესრულების
მიზნით
საქართველოს
კანონის „ტყის
კოდექსის“ მიღება

კანონქვემდებარე
ნორმატიული
აქტების პროექტების
"ტყითსარგებლობის
წესი", "ტყის
აღრიცხვისა და
მონიტორინგის
წესი" და "ტყის
დაცვის, მოვლის და
აღდგენის წესი"
ტყის კოდექსის
კანონის პროექტთან
შესაბამისობაში
მოყვანა
ტყისა და

აქტივობის
შედეგი
შესახებ ზუსტი
ინფორმაციის
მეშვეობით
სსიპ შემოსავლების
სამსახურის საბაჟო
დეპარტამენტის და
სსდ
გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობი
ს დეპარტამენტის
თანამშრომლების
გაზრდილი
კვალიფიკაცია

ტყის დაცვისა და
ტყით
სარგებლობის
ეფეტური
რეგულირება,
რომელიც
შესაბამისობაშია
ევროკავშირის
პრაქტიკასთან
ტყის მდგრადი
მართვის
უზრუნველყოფის
მიზნით
შემუშავებული
საკანონმდებლო
აქტების
პროექტები

ტყისა და

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

ჩატარებული
ტრენინგების
რაოდენობა და
დატრენინგებული
თანამშრომლების
რაოდენობა

გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

მიღებული
საკანონმდებლო
აქტი

გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

ტყის კოდექსის
კანონის პროექტის
სამართლებრივი
მოთხოვნების
შესაბამისი
ტყითსარგებლობის
, ტყის მოვლისა და
აღდგენის, ტყის
აღრიცხვა და
მონიტორინგის
შესახებ
კანონქვემდებარე
აქტების
პროექტების
მომზადება
დარგობრივი

გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

სსიპ - ეროვნული
სატყეო სააგენტო

გარემოს

სსიპ - ეროვნული
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თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საერთაშორისო
ორგანიზაცია
„ფლორა &
ფაუნა“ (FFI)

დონორი

აქტივობის
კომენტარი

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის
საზოგადოება
(GIZ)
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
დონორი

სახელმწიფო

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის
საზოგადოება
(GIZ)

გლობალური

აქტივობა

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

აქტივობის
კომენტარი

მიწათსარგებლობის
ინფორმაციისა და
გადაწყვეტილებების
მხარდამჭერი
სისტემის
განვითარება

მიწათსარგებლობი
ს ინფორმაციისა და
გადაწყვეტილებები
ს მხარდამჭერი
სისტემის
გაუმჯობესება

საჭიროების
შესაბამისად
მოდიფიცირებული
სისტემის
ინსტრუმენტები

დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

სატყეო სააგენტო

ბიუჯეტი

გარემოსდაცვი
თი ფონდი;

გრძელდება
2019 წლის
ჩათვლით

გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

საგარო საქმეთა
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სსდ
გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობ
ის
დეპარტამენტი;

დონორი

ტყესთან
დაკავშირებული
მონაცემების
საჯარო
ხელმისაწვდომობა

ევროკავშირის
დაძმობილების
პროექტის „ტყის
მდგრადი მართვის
გაძლიერება
საქართველოში“
განხორციელება

თევზჭერის
ელექტრონული
მონიტორინგის
სისტემის

სატყეო სექტორის
საკანონმდებლო
და
ინსტიტუციური
ბაზის შეფასება
ევროკავშირის
სტანდარტებთან
მიმართებით და
შესაბამისი
რეკომენდაციების
მომზადება;
გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობი
ს შესაძლებლობათა
გაძლიერება
თევზჭერის
ელექტრონული
მონიტორინგის
სისტემის

დონორი

სისტემაში
დამატებული
ინვენტარიზაციის
მონაცემები და
ტყის მართვის
გეგმები
შემუშავებული და
დანერგილი
გეოსაინფორმაციო
სისტემის (GIS)
სივრცულ
მონაცემთა ბაზის
სტანდარტი
სატყეო სექტორის
საკანონმდებლო და
ინსტიტუციური
ჩარჩოს შეფასების
ანგარიში;
ჩატარებული
ტრენინგების და
სემინარების
რაოდენობა

ევროკავშირი

სსიპ - ეროვნული
სატყეო სააგენტო;

რეალურ დროში
თევზმჭერი გემების
ადგილმდებარეობი
ს განსაზღვრა
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გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის

სსდ
გარემოსდაცვითი
ზედამხედველობ
ის დეპარტამენტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
საჭიროებს

აქტივობა
გაგრძელდე
ბა 2019
წელსაც.

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

განვითარება

გაუმჯობესება;
თევზჭერის
მონიტორინგის
ევროპული
პრაქტიკის
გაზიარება

გაეროს კლიმატის
ცვლილების ჩარჩო
კონვენციის პარიზის
შეთანხმებიდან
გამომდინარე
ეროვნულ დონეზე
განსაზღვრული
წვლილის
დოკუმენტის (NDC)
სამუშაო ვერსიის
შემუშავება

გაეროს კლიმატის
ცვლილების ჩარჩო
კონვენციისადმი მე4 ეროვნული
შეტყობინების
შემუშავების დაწყება

გაეროს კლიმატის
ცვლილების ჩარჩო
კონვენციისადმი მე2 „ორწლიანი
განახლებული
ანგარიშის“ (BUR)
სამუშაო ვერსიის
შემუშავება

ეროვნულ დონეზე
განსაზღვრული
„წვლილის
დოკუმენტთან“
დაკავშირებით
გაეროს კლიმატის
ცვლილების ჩარჩო
კონვენციის
პარიზის
შეთანხმებით
ნაკისრი
ვალდებულებების
შესრულება
მე-4 ეროვნულ
შეტყობინებასთან
დაკავშირებით
გაეროს კლიმატის
ცვლილების ჩარჩო
კონვენციით
ნაკისრი
ვალდებულებების
შესრულება
გაეროს კლიმატის
ცვლილების ჩარჩო
კონვენციით
ნაკისრი
ვალდებულებების
შესრულება

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

სამინისტრო
ჩატარებული
ტრენინგებისა და
დატრენინგებული
ადამიანების
რაოდენობა

სსიპ საფინანსო
ანალიტიკური
სამსახური

დაფინანსები
ს ტიპი

სსიპ გარემოს
ეროვნული
სააგენტო
გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

კლიმატის
ცვლილების
სცენარების
სამუშაო ვერსია;

გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
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აქტივობის
კომენტარი

დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას

შემუშავებული
ეროვნულ დონეზე
განსაზღვრული
წვლილის
დოკუმენტის
სამუშაო ვერსია

ეროვნული
შეტყობინების
პროცესის
განსაზღვრული
ფორმატი
„ორწლიანი
განახლებადი
ანგარიშის“
შემუშავებული
სამუშაო ვერსია

დონორი

აქტივობა
გრძელდება
2019 წლის
ჩათვლით

საჭიროებს
დამატებითი
დაფინანსების
მოძიებას

დონორი

დონორი

გაეროს
განვითარების
პროგრამა
(UNDP)

აქტივობა
გრძელდება
2021 წლის
ჩათვლით

გაეროს
განვითარების
პროგრამა
(UNDP)

აქტივობა
გრძელდება
2019 წლის
ჩათვლით

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

"კლიმატის
ცვლილების
სამოქმედო გეგმის
2021-2030" სამუშაო
ვერსიის შემუშავება
სატრანსპორტო
სექტორისათვის

გაეროს კლიმატის
ცვლილების ჩარჩო
კონვენციით
ნაკისრი
ვალდებულებების
შესრულება

სატრანსპორტო
სექტორისათვის
"კლიმატის
ცვლილების
სამოქმედო გეგმის
2021-2030" სამუშაო
ვერსიის მომზადება

დამსაქმებელთა და
დასაქმებულთა
ინფორმირება
სამუშაო ადგილზე
შრომის
უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის
დაცვის წესების
შესახებ
დამსაქმებელთა და
დასაქმებულთა
ცნობიერების
ამაღლება ბავშვთა
შრომის შესახებ

გაზრდილი
ცნობიერება
დამსაქმებელთა და
დასაქმებულთა
შორის

სოციალურ
პარტნიორთა
სამმხრივი კომისიის
ფუნქციონირება

გაძლიერებულია
სოციალური
პარტნიორობა და
სოციალური
დიალოგი;

საწარმოებში
ბავშვთა შრომის
გამოყენების
შემცირება

საინფორმაციო
შეხვედრებისა და
გაწეული
კონსულტაციების
რაოდენობა

ბავშვთა შრომის
შესახებ
ცნობიერების
ამაღლების მიზნით
ჩატარებული
საინფორმაციო
შეხვედრების
რაოდენობა
კომიისიის
შეხვედრების
რაოდენობები

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

აქტივობის
კომენტარი

გარემოს
დაცვისა და
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობ
ის
საზოგადოება
(GIZ)

აქტივობა
გრძელდება
2019
ჩათვლით

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობ
ისა და
სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობ
ისა და
სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საქართველოს
შრომის,
ჯანმრთელობ
ისა და
სოციალური
დაცვის
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დონორი

სოციალური
პარტნიორობი
ს სამმხრივი
კომისია

გამჭვირვალობა
ასოცირების დღის

DCFTA-ის შესახებ

DCFTA-ის შესახებ

მუდმივად

საქართველოს
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DCFTA-ს

სახელმწიფო

აქტივობა
გადადის
შემდეგ
წლებშიც

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება

თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

წესრიგი; 2.5 ვაჭრობა და
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
საკითხები:
ვაჭრობასთან
დაკავშირებული
პოლიტიკის
შემუშავებისას,
გამჭვირვალობის
ვალდებულებების
იმპლემენტაციისთვის
მომზადება და ამ
კუთხით, საჭირო
მექანიზმების
ამუშავების
შესაძლებლობის
განხილვა.

ვებ-გვერდის
შემდგომი
განვითარება

საზოგადოების
გაზრდილი
ინფორმირება და
ამაღლებული
ცნობიერება
DCFTA-ის
განხორციელების
პროცესში
სამოქალაქო
საზოგადოების,
ბიზნესის
წარმომადგენლ
ებისა და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
ჩართულობისა და
ინფორმირებულობ
ის გაზრდა
DCFTA-ის შესახებ
საზოგადოების
გაზრდილი
ინფორმირებულობ
ა და ამაღლებული
ცნობიერება

განახლებული და
ფუნქციონირებადი
ვებ-გვერდი

ეკონომიკისა
და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

განხორციელებაშ
ი ჩართული
უწყებები

ბიუჯეტი

გამართული
შეხვედრების
რაოდენობა

საქართველოს
ეკონომიკისა
და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გამართული
შეხვედრების
რაოდენობა

საქართველოს
ეკონომიკისა
და მდგრადი
განვითარების
სამინისტრო

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ღრმა და
ყოვლისმომცველი
თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის
შესახებ შეთანხმების
(DCFTA)
საკონსულტაციო
ჯგუფის
შეხვედრების
ორგანიზება

DCFTA-სთან
დაკავშირებულ
საკითხებზე
თემატური
შეხვედრები
ბიზნესის,
არასამთავრობო
ორგანიზაციების,
ადგილობრივი
ხელისუფლების,
აკადემიური
წრეების
წარმომადგენლებთა
ნ და სხვა
დაინტერესებულ
მხარეებთან

DCFTA -ის
განხორციელების
უწყებათაშორისი
ქვეკომისიის

DCFTA - ს
განმახორციელებე
ლ უწყებებს შორის
გაუმჯობესებ ული

გამართული
შეხვედრების
რაოდენობა

საქართველოს
ეკონომიკისა
და მდგრადი
განვითარების
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ევროკავშირის
დახმარების
პროექტი
აშშ-ის
საერთაშორისო
განვითარების
სააგენტოს
„მმართველობა
განვითარებისა
თვის“ პროექტი
(USAID G4G)

DCFTA-ს კოორდინაცია
ღრმა და
ყოვლისმომცველი
სავაჭრო სივრცის
შესახებ შეთანხმების

დონორი

DCFTA - ს
განხორციელებაშ
ი ჩართული
უწყებები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აქტივობის
კომენტარი

ასოცირების შესახებ
შეთანხმება

აქტივობის აღწერა

აქტივობის
შედეგი

განხორციელების
კოორდინაცია .

შეხვედრების
ორგანიზება

კოორდინაცია და
DCFTA-ს
ვალდებულებების
ეფექტური და
დროული
შესრულების
უზრუნველყოფა

ინდიკატორები

პასუხისმგებ
ელი უწყება
სამინისტრო
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თანაპასუხისმგე
ბელი უწყება

დაფინანსები
ს ტიპი

დონორი

აქტივობის
კომენტარი

