
იდეების სკივრი



წარმოდგენილი მასალა ასახავს, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და 
განვითარების ცენტრის (CSRDG), თემის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, 
2018 წელს განხორციელებულ სათემო პროექტებს. 
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საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი
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თემის განვითარების პროგრამის ვებ გვერდი: www.cdrc.ge 



Project : “Healthy Future Generation - Sport and Development”

Goal: Promotion of healthy lifestyle in youth – village stadium restoration/ rehabilitation. 

Total Budget: 5353.1 GEL
Grant: 2000 GEL
Other sources: 3353.1 GEL

Community Initiative Group of Kvemo Khodasheni

პროექტი: „ჯანსაღი მომავალი თაობა - სპორტი და განვითარება“

მიზანი: ახალგაზრდებში სპორტული უნარების განვითარება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
ხელშეწყობა. სოფლის ტერიტორიაზე მდებარე სტადიონის აღდგენა/რეაბილიტაცია.

პროექტის ბიუჯეტი: 5353.1 ლარი
საგრანტო თანხა: 2000 ლარი
სხვა წყარო: 3353.1 ლარი

ქვემო ხოდაშნის სათემო საინიციატივო ჯგუფი

თელავის მუნიციპალიტეტი ქვემო ხოდაშენი
TELAVI MUNICIPALITYKVEMO KHODASHENI

Community Initiative Group of Kvemo Khodasheni



Project: “Violence As Normal” 

Goal: Educational and cultural activities for community youth to increase civic 
selfconsciousness and raise awareness on the negative impact of bullying 
and violent actions. 

Total Budget: 2679 GEL
Grant: 1972 GEL
Other sources: 707 GEL

პროექტი: „ნორმად ქცეული ძალადობა“

მიზანი:  ბულინგისა და ძალადობრივი ქმედებების უარყოფით ზეგავლენაზე, 
თემის მოსწავლეახალგაზრდებში, საგანმანათლებო აქტივობებისა და 
ცნობადობის ამაღლება. 

პროექტის ბიუჯეტი: 2679 ლარი 
საგრანტო თანხა: 1972 ლარი
სხვა წყარო: 707 ლარი

LAGODEKHI MUNICIPALITYTSODNISKARI
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტიცოდნისკარი

Women Initiative Group – “Tsodnis Kari” (Knowledge Door)

ქალთა საინიციატივო ჯგუფი “ცოდნის კარი”



Project: “Violence As Normal” 

Goal: Educational and cultural activities for community youth to increase civic 
selfconsciousness and raise awareness on the negative impact of bullying 
and violent actions. 

Total Budget: 2679 GEL
Grant: 1972 GEL
Other sources: 707 GEL

პროექტი: „ნორმად ქცეული ძალადობა“

მიზანი:  ბულინგისა და ძალადობრივი ქმედებების უარყოფით ზეგავლენაზე, 
თემის მოსწავლეახალგაზრდებში, საგანმანათლებო აქტივობებისა და 
ცნობადობის ამაღლება. 

პროექტის ბიუჯეტი: 2679 ლარი 
საგრანტო თანხა: 1972 ლარი
სხვა წყარო: 707 ლარი

LAGODEKHI MUNICIPALITYTSODNISKARI
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტიცოდნისკარი

Women Initiative Group – “Tsodnis Kari” (Knowledge Door)

ქალთა საინიციატივო ჯგუფი “ცოდნის კარი”





Project: “ Dreams Continue “ 

Goal: Strengthening of creative and cognitive skills in rural community. 

CHKHOROTSKU MUNICIPALITY
LESICHINE

პროექტი: „ოცნებები გრძელდება“

მიზანი: სოფლის მოსახლეობაში შემოქმედებითი და შემეცნებითი უნარების 
გაძლიერების ხელშეწყობა.

ლესიჭინე

Total Budget: 2960 GEL
Grant:  2000 GEL
Other sources: 960 GEL

Women Initiative Group – “Deka” 

პროექტის ბიუჯეტი: 2960 ლარი
საგრანტო თანხა: 2000 ლარი
სხვა წყარო: 960 ლარი

ქალთა საინიციატივო ჯგუფი “დეკა”

ჩხოროწყუს მინიციპალიტეტი



Project: “ Dream Came True” 

CHKHOROTSKU MUNICIPALITYNAPHICHKHOVO

პროექტი: „ახდენილი ოცნება“

მიზანი: თემში შემავალი ორივე უბნის მოსახლეობისათვის დასასვენებელი 
ტერიტორიისა და სკვერის მოწყობა.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტინაფიჩხოვო

Goal: Arrangement of recreation parks for both districts of the community.

Total Budget: 5241 GEL
Grant: 1971 GEL
Other sources: 3270 GEL

Women Initiative Group “ Omarte” 

პროექტის ბიუჯეტი: 5241 ლარი 
საგრანტო თანხა: 1971 ლარი
სხვა წყარო: 3270 ლარი

ქალთა საინიცატივო ჯგუფი“ომარტე” 



Project: “ Dream Came True” 

CHKHOROTSKU MUNICIPALITYNAPHICHKHOVO

პროექტი: „ახდენილი ოცნება“

მიზანი: თემში შემავალი ორივე უბნის მოსახლეობისათვის დასასვენებელი 
ტერიტორიისა და სკვერის მოწყობა.

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტინაფიჩხოვო

Goal: Arrangement of recreation parks for both districts of the community.

Total Budget: 5241 GEL
Grant: 1971 GEL
Other sources: 3270 GEL

Women Initiative Group “ Omarte” 

პროექტის ბიუჯეტი: 5241 ლარი 
საგრანტო თანხა: 1971 ლარი
სხვა წყარო: 3270 ლარი

ქალთა საინიცატივო ჯგუფი“ომარტე” 



პროექტი: “ქალების მიერ გაკვალული გზა ევროპული სოფლისაკენ“

მიზანი: თემში შემავალი ქალებისათვის ევრო სტანდარტის საცდელი 
სამოდელო მინიმეურნეობის მოწყობა.

თელავის მუნიციპალიტეტივარდისუბანი

Project: “ Women’s way to European village” 

Goal: Establishment of European standard trial minifarm for community women.

TELAVI MUNICIPALITYVARDISUBANI

Total Budget:  10 000 GEL
Grant: 8 000 GEL
Other sources: 2 000 GEL

Community Based Organization Vardisubani

პროექტის ბიუჯეტი: 10 000 ლარი
საგრანტო თანხა: 8 000 ლარი
სხვა წყარო: 2 000 ლარი

სათემო კავშირი ვარდისუბანი 



პროექტი: “ქალების მიერ გაკვალული გზა ევროპული სოფლისაკენ“

მიზანი: თემში შემავალი ქალებისათვის ევრო სტანდარტის საცდელი 
სამოდელო მინიმეურნეობის მოწყობა.

თელავის მუნიციპალიტეტივარდისუბანი

Project: “ Women’s way to European village” 

Goal: Establishment of European standard trial minifarm for community women.

TELAVI MUNICIPALITYVARDISUBANI

Total Budget:  10 000 GEL
Grant: 8 000 GEL
Other sources: 2 000 GEL

Community Based Organization Vardisubani

პროექტის ბიუჯეტი: 10 000 ლარი
საგრანტო თანხა: 8 000 ლარი
სხვა წყარო: 2 000 ლარი

სათემო კავშირი ვარდისუბანი 



Project: “ More opportunity for young people” 

TELAVI MUNICIPALITYPSHAVELI

პროექტი: „მეტი შესაძლებლობა ახალგაზრდებს“

ფშაველი

Goal: Promoting sport/cultural/entertainment spaces for youth and adolescents.

Total Budget: 9751.50 GEL
Grant: 7966.50 GEL
Other sources: 1785 GEL

Community Developing Center – “Aisi”

მიზანი: სპორტულ/კულტურულ/გასართობი სივრცის შექმნით, ახალგაზრდებში და 
მოზარდებში, აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებად ჩამოყალიბების და ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

პროექტის ბიუჯეტი:  9751.5 ლარი
საგრანტო თანხა: 7966.5 ლარი
სხვა წყარო: 1785 ლარი

სათემო განვითარების ცენტრი“აისი” 

თელავის მუნიციპალიტეტი



Project: “ More opportunity for young people” 

TELAVI MUNICIPALITYPSHAVELI

პროექტი: „მეტი შესაძლებლობა ახალგაზრდებს“

ფშაველი

Goal: Promoting sport/cultural/entertainment spaces for youth and adolescents.

Total Budget: 9751.50 GEL
Grant: 7966.50 GEL
Other sources: 1785 GEL

Community Developing Center – “Aisi”

მიზანი: სპორტულ/კულტურულ/გასართობი სივრცის შექმნით, ახალგაზრდებში და 
მოზარდებში, აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოებად ჩამოყალიბების და ჯანსაღი 
ცხოვრების წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა.

პროექტის ბიუჯეტი:  9751.5 ლარი
საგრანტო თანხა: 7966.5 ლარი
სხვა წყარო: 1785 ლარი

სათემო განვითარების ცენტრი“აისი” 

თელავის მუნიციპალიტეტი



CHKHOROTSKU MUNICIPALITYKHABUME
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტიხაბუმე

Project: “Cultural House as a Community Education Resource” 

Goal: “ To create culturaleducational space. 

Total Budget: 16 457 GEL
Grant: 7757 GEL
Other sources: 8700 GEL

Community Initiative Group Of Khabume “Ertoba” 

პროექტი: „კულტურის სახლი, როგორც სათემო განათლების რესურსი“

მიზანი: სოფელში კულტურულისაგანმანათლებო სივრცის მოწყობა.

პროექტის ბიუჯეტი: 16457 ლარი
საგრანტო თანხა: 7757 ლარი
სხვა წყარო: 8700 ლარი

ხაბუმეს თემის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი „ერთობა“



CHKHOROTSKU MUNICIPALITYKHABUME
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტიხაბუმე

Project: “Cultural House as a Community Education Resource” 

Goal: “ To create culturaleducational space. 

Total Budget: 16 457 GEL
Grant: 7757 GEL
Other sources: 8700 GEL

Community Initiative Group Of Khabume “Ertoba” 

პროექტი: „კულტურის სახლი, როგორც სათემო განათლების რესურსი“

მიზანი: სოფელში კულტურულისაგანმანათლებო სივრცის მოწყობა.

პროექტის ბიუჯეტი: 16457 ლარი
საგრანტო თანხა: 7757 ლარი
სხვა წყარო: 8700 ლარი

ხაბუმეს თემის ქალთა საინიციატივო ჯგუფი „ერთობა“



Project: “ New Marks On History Footsteps” 

DEDOPLISTSKARO MUNICIPALITYKHORNABUJI 

პროექტი: “ახალი კვალი ისტორიის ნაფეხურებზე“

დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტიხორნაბუჯი

Goal: Promotion of cultural and creative activities for tourism development.

Total Budget: 10 139 GEL
Grant: 7197 GEL
Other sources: 2942 GEL

Women and Youth Center – “KhornabujiTamaris Tsikhe’’

მიზანი: ტურიზმის განვითარებისა და მოსახლეობისათვის 
კულტურულშემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა.

პროექტის ბიუჯეტი: 10139 ლარი
საგრანტო თანხა: 7197 ლარი
სხვა წყარო: 2942 ლარი

ქალთა და ახალგაზრდობის ცენტრი “ხორნაბუჯითამარის ციხე” 



Project: “ New Marks On History Footsteps” 

DEDOPLISTSKARO MUNICIPALITYKHORNABUJI 

პროექტი: “ახალი კვალი ისტორიის ნაფეხურებზე“

დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტიხორნაბუჯი

Goal: Promotion of cultural and creative activities for tourism development.

Total Budget: 10 139 GEL
Grant: 7197 GEL
Other sources: 2942 GEL

Women and Youth Center – “KhornabujiTamaris Tsikhe’’

მიზანი: ტურიზმის განვითარებისა და მოსახლეობისათვის 
კულტურულშემოქმედებითი საქმიანობის ხელშეწყობა.

პროექტის ბიუჯეტი: 10139 ლარი
საგრანტო თანხა: 7197 ლარი
სხვა წყარო: 2942 ლარი

ქალთა და ახალგაზრდობის ცენტრი “ხორნაბუჯითამარის ციხე” 



Project: “ Motivation for Action”

CHKHOROTSKU MUNICIPALITY
MUKHURI

პროექტი: „მოტივაცია მოქმედებისათვის“

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

მუხური

Goal: To create educational space and  raise the awareness of civic activity.

Total Budget:  10 700 GEL
Grant: 8000 GEL
Other sources: 2700 GEL

Initiative Group “Magvidzara” (Alarm Clock)

მიზანი: საგანმანათლებო სივრცის მოწყობა, ახალგაზრდების უნარჩვევების 
განვითარების ხელშეწყობა და მოქალაქეობრივი ჩართულობის ზრდა.

პროექტის ბიუჯეტი: 10 700 ლარი
საგრანტო თანხა: 8000 ლარი
სხვა წყარო: 2700 ლარი

ქალთა საინიცატივო ჯგუფი“მაღვიძარა”



Project: “ Motivation for Action”

CHKHOROTSKU MUNICIPALITY
MUKHURI

პროექტი: „მოტივაცია მოქმედებისათვის“

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

მუხური

Goal: To create educational space and  raise the awareness of civic activity.

Total Budget:  10 700 GEL
Grant: 8000 GEL
Other sources: 2700 GEL

Initiative Group “Magvidzara” (Alarm Clock)

მიზანი: საგანმანათლებო სივრცის მოწყობა, ახალგაზრდების უნარჩვევების 
განვითარების ხელშეწყობა და მოქალაქეობრივი ჩართულობის ზრდა.

პროექტის ბიუჯეტი: 10 700 ლარი
საგრანტო თანხა: 8000 ლარი
სხვა წყარო: 2700 ლარი

ქალთა საინიცატივო ჯგუფი“მაღვიძარა”



Project: “Illuminated way”

SHUAKHEVI MUNICIPALITYCHVANA 

პროექტი: “განათებული გზა“

შუახევის მუნიციპალიტეტიჭვანა 

Goal: Arrangement of outdoor lighting system of pedestrian road in Chvana Village.

Total Budget: 15462.50 GEL
Grant: 7127.50 GEL
Other sources: 8335 GEL

Initiative Group of Chva

მიზანი: სოფელ ჭვანის, ყორნალისა და წყალნაყარის უბანში მიმავალი 
საფეხმავლო გზის გარე განათების სიტემის მოწყობა.

პროექტის ბიუჯეტი:  15462.50 ლარი
საგრანტო თანხა: 7127.50 ლარი
სხვა წყარო: 8335 ლარი

სოფელ ჭვანას საინიცატივო ჯგუფი



Project: “Illuminated way”

SHUAKHEVI MUNICIPALITYCHVANA 

პროექტი: “განათებული გზა“

შუახევის მუნიციპალიტეტიჭვანა 

Goal: Arrangement of outdoor lighting system of pedestrian road in Chvana Village.

Total Budget: 15462.50 GEL
Grant: 7127.50 GEL
Other sources: 8335 GEL

Initiative Group of Chva

მიზანი: სოფელ ჭვანის, ყორნალისა და წყალნაყარის უბანში მიმავალი 
საფეხმავლო გზის გარე განათების სიტემის მოწყობა.

პროექტის ბიუჯეტი:  15462.50 ლარი
საგრანტო თანხა: 7127.50 ლარი
სხვა წყარო: 8335 ლარი

სოფელ ჭვანას საინიცატივო ჯგუფი



Project: “Strengthening young people for positive changes”

TETRITSKARO MUNICIPALITYTETRITSKARO

პროექტი: „ახალგაზრდების გაძლიერება პოზიტიური ცვლილებებისათვის“

თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტითეთრიწყარო

Goal: To establish youth center and create different educational projects.

Total Budget: 9999 GEL
Grant: 8000 GEL
Other sources: 1999 GEL
 

Youth Center of Tetritskaro

მიზანი: ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა, სხვადასხვა საგანმანათლებლო 
პროექტებით ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა.

პროექტის ბიუჯეტი:  9999 ლარი
საგრანტო თანხა: 8000 ლარი
სხვა წყარო: 1999 ლარი

თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრი



Project: “Strengthening young people for positive changes”

TETRITSKARO MUNICIPALITYTETRITSKARO

პროექტი: „ახალგაზრდების გაძლიერება პოზიტიური ცვლილებებისათვის“

თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტითეთრიწყარო

Goal: To establish youth center and create different educational projects.

Total Budget: 9999 GEL
Grant: 8000 GEL
Other sources: 1999 GEL
 

Youth Center of Tetritskaro

მიზანი: ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა, სხვადასხვა საგანმანათლებლო 
პროექტებით ახალგაზრდების განვითარების ხელშეწყობა.

პროექტის ბიუჯეტი:  9999 ლარი
საგრანტო თანხა: 8000 ლარი
სხვა წყარო: 1999 ლარი

თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრი



Project: “Journey in unknown Tsalka”

TSALKA MUNICIPALITYTSALKA

პროექტი: „ მოგზაურობა უცნობ წალკაში“

წალკის მუნიციპალიტეტიწალკა

Goal: To increase tourism potential and engage youth in civic activism. 

Total Budget: 11 177 GEL
Grant amount: 7579 GEL
Other sources: 3598 GEL

Wide Profile Education Center – “Gumbati” 

მიზანი: ტურისტული პოტენციალის გაზრდა. ახალგაზრდების სამოქალაქო 
აქტივიზმში ჩართვა.

პროექტის ბიუჯეტი: 11 177 ლარი
საგრანტო თანხა: 7579 ლარი
სხვა წყარო: 3598 ლარი

ფართო პროფილიანი სასწავლო ცენტრი“გუმბათი”



Project: “Journey in unknown Tsalka”

TSALKA MUNICIPALITYTSALKA

პროექტი: „ მოგზაურობა უცნობ წალკაში“

წალკის მუნიციპალიტეტიწალკა

Goal: To increase tourism potential and engage youth in civic activism. 

Total Budget: 11 177 GEL
Grant amount: 7579 GEL
Other sources: 3598 GEL

Wide Profile Education Center – “Gumbati” 

მიზანი: ტურისტული პოტენციალის გაზრდა. ახალგაზრდების სამოქალაქო 
აქტივიზმში ჩართვა.

პროექტის ბიუჯეტი: 11 177 ლარი
საგრანტო თანხა: 7579 ლარი
სხვა წყარო: 3598 ლარი

ფართო პროფილიანი სასწავლო ცენტრი“გუმბათი”



OZURGETI MUNICIPALITYJUMATI 

პროექტი: „ერთად შევქმნათ უკეთესი გარემო“

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიჯუმათი

Project: “Let’s Create Better Environment Together” 

Goal: Introduction of composting easy methods, building decorative plants park, near 
Jumati  Public School. 

Total Budget: 2715.50 GEL
Grant: 1995.50 GEL
Other sources: 720 GEL

Eco Club – “Eco Sanitrebi” (Eco Sanitars)

მიზანი: ჯუმათის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე კომპოსტირების 
მარტივი მეთოდების დანერგვა, დეკორატიული მცენარეების სკვერის მოწყობა.

პროექტის ბიუჯეტი: 2715.50 ლარი
საგრანტო თანხა: 1995.50 ლარი
სხვა წყარო: 720 ლარი

ეკო კლუბი –  “ეკო სანიტრები” 



OZURGETI MUNICIPALITYJUMATI 

პროექტი: „ერთად შევქმნათ უკეთესი გარემო“

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიჯუმათი

Project: “Let’s Create Better Environment Together” 

Goal: Introduction of composting easy methods, building decorative plants park, near 
Jumati  Public School. 

Total Budget: 2715.50 GEL
Grant: 1995.50 GEL
Other sources: 720 GEL

Eco Club – “Eco Sanitrebi” (Eco Sanitars)

მიზანი: ჯუმათის საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე კომპოსტირების 
მარტივი მეთოდების დანერგვა, დეკორატიული მცენარეების სკვერის მოწყობა.

პროექტის ბიუჯეტი: 2715.50 ლარი
საგრანტო თანხა: 1995.50 ლარი
სხვა წყარო: 720 ლარი

ეკო კლუბი –  “ეკო სანიტრები” 



AKHMETA MUNICIPALITYZEMO ALVANI

მიზანი: ღია წვის უარყოფითი შედეგების მოსახლეობისათვის გაცნობა 
და ნარჩენების გადამუშავების ალტერნატიული გზების დანერგვა.

ახმეტის მუნიციპალიტეტიზემო ალვანი

Project: “Foliage”

Goal: To inform community about negative results of open burning and introduce 
alternative ways of recycling. 

Total Budget: 1242 GEL
Grant: 972 GEL
Other sources: 270 GEL

Community Initiative

პროექტი: „ფოთოლცვენა“

პროექტის ბიუჯეტი: 1242 ლარი 
საგრანტო თანხა: 972 ლარი
სხვა წყარო: 270 ლარი

სათემო ინიციატივა



AKHMETA MUNICIPALITYZEMO ALVANI

მიზანი: ღია წვის უარყოფითი შედეგების მოსახლეობისათვის გაცნობა 
და ნარჩენების გადამუშავების ალტერნატიული გზების დანერგვა.

ახმეტის მუნიციპალიტეტიზემო ალვანი

Project: “Foliage”

Goal: To inform community about negative results of open burning and introduce 
alternative ways of recycling. 

Total Budget: 1242 GEL
Grant: 972 GEL
Other sources: 270 GEL

Community Initiative

პროექტი: „ფოთოლცვენა“

პროექტის ბიუჯეტი: 1242 ლარი 
საგრანტო თანხა: 972 ლარი
სხვა წყარო: 270 ლარი

სათემო ინიციატივა



Project: “ New life for Unusable Waste “ 

OZURGETI MUNICIPALITYKVEMO NATANEBI

პროექტი: “ახალი სიცოცხლე უსარგებლო ნარჩენებს“

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიქვემო ნატანები

Goal: To raise consciousness of community in environmental protection. 

Total Budget: 2530 GEL
Grant: 2000 GEL
Other sources: 530 GEL

Eco Club of Kvemo Natanebi – “Mtsvane Saxli” (“Green House”)
Community Center “Imedi” (“Hope”)

მიზანი: გარემოს დაცვით საქმიანობებში მოსახლეობის ჩართულობის
გაზრდა.

პროექტის ბიუჯეტი: 2530 ლარი
საგრანტო თანხა: 2000 ლარი
სხვა წყარო: 530 ლარი

ქვემო ნატანების ეკო კლუბი  “მწვანე სახლი “ 
სათემო ცენტრი “იმედი” 
 



Project: “ New life for Unusable Waste “ 

OZURGETI MUNICIPALITYKVEMO NATANEBI

პროექტი: “ახალი სიცოცხლე უსარგებლო ნარჩენებს“

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტიქვემო ნატანები

Goal: To raise consciousness of community in environmental protection. 

Total Budget: 2530 GEL
Grant: 2000 GEL
Other sources: 530 GEL

Eco Club of Kvemo Natanebi – “Mtsvane Saxli” (“Green House”)
Community Center “Imedi” (“Hope”)

მიზანი: გარემოს დაცვით საქმიანობებში მოსახლეობის ჩართულობის
გაზრდა.

პროექტის ბიუჯეტი: 2530 ლარი
საგრანტო თანხა: 2000 ლარი
სხვა წყარო: 530 ლარი

ქვემო ნატანების ეკო კლუბი  “მწვანე სახლი “ 
სათემო ცენტრი “იმედი” 
 



Project: “Complete Clean Space”

CHKHOROTSKU MUNICIPALITYDABA CHKHOROTSKU

პროექტი: „დასრულებული სუფთა სივრცე“

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტიდაბა ჩხოროწყუ

Goal: Placing rubbish bins in the Daba Chkhorotsku which will eliminate the problems 
caused by pollution of river and by open burning.

Total Budget: 4563.2 GEL
Grant: 2200 GEL
Other sources: 2363.20 GEL

Eco club “Mtsvane Reinjerebi” (Green Rangers)

მიზანი: ბუნების დაცვით საქმიანობებში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა და 
ამ მიმართულებით მათი ცნობადობის ამაღლება.

პროექტის ბიუჯეტი: 4563.2 ლარი
საგრანტო თანხა: 2200 ლარი
სხვა წყარო: 2363.20 ლარი

ეკოკლუბი „მწვანე რეინჯერები“



Project: “Complete Clean Space”

CHKHOROTSKU MUNICIPALITYDABA CHKHOROTSKU

პროექტი: „დასრულებული სუფთა სივრცე“

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტიდაბა ჩხოროწყუ

Goal: Placing rubbish bins in the Daba Chkhorotsku which will eliminate the problems 
caused by pollution of river and by open burning.

Total Budget: 4563.2 GEL
Grant: 2200 GEL
Other sources: 2363.20 GEL

Eco club “Mtsvane Reinjerebi” (Green Rangers)

მიზანი: ბუნების დაცვით საქმიანობებში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა და 
ამ მიმართულებით მათი ცნობადობის ამაღლება.

პროექტის ბიუჯეტი: 4563.2 ლარი
საგრანტო თანხა: 2200 ლარი
სხვა წყარო: 2363.20 ლარი

ეკოკლუბი „მწვანე რეინჯერები“
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