
ინვესტირება უვნებელ და

ხარისხიან მესაქონლეობაში

(SQIL)



• 6 წ. პროექტი (ოქტ 2018 – სექტ 2024)

• ბიუჯეტი 14.5 მილიონი აშშ დოლარი

• სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებთან თანამშრომლობა

• მიზანი - მერძეული და მეხორცული სექტორის განვითარება

პროექტის ვადები და ბიუჯეტი



რძისა და ხორცის 
სექტორის ბაზარზე 

ხელმისაწვდომობის ზრდა

სანიტარული და 
ფიტოსანიტარული 

სტანდარტების ზრდა

ფინანსურ სერვისებთან 
ხელმისაწვდომობის ზრდა

წარმოების შემდგომი 
დამუშავება და შენახვა

პროდუქტიულობის ზრდა

სურსათის უვნებლობის 
პოლიტიკის განვითარების 
მიზნით შესაძლებლობების 

ზრდა

პროექტის 6 კომპონენტი



საგანმანათლებლო საქმიანობა - ტრენინგები

• სახელმძღვანელო მითითებები ხარისხის მართვის სისტემის დოკუმენტაციის შესახებ

• HACCP პრინციპები, გამოყენება და აუდიტი

• სურსათის უვნებლობის სისტემა (HACCP) რძის გადამამუშავებელი საწარმოებისათვის

• ჰიგიენის საფუძვლები ცხოველური წარმოშობის სურსათის წარმოებისათვის

• COVID-19 და სურსათის უვნებლობა

• ტრეინინგი რძის გადამამუშავებლებისათვის „ციფრულ მარკეტინგში“

• დისტანციური სწავლების დიზაინი და ინსტრუმენტები

• ToT ინტერაქტიული ტრენინგის მიწოდების ტექნიკები

• ტრენინგი სურსათის ეტიკეტირების შესახებ

• კარგი ჰიგიენის პრაქტიკა პირველადი წარმოების დონეზე

• თანამედროვე სტანდარტები მესაქონლეობის სექტორში



ჩვენი ტრენინგები



სასწავლო-საინფორმაციო მასალები

• სახელმძღვანელო, მოკლე (ადაპტირებული სახელმძღვანელო), ლიფლეტი

• ასევე დამზადებულია სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე

• სასწავლო-საინფორმაციო ანიმაციური ვიდეოები



სასწავლო-საინფორმაციო ანიმაციური ვიდეოები



სასწავლო-საინფორმაციო მასალების
გავრცელება

NFA
RDA
SLA
MEPA

Agronavti



სექტორული კვლევები

• რძის ბაზრის სისტემის რუკების შედგენა და ანალიზი

• საქართველოს ხორცის სექტორის ანალიზი და რუკების შედგენა

• რძის სექტორის რეგულირების ქართული და შედარებითი რეგულაციების შესწავლა

• მსხვილფეხა პირუტყვის ხორცის სექტორის შედარებითი კვლევა

• საქართველოში რძის პროდუქტების სექტორში კონკურენციის გაზრდის მიზნით დღგ-

ისგან გათავისუფლების გავლენის კვლევა

• რძისა და ხორცის პროდუქტების და საქონლის საკვების საბაზრო ფასების შესახებ

არსებული ინფორმაციის და გავრცელების გზების საჭიროებების შეფასების კვლევა

• საგამოცდო ლაბორატორიების შესაძლებლობების შეფასება

• მოთხოვნილების კვლევა სურსათის წარმოების ინდუსტრიის მხრიდან სურსათის

უვნებლობის და ხარისხის სპეციალისტების/მენეჯერების საჭიროების შესახებ



საგრანტო თანადაფინანსების კომპონენტი

• 5 საგრანტო კონკურსი ბიზნესი- ≤25,000-75000 USD და 50/50 %

• განაცხადი სულ 186

• დასაფინასებლად შერჩეული 53 ბიზნესი და სასწავლო დაწესებულება

• SQIL ბიუჯეტი: დაახლოებით 1,400,000 USD

• გრანტიორთა თანაინვესტირების მოცულობა: დაახლოებით 2,400,000

USD

30000 USD
30% vs 70%



ასოციაციის ორი ძირითადი მიმართულება:

• ფერმის პროდუქტიულობის გაუმჯობესება

• ბაზარზე წვდომის გაუმჯობესება 

პროექტის აქტივობები:

• ფერმის მართვა

• გეოგაპი სტანდარტის დანერგვა მერძეულ ფერმებში

• საბაზრო ფასების ანალიტიკა

• სექტორული ასოციაციების გაძლიერება და ბაზარზე წვდომის გაუმჯობესება

• აგრო რუკა, აგრონავტი

• კომუნიკაციის აქტივობები

GFA აქტივობა SQIL პროექტის ფარგლებში



ფერმის მართვის სასწავლო პროგრამა
• მომავლის ფერმერი – ფერმის მართვის სახელმძღვანელო
• პროფესიულ კოლეჯებთან თანამშრომლობა
• სასწავლო ვიდეოების გადაღება და მონტაჟი (ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა)

საბაზრო ფასების ანალიტიკა
• პროდუქტებისა და მომსახურების ჩამონათვალი
• შემგროვებლების გზამკვლევი 
• ასოციაციის საინფორმაციო სამსახურისა და შემგროვებლების ტრენინგი
• მონაცემების ანალიზისა და გავრცელების მეთოდოლოგია

საქტორული ასოციაციების გაძლიერება და ბაზარზე წვდომის გაუმჯობესება
• სტრატეგიული დოკუმენტები და სამოქმედო გეგმები 
• ონლაინ ტრენინგი ციფრულ მარკეტინგში
• ონლაინ B2B შეხვედრა ონლაინ პლატფორმებთან (soplidan.ge, glovo, wolt, mymarket.ge)
• რძის გადამამუშავებლებისათვის HoReCa ბაზარზე წვდომის გაუმჯობესება

აქტივობები



აგრო რუკა
• ხელოვნური განაყოფიერების სპეციალისტები
• ვეტერინარული აფთიაქები და კლინიკები
• რძის და ხორცის გადამამუშავებლები
• ანიმაციური ვიდეო ვეტერინარების რეგისტრაციისა და აგრო რუკის შესახებ

გეოგაპი
• სახელმძღვანელო და მოთხოვნების სია 
• საპილოტე ფერმები
• გეოგაპის საბაზრო კვლევა  

აგრონავტი- agronavti.ge
• მესაქონლეობის სექცია 

- სასწავლო მასალები
- რძის სტანდარტი 
- დაჯავშნე მენტორი 
- ბლოგი
- ხშირად დასმული კითხვები

აქტივობები

http://www.agronavti.ge/
https://agronavti.ge/cow/


პროექტის FB გვერდი

გთხოვთ დაგიმეგობრდეთ 



გმადლობთ ყურადღებისთვის

www.landolakes.org

https://www.facebook.com/SQILGeorgia

http://www.landolakes.org/
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