
სოფლის განვითარების საგრანტო ეტაპის სრული საპროექტო განაცხადების კონკურსის შედეგები 
 

ცხრილებში 1,2,3 და 4 მოცემულია პროექტები, რომლებმაც გადალახეს ექსპერტის და მონიტორინგის შეფასების მინიმალური ზღვარი 

და გადავიდნენ გასაუბრების ეტაპზე 

 

 

ცხრილი 1 _ დაბალ ბიუჯეტიანი პროექტები  

პროექტის სახელი პროექტის ავტორი 
პროექტის განხორციელების 

ადგილი 

პრიორიტ. 

მიმართულება 

პროექტის 

ქულა 

 საოჯახო სასტუმროსთვის მინი ბარის, მაგიდის 

ჩოგბურთისა და ბილიარდის დარბაზის მოწყობა 

და ინვენტარით აღჭურვა  გულიკო ჯორბენაძე დიოკნისი 

1 

60.17 

რძის ქარხანა თამაზ შავაძე დიდაჭარა 2 58.6 

ინოვაციური კოტეჯი ზაურ შავაძე დიდაჭარა 1 54.82 

სამშენებლო აგური მარად იაკობაძე დიოკნისი 5 50.17 

წარმოებულია ხულოში ერეკლე კირთაძე დაბა ხულო 5 49.42 

მებოცვრეობა მაია გობაძე დიდაჭარა 2 48.25 

„გავიუმჯობესოთ ცხოვრება“ ვარდო შავაძე რიყეთი 2 44.92 

სასათბურე მეურნეობის მოდერნიზაცია მოწყობა მზიურ კახაძე დიოკნისი 2 42.4 

სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით მომსახურება იური აბულაძე ვაშლოვანი 2 41.5 

საკალმახე მეურნეობა გია საგინაძე დიოკნისი 2 40.72 

მოძრავი კვების ობიექტი 

ზვიად 

თავართქილაძე დაბა ხულო 
1 

39.77 

ეარსოფტი ჯემალი დეკანაძე კურორტი ბეშუმი 4 39.07 

ფოლკლორულ-საესტრადო  ანსამბლი ,,განთიადი“ სულიკო საგინაძე დიოკნისი 4 39.02 

აგრო-მარკეტის გაფართოება აღჭურვა ირმა მელაძე დაბა ხულო 5 38.35 

მაროჟნით  მომსახურეობა რამინ სოსლომონიძე დაბა ხულო 1 38.12 

ხილის საშრობ-დამფასოებელი მინი საწარმო ნათია სურმანიძე ხიხაძირი 5 37.27 



 

 

 

 

 

 

 

სწრაფი კვების ობიექტი რუსუდან შანთაძე ბეშუმი 1 36.82 

კაფე- სასადილოს კეთილმოწყობა. ი/მ ციური ბოლქვაძე დაბა ხულო 1 36.1 

ნექტარი გენად ზოიძე დეკანაშვილები 2 35.2 

ჟოლოსა და მაყვლის წარმოება, მოყვანა, 

რეალიზება გურამ ძირკვაძე დიოკნისი 
2 

34.3 

„მოსამზადებელი ცენტრი“ მურად ძირკვაძე დიოკნისი 4 32.72 

ავტო სამრეცხაო მალხაზ   ბერიძე დაბა ხულო 5 32.12 

შშმ პირებზე ადაპტირებული ტრადიციული და 

თანამედროვე რეწვისსახელოსნო და ’’არტ კაფე’’ ბერდია აბულაძე  დაბა ხულო 
1 

31.55 

არასასოფლო-სამეურნეო მეწარმეობა  

სოფლის მეურნეობის აგრეგატების შეკეთება 

ექსპლუატაცია. მიხეილ ვასაძე დიოკნისი 

2 

31.27 

სწრაფი კვების ობიექტი „ბეშუმში“ მერი ცეცხლაძე ბეშუმი 1 30.86 

თვითმომსახურების უკონტაქტო ავტო-სამრეცხაოს 

გახსნა (მომსახურება) ირინა გობაძე დაბა ხულო 
5 

30.77 

ნახევარფაბრიკატების წარმოება რუსუდან შავაძე დეკანაშვილები 5 29.62 

პოლიგრაფიული საწარმო (მინი სტამბა, 

სხვადასხვა ტიპის ბეჭდვა) ლაშა ბოლქვაძე დაბა ხულო 
5 

29.62 

სამკერვალო ატელიე ,,მზევინარ 2019“ მზევინარ ირემაძე ღორჯომი 5 28.9 



 

ცხრილი 2 _ საშუალო ბიუჯეტიანი პროექტები 

პროექტის სახელი პროექტის ავტორი 
პროექტის 

განხორციელების ადგილი 

პრიორიტ. 

მიმართულება 

პროექტის 

ქულა 

სასტუმროს მოწყობა კურორტ ბეშუმში გიორგი ქედელიძე ბეშუმი 1 67.87 

სტომატოლოგიური ცენტრის, ტექნიკით აღჭურვა ბესიკ დეკანაძე დაბა ხულო 4 65.35 

რძის საწარმო „მთის ნაწარმი“ 

სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივი „რკ 

გორგაძეები 2018“ ღორჯომი 2 62.02 

Glamping Tago/გლემპინგი თაგო ჯონას შაიკი  ვაშლოვანი 1 48.97 

ინტერნეტი ყველა სოფელს შ.პ.ს ,,ხულო ნეტ“ დაბა ხულო 3 48.7 

სასტუმრო “თეატრონი” კურორტ ბეშუმში ნოდარ იაკობაძე ბეშუმი 1 47.8 

არასასოფლო-სამეურნეო საქმიანობები შპს მშენებელი 5 ვაშლოვანი 5 45.55 

,, ფერმერთა, საოფლო სამეურნეო ტექნიკით 

მომსხაურების გაუმჯობესება“ 

სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივი 

,,კეფაური 1917“ დაბა ხულო 2 45.32 

„ღორჯომი’’ ზაურ გორგაძე ღორჯომი 2 44.47 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ცხრილი 3 _ მაღალ ბიუჯეტიანი პროექტები 

პროექტის სახელი პროექტის ავტორი 
პროექტის განხორციელების 

ადგილი 

პრიორიტ. 

მიმართულება 

პროექტის 

ქულა 

ტურისტული სოფელი ,,Vale Side” ტარიელ ბოლქვაძე დეკანაშვილები 1 53.47 

სამედიცინო სახარჯი მასალების საწარმო ნუგზარ კიკნაძე დაბა ხულო 5 53.02 

რძის მოძრავი საწარმო შპს "ჯლჯ ჯგუფი" დიდაჭარა 2 40.42 

სასტუმრო დონარ დეკანაძე დაბა ხულო 1 38.57 

ტურისტული კომპლექსი „ხიხანი“ რამაზ ხალვაში ხიხაძირი 2 35.47 

 

 

ცხრილი 4 _ არაკომერციული პროექტები 

პროექტის სახელი პროექტის ავტორი 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

პრიორიტ. მიმართულება პროექტის ქულა 

სპორტული კომპლექსი რევაზ ბოლქვაძე დიდაჭარა 4 

35.02 

 

სოფლის საგზაო 

ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესება. როლანდ ქათამაძე დეკანაშვილები 3 

N/A 

 

 

 

 



ცხრილებში 5, 6, 7 მოცემულია პროექტები რომლებმაც გადალახეს ექსპერტის და მონიტორინგის შეფასების მინიმალური ზღვარი და არიან 

გასაუბრებაზე გამსვლელთა რეზერვების სიაში. თუკი გასაუბრების ეტაპზე რომელიმე პროექტს ეთქვა უარი, ამ შემთხვევაში გასაუბრება 

ჩაუტარდება იმ პროექტს, რომელიც ქულით არის შემდეგი და ასევე ჯდება მოცემულ კვოტებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი 5 _ დაბალ ბიუჯეტიანი რეზერვები 

პროექტის სახელი პროექტის ავტორი 
პროექტის 

განხორციელების ადგილი 

პრიორიტ. 

მიმართულება 

პროექტის 

ქულა 

აგარის  სიმდიდრე ამხანაგობა "აგარა აგარა 5 28.45 

ნახევარ ფაბრიკატების საწარმო მადონა მელაძე დეკანაშვილები 5 28.45 

,,მუზეუმი + მარანი“ ოთარ წულუკიძე  დიდაჭარა 1 28.27 

ფიტნეს გამაჯანსაღებელი კლუბი მერი ბოლქვაძე დაბა ხულო 4 27.8 



ცხრილი 6 _ საშუალო ბიუჯეტიანი რეზერვები 

პროექტის სახელი პროექტის ავტორი 
პროექტის განხორციელების 

ადგილი 

პრიორიტ. 

მიმართულება 

პროექტის 

ქულა 

ავტომობილებისა და მოტოციკლეტების 

პროფილაქტიკური მომსახურების კომპლექტური 

სერვის-ცენტრი რევაზ მელაძე ვაშლოვანი 5 43.57 

ეკოლოგიურად სუფთა ხის სათამაშოები და 

სუვენირები ჯამბულ წულუკიძე დიდაჭარა 5 35.47 

სოფლის მეურნეობა სულხან ფასანიძე საციხური 2 33.4 

ხალიჩებისა და რბილი ქსოვილების რეცხვა 

დამუშავება  დათო შანთაძე დეკანაშვილები 5 33.4 

მცირე სასტუმრო დაბა ხულოში ედუარდ ბოლქვაძე დაბა ხულო 1 33.31 

სოფლის მეურნეობა 

სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივი 

„ჩხრიალო“ დიოკნისი 2 29.92 

კალმახა სოკოს სათბური ლეილა ხოზრევანიძე დიოკნისი 2 29.02 

ხილის და თაფლის არაყის  საწარარმო. ირინა ხოზრევანიძე დაბა ხულო 2 28.9 

ეკო-ფაზენდა  გიორგი გაბაიძე ხიხაძირი 1 28.85 

მოცვის პროდუქტების წაემოება- „კენკრა“ თენგიზ მიქელაძე ღორჯომი 2 28.85 

გასართობი ტური გოდერძზე რამაზ გელაძე გოდერძი 1 28.45 

ცემენტმზიდის შეძენა „რეზი+2012’’ დაბა ხულო 5 28.45 

ხულოს რაიონში სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის 

სერვისის საწარმოს შექმნა 

აჭარის სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტროს ა(ა)იპ 

,,აგროსერვისცენტრი“ დაბა ხულო 2 27.22 

მიწის   და შენობა ნაგებობის შიდა და გარე 

აზომვით საკადასტრო ნახაზები თეა ზოიძე დაბა ხულო 5 26.72 

 

 



ცხრილი 7 _ მაღალ ბიუჯეტიანი რეზერვები 

პროექტის სახელი პროექტის ავტორი 
პროექტის განხორციელების 

ადგილი 

პრიორიტ. 

მიმართულება 

პროექტის 

ქულა 

მაღალი სიჩქარის ინტერნეტ-კავშირთან 

ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა სოფლად შპს „ეარ ლაინი“ დაბა ხულო 5 32.05 

ახალი გემო 

სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივი 

„ბაღნარი“ ვაშლოვანი 5 30.97 

დაზგა-დანადგარების დამამზადებელი საწარმო შპს დაზგა ჯე ვაშლოვანი 5 28.27 

სათბური ბრეკეტების /პალეტების წარმოება შოთა შავაძე საციხური 2 28 

 


