
სოფლის განვითარების საგრანტო ეტაპის სრული საპროექტო განაცხადების კონკურსის შედეგები 
ცხრილებში 1,2,3  მოცემულია პროექტები რომლებმაც გადალახეს ექსპერტის და მონიტორინგის შეფასების მინიმალური ზღვარი 

და გადავიდნენ გასაუბრების ეტაპზე  

ცხრილი 1 -დაბალბიუჯეტიანი პროექტები  

პროექტის სახელი პროექტის ავტორი 
პროექტის განხორციელების 

ადგილი 

პრიორიტ. 

მიმართულება 

პროექტის 

ქულა 

საოჯახო სასტუმრო “თეატრონი” 

კურორტ ბეშუმში 
ნოდარ იაკობაძე კურორტი ბეშუმი 1 126.2 

საოჯახო ტიპის სასტუმრო ეთერ მელაძე დაბა ხულო 1 120.7 

მეღვინეობა ოთარ ბოლქვაძე დეკანაშვილები, განახლება 5 118.5 

სათევზე -საკალმახე მეურნეობა როლანდ დეკანაძე დეკანაშვილები, უჩხო 2 114.8 

მიწის საკადასტრო ნახაზები თეა ზოიძე დაბა ხულო 5 110.4 

ავტოსერვის მომსახურება როლანდ შავაძე დეკანაშვილები, დიაკონიძეები 5 107.9 

საოჯახო სასტუმრო  “სხალთა”  -

გაფართოება 
ვახტანგ მახარაძე სხალთა 1 107.2 

საფუტკრე მეურნეობის განახლება-

ტექნიკური აღჭურვა 

კოოპერატივი „რკ 

რიყეთი XXI“ 
რიყეთი 2 106.9 

ფოლკლორული ანსამბლი 

განთიადი 
სულიკო საგინაძე დიოკნისი 4 105.3 

საკალმახე ლაშა მიქელაძე ხიხაძირი 2 105.3 

საოჯახო სასტუმრო 
ვაჟა 

თავართქილაძე 
დეკანაშვილები, ძირკვაძეები 1 105.2 

საოჯახო სასტუმრო გენად შავაძე საციხური 1 104.1 

აგროტურიზმი ზებური იაკობაძე დიოკნისი, ბეღლეთი 1 101.7 

ესთეტიკისა და სამედიცინო 

რეაბილიტაციის ცენტრი 
რუსლან აბულაძე დაბა ხულო 4 100.1 

სასოფლო სამეურნეო ტექნიკით 

აღჭურვა 
ლევან აბულაძე დაბა ხულო 2 99.8 

საოჯახო სასტუმრო ქეთინო შანთაძე კურორტი ბეშუმი 1 99.2 

მოზაიკური ქვები ზვიად ზოიძე დეკანაშვილები 5 98.5 



ცხრილი 2 - საშუალობიუჯეტიანი პროექტები  

პროექტის სახელი პროექტის ავტორი 
პროექტის განხორციელების 

ადგილი 

პრიორიტ. 

მიმართულე

ბა 

პროექტის 

ქულა 

,,კეთილი საქმე” ა(ა)იპ უსინათლოთა ხმა ღორჯომი, მინთაძეები 2 119 

სასტუმრო „ხულო“-ს გათბობის 

გაუმჯობესება, გარე ფასადის 

შეღებვა. 

შპს ფონი+ დაბა ხულო 

6 115.8 

საოჯახო  სასტუმრო „რიმას 

სახლი“ 

რიმა ბოლქვაძე ვაშლოვანი 
1 113.1 

საოჯახო სასტუმრო ,,მთის 

მარგალიტი“ 

ეთერ შანთაძე რიყეთი 
1 112.2 

საოჯახო რესტორან–სასტუმრო 

„ედელვაისი“ 

ი/მ ოთარ იაკობაძე კურორტი გოდერძი 
1 105.9 

მატყლის და ბამბის ლეიბების, 

საბნების, ბალიშების სამკერვალო. 

ლია მახარაძე დაბა ხულო 
5 93.9 

ცხრილი 3 - მაღალ ბიუჯეტიანი 

პროექტის სახელი პროექტის ავტორი 
პროექტის 

განხორციელების ადგილი 

პრიორიტ. 

მიმართულება 

პროექტის 

ქულა 

ავეჯის წარმოება შ.პ.ს. ტექნოჯორჯია ვაშლოვანი 5 135.9 

სასტუმრო ხათუნა ბოლქვაძე დაბა ხულო 1 132.9 

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის შინაგანი 

ორგანოების (კუჭის, ნაწლავის, თავის და 

ხაშის) გადამუშავება 

შ.პ.ს. ორი გიო ღორჯომი 5 127.9 

 



ცხრილებში 3, 4, 5 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 3 - დაბალბიუჯეტიანი რეზერვები  

 

ცხრილი 4 - საშუალო ბიუჯეტიანი რეზერვები 

პროექტის სახელი პროექტის ავტორი 
პროექტის 

განხორციელების ადგილი 

პრიორიტ. 

მიმართულება 

პროექტის 

ქულა 

ტურები აჭარის მაღალმთიან რაიონში მაკა ქამაშიძე დიდაჭარა 1 104.2 

საოჯახო სასტუმრო ლია ცეცხლაძე დაბა ხულო 1 100.6 

 

 

 

 

პროექტის სახელი პროექტის ავტორი 

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილი 

პრიორიტ. 

მიმართულება 

პროექტი

ს ქულა 

მეფუტკრეობა რუსუდან გელაძე დიოკნისი, პაქსაძეები 2 97.8 

საოჯახო სასტუმროს გაფართოების მიზნით  

დამატებითი სარემონტო სამუშაოები 
ცისანა აბულაძე დეკანაშვილები 1 96.9 

საოჯახო სასტუმრო „კარათის“ მოდერნიზაცია 

მოწყობა 

თემურ შავაძე დეკანაშვილები 
1 96.9 

საოჯახო სასტუმრო ჯემალ მელაძე ვაშლოვანი 1 95.2 

საოჯახო სასტუმრო მაია ჩოგაძე დაბა ხულო 1 92.1 

ტურისტებზე მომსახურეობა მიხეილ იაკობაძე რიყეთი 1 91.7 



ცხრილი 5- მაღალ ბიუჯეტიანი პროექტები, რეზერვი 

 

პროექტის სახელი პროექტის ავტორი 
პროექტის 

განხორციელების ადგილი 

პრიორიტ. 

მიმართულება 

პროექტის 

ქულა 

მშრალი ხილის (ჩირი), ხილის ჯემის და 

ხილის პუდრის წარმოება 

კოოპერატივი „რკ 

დიოკნისი“ 
დიოკნისი 5 121.9 

ახალი გემო მელანო რიჟვაძე ვაშლოვანი 5 120 

სასტუმროს მოწყობა კურორტ ბეშუმში გიორგი ქედელიძე კურორტი ბეშუმი 1 118.9 

ლუდსახარში დავით აბულაძე დეკანაშვილები 5 116.5 

ხულო ნეტ შ.პ.ს. ხულო ნეტ დაბა ხულო 3 115.4 

თანამედროვე სასტუმრო ტურისტებისათვის გია ქედელიძე კურორტი გოდერძი 1 115.1 

ავტომობილებისა და მოტოციკლეტების 

პროფილაქტიკური მომსახურების 

კომპლექტური სერვის-ცენტრი 

რევაზ მელაძე ვაშლოვანი 5 110.7 

ხულოს მუნიციპალიტეტში კარტოფილის 

სათესლე მეურნეობის განვითარების 

ხელშეწყობა 

კოოპერატივი 

,,გოგერძი“ 
დეკანაშვილები 2 107.6 

სამედიცინო სახარჯი მასალების წარმოება ნუგზარ კიკნაძე დაბა ხულო 5 107.3 

საოჯახო სტილის სასტუმრო არჩილ ზოიძე დაბა ხულო 1 103.5 

ხილის გადამუშავება სასურსათო სპირტის 

და არაყად 
შ.პ.ს. რაბათი დაბა ხულო 5 100.4 

 

 

 

 

 

 



დანართი 1 - პროექტების გადანაწილების კვოტები ცხრილი  

პროექტის 

ჯგუფი 

პროექტების მაქს. რაოდენობა 

თითოეული პრიორიტეტისათვის 

პროექტების მაქს. რაოდენობა 

თითოეული თემისათვის 

დაბალ 

ბიუჯეტიანი 
10 4 

საშუალო 

ბიუჯეტიანი 
3 2 

მაღალ 

ბიუჯეტიანი 
1 

 


