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საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 

2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის  2019 წლის ანგარიში  

საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების 

სამოქმედო გეგმა (შემდგომში - სამოქმედო გეგმა) 2019 წელს ითვალისწინებდა სააგენტოს 

აწარმოე საქართველოში პასუხისმგებლობას მიკუთვნებულ 2 აქტივობას, საერთო ბიუჯეტით 

6,000,000 ლარი. ფაქტიურმა შესრულებამ 31.12.2019 წლის მდგომარეობით შეადგინა 9,593,000 

ლარი.  

2017-19 წლებში, სოფლად, მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 

საჯარო ფინანსებით მხარდაჭერილია 2753 მცირე და საშუალო საწარმო (SME). 2019 წელს 

სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“-ს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ნაწილის 

ინდუსტრიული კომპონენტით სოფლად მხარი დაეჭირა 41 საწარმოს და 96 სასტუმროს. 

2019 წლისათვის სააგენტოს პასუხისმგებლობას მიკუთვნებული აქტივობების ძირითადი 

მაჩვენებლები:  

 

 

ამოცანა 

 

აქტივობა 

 

საპროგნოზო 

ბიუჯეტი 

2019 წ 

ფაქტიური 

შესრულება  

31.12.2019 წლის  

მდგომარეობით 

პრიორიტეტული სფერო 1: ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა 

ამოცანა 1: სოფლის ეკონომიკის 

დივერსიფიკაცია სოფლის მეურნეობასთან 

დაკავშირებული ღირებულებათა ჯაჭვის 

გაძლიერებით და მდგრადი არასასოფლო-

სამეურნეო მიმართულებების განვითარების 

საშუალებით 

 

 

1.2.1 მეწარმეობის 

განვითარება 

 

 

4,000,000 

 

 

3,318,000 

ამოცანა 2: სოფლად 

ტურიზმისა და შესაბამისი ტურისტული 

პროდუქტების განვითარება სოფლის 

სპეციფიკისა და უნიკალური კულტურული 

იდენტობის საფუძველზე 

 

 

1.3.1 ტურიზმის 

განვითარება 

 

 

2,000,000 

 

 

6,275,000 

სულ 6,000,000 9,593,000 

 

 

დეტალური ინფორმაცია სააგენტოს პასუხისმგებლობას მიკუთვნებული აქტივობების 

შესრულებასთან დაკავშირებით მოცემულია „საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 

წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 2019 წლის შესრულების 

ანგარიშში“.  
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Georgia Rural Development Strategy (2017-2020) 2018-2020 Action Plan 

Progress Monitoring Report for 2019 

In 2019, Georgia Rural Development Strategy (2017-2020) 2018-2020 Action Plan 

(hereinafter “the Action Plan”) envisaged 2 activities under the responsibility of the agency 

- Enterprise Georgia, with a total budget of 6,000,000 GEL. The actual budget expenditure as 

of 31.12.2019 was 9,593,000 GEL.     

In years 2017-2019, in rural areas, in the frames of the “Micro and Small Business Support” 

program 2753 small and medium enterprises (SMEs) were supported by public funds. 

Through the Industrial Component of the Access to Finance part of the state program 

“Produce in Georgia” 41 factories and 96 hotels were supported in rural areas. 

The main indicators of the activities assigned to the agency in 2019 were the following:  

Objective  Activity  Budget estimate 

for 2019 (GEL) 

Budget expenditure as 

of 31.12.2019   

(GEL)   

Priority Area 1: Economy and Competitiveness 

Objective 1: Economic recovery, 

restructuring and the modernization of 

farming activities through the 

development of diversification and 

efficient supply chain   

  

   

1.2.1 Entrepreneurship 

development 

  

 

4,000,000  

  

  

3,318,000 

Objective 2: Development of tourism 

and respective tourism products in rural 

areas based on rural characteristics and 

unique cultural identity.    

   

1.3.1 Tourism 

development 

  

  

2,000,000 

   

  

6,275,000 

Total  6,000,000 9,593,000 

 

Detailed information on the fulfilment of the activity under the responsibility of the Agency 

is available in the Georgia Rural Development Strategy (2017-2020) 2018-2020 Action Plan 

Progress Monitoring Report for 2019.  

  

  


