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ორგანიზაციისორგანიზაციის მოკლემოკლე აღწერააღწერა 
მდგრადი განვითარების ცენტრი „რემისია“- მხარდაჭრას უწევს საქართველოს 
მთავრობასა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს მდგრადი განვითარების სტრატეგიებისა და 
სამოქმედო გეგმების შემუშავებაში როგორც ეროვნულ, ასევე ადგილობრივ დონეზე. 
ორგანიზაციის მიზანია ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, ტყეების, წყლის და სხვა ბუნებრივი 
რესურსების მართვის, ნარჩენების მართვის, ეკონომიკის განვითარების და სხვა სფეროებში 
საერთაშორისო დონეზე განხორციელებული მდგრადი მართვის პროცესების შესახებ 
ცოდნის, მეთოდოლოგიებისა და ტექნოლოგიების ქვეყანაში შემოტანის ხელშეწყობა. 
ეროვნული  და ადგილობრივი შესაძლებლობების გაძლიერება რემისიის სტრატეგიულ 
მიზნებს შორისაა. 

მისი მისიის განხორციელებისას რემისიის ძირითადი მიდგომაა ფოკუსირება მოახდინოს 
ისეთ სექტორებზე, ეკოსისტემებსა და რეგიონებზე, რომლებიც განსაკუთრებით მოწყვლადნი 
არიან კლიმატის ცვლილების რისკების მიმართ ან ხელს უწყობენ კლიმატის ცვლილების 
მიმდინარე პროცესების კიდევ უფრო გაძლიერებას.  

რემისიის საქმიანობის ძირითად პრინციპებს წარმოადგენს დაინტერესებული მხარეების 
მაქსიმალური ჩართულობა , ადამიანის უფლებების დაცვა და გენდერული საკითხების 
ინტეგრაცია გადაწყვეტილებების მიღებისა და განხორციელების პროცესებში. 
მდგრადი განვითარების ცენტრი რემისია აღიარებს მდგრადი განვითარების პრინციპებს 
საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში და თავის საქმიანობას წარმართავს შემდეგ 
მიმართულებებში:  

ა) წვლილი შეაქვს კლიმატის ცვლილების შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
ჩარჩო კონვენციის , კიოტოს პროტოკოლის, პარიზის შეთანხმების, მერების შეთანხმების და 
სხვა დამხმარე კონვენციებისა თუ შეთანხმებების განხორციელებაში. კერძოდ, რემისიის 
საქმიანობა ხორციელდება შემდეგი მიმართულებებით: 

● სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია; 
● სათბურის გაზების ემისიების შემცირება; 
● გარემოსადმი კეთილგანწყობილი ტექნოლოგიების გადაცემა; 
● კლიმატის ცვლილების მიმართ მოწყვლადობის შეფასება და ეკონომიკის სხვადასხვა 

სექტორებისა და ეკოსისტემებისათვის ადაპტაციის ღონისძიებების მომზადება; 
● კლიმატის ცვლილებების და მისი შედეგების მონიტორინგი; 
● კლიმატის ცვლილების შესახებ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ჩარჩო 

კონვენციისა და კიოტოს პროტოკოლით განსაზღვრული სხვა აქტივობების 
განხორციელება.   

 

ბ) მდგრადი განვითარების პროექტების შემუშავება, ფინანსების მოძიება/მობილიზება და 
განხორციელება; 

გ) მდგრადი განვითარებისა და კლიმატის ცვლილების საკითხებზე საერთაშორისო და 
რეგიონული თანამშრომლობის ხელშეწყობა; 
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დ) ადგილობრივი ექსპერტების მომზადება კლიმატის ცვლილების შესახებ ჩარჩო 
კონვენციის, კიოტოს პროტოკოლისა და  მდგრადი განვითარების სხვა აქტივობების 
საკითხებში; 

ე) ცნობიერების ამაღლება ზემოთ აღნიშნული პროცესების შესახებ; 

ვ) კონსულტაციების გაწევა სამთავრობო სააგენტოების, კერძო სექტორისა და  სამეცნიერო 
კვლევითი ინსტიტუტებისთვის. 

ორგანიზაცია უფლებამოსილია განახორციელოს ნებისმიერი აქტივობა, რომელიც არ არის 
კანონსაწინააღმდეგო და ემსახურება აღნიშნული მიზნების განხორციელებას. 

ქვემოთ წარმოდგენილია მოკლე ანგარიში რემისიის 2017 წლის საქმიანობის შესახებ.  
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I. 2017 წელსწელს მიმდინარემიმდინარე დადა ახალიახალი პროექტებიპროექტები 
 

პროექტიპროექტი  თითი-ბიბი-სისი ბანკისბანკის ლიზინგისლიზინგის პროგრამისპროგრამის მხარდაჭერამხარდაჭერა 
ენერგოეფექტურიენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისატექნოლოგიებისა დადა პროექტებისპროექტების 
იდენტიფიცირებაშიიდენტიფიცირებაში 

 

დონორიდონორი 
განმახორციგანმახორცი 
ელებელიელებელი 

მწვანე ზრდის ფონდი (GGF, გერმანია)  
რემისია 

 

პერიოდიპერიოდი 
სტატუსისტატუსი 
 

2017-2019 

მიმდინარე 
 
 

პროექტისპროექტის აღწერააღწერა 
პროექტი მიზნად ისახავს დაეხმაროს თი-ბი-სი ბანკის ლიზინგის პროგრამას და 
კონსულტაციები გაუწიოს ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებსა და პროექტების 
განხორციელებაში, დაეხმაროს ბანკის შესაბამის სტრუქტურას ცოდნის ამაღლებაში 
ენერგოეფექტურ საკითხებზე, მოახდინოს დაზოგილი ენერგიისა და შემცირებული 
სათბური გაზების წინასწარი შეფასება და შემდგომი ვერიფიკაცია. მას შემდგომ რაც 
რემისია და მისი კონსულტანტები დაადასტურებენ, რომ ტექნოლოგია ენერგოეფექტურია, 
შესაბამისი პროექტი უფლებამოსილი ხდება მიიღოს მწვანე ზრდის ფონდის კრედიტი, 
რომელიც განკუთვნილია ენერგოეფექტურობის გასაზრდელად.  
 
მიმდინარემიმდინარე წელსწელს მიღწეულიმიღწეული ძირითადიძირითადი შედეგებიშედეგები: 
ვინაიდან პროექტი დაიწყო 2017 წლის ბოლოს, მას 2017 წელს არანაირი აქტივობა და 
შესაბამისად შედეგი არ ყოფილა.  

 
პროექტიპროექტი  საქართველოსსაქართველოს მიერმიერ განსაზღვრულიგანსაზღვრული სათბურისსათბურის გაზებისგაზების 

შემცირებისშემცირების „ეროვნულიეროვნული წილისწილის“ განსახილველადგანსახილველად წინასწარიწინასწარი 
ანალიზისანალიზის მომზადებამომზადება დადა გარემოსაგარემოსა დადა ბუნებრივიბუნებრივი რესურსებისრესურსების 
დაცვისდაცვის სამინისტროსათვისსამინისტროსათვის რეკომენდაციებისრეკომენდაციების მომზადებამომზადება 
„ეროვნულიეროვნული წილისწილის“  მისაღწევადმისაღწევად საჭიროსაჭირო ქმედებებისქმედებების შესახებშესახებ 

დონორიდონორი 
განმახორციგანმახორცი 
ელებელიელებელი 

GIZ (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
საზოგადოება) 
რემისია 

 

 

პერიოდიპერიოდი 
სტატუსისტატუსი   

 

2017 

დასრულებული 
 
პროექტისპროექტის აღწერააღწერა 
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ამ პროექტის ძირითადი მიზანია ანალიტიკური დოკუმენტის მომზადება ქვეყნის მიერ                 
განსაზღვრული სათბურის გაზების შემცირების „ეროვნული წილის“ განსახილველად და               
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსათვის რეკომენდაციების             
მომზადება „ეროვნული წილის“ მისაღწევად საჭირო ქმედებების შესახებ. პროექტი               
მიმდინარეობდა EaP-ის (აღმოსავლეთთან თანამშრომლობის ქვეყნების) ფარგლებში           
მიმდინარე კლიმატის პროგრამისა და GIZ-ის რეგიონული პროგრამის „ადგილობრივი               
პოტენციალის განვითარება კლიმატის პოლიტიკის გასაძლიერებლად დასავლეთ           
ბალკანეთის, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, და ცენტრალური აზიის               
ქვეყნებისათვის ფარგლებში“. 
 
მიმდინარემიმდინარე წელსწელს მიღწეულიმიღწეული ძირითადიძირითადი შედეგებიშედეგები: 

● მომზადდა ანალიტიკური დოკუმენტი იმის შესახებ თუ რამდენად თანხვრედაშია 
საქრთველოს მიერ განსაზღვრული ემისიების შემცირების მიზანი და მის 
მისაღწევად განსახორციელებელი ქმედებები არსებულ ეროვნულ სტრატეგიებთან 
და სექტორული განვითარების გეგმებთან.  

● მომზადდა მიმოხილვა თუ რამდენადაა ასახული ეროვნულ სტრატეგიებსა და 
სექტორული განვითარების გეგმებში სათბურის გაზების შემცირების არსებული 
სცენარის განხორციელებისათვის საჭირო ქმედებები.  

● მომზადდა რეკომენდაციები, თუ როგორი ინსტიტუციური მოწყობა და მანდატი 
იქნება საჭირო ღონისძიებების კოორდინაციისათვის და განხორციელებისათვის 
(კლიმატის სამოქმედი გეგმის განსახორციელებლად) 
 

 

 
პროექტიპროექტი  დაბალემისიანიდაბალემისიანი განვითარებისგანვითარების სტრატეგიისსტრატეგიის 

განსახორციელებლადგანსახორციელებლად შესაძლებლობათაშესაძლებლობათა გაძლიერებაგაძლიერება 
(EC-LEDS)/ სუფთასუფთა ენერგიისენერგიის პროგრამაპროგრამა  

დონორიდონორი 
 
განმახორციელებლებიგანმახორციელებლები 
 

აშშ განვითარების სააგენტო (USAID) 
 
ვინროკ ინთერნეიშენალ ჯორჯიასთან (Winrock 
Georgia)/რემისია 
 

პერიოდიპერიოდი 
სტატუსისტატუსი   

2013-2017 
დასრულებული 
 

პროექტისპროექტის აღწერააღწერა 
2013 წელს რემისიამ ვინროკ ინთერნეიშენალ ჯორჯიასთან, ერთად დაიწყო მუშაობა 
USAID- ის პროექტზე „დაბალემისიანი განვითარების სტრატეგიის შესაძლებლობათა 
გაძლიერება (EC-LEDS)/ სუფთა ენერგიის პროგრამა“, რომელშიც ასევე ჩართულები 
იყვნენ სხვადასხვა ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორები. პროგრამის მიზანი 
იყო კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებების იდენტიფიცირება, დაგეგმვა და 
საპროექტო წინადადებების განხორციელება სულ მცირე 10 მუნიციპალიტეტიში 
(კომპონენტი 1); ასევე,  კერძო სექტორის ინვესტიციების ზრდის ხელშეწყობა 
ენერგოეფექტურობასა (EE) და მწვანე შენობებში (კომპონენტი 2) და დაეხმარების გაწევა 
საქართველოს მთავრობისათვის დაბალემისიანი განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისა 
და განხორციელების პროცესში (კომპონენტი 3).   
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პროექტის ფარგლებში რემისია ხელმძღვანელობდა კომპონენტ 1-ის განხორციელებას 
რაც გულისხმობდა: საქართველოს მუნიციპალიტეტების დახმარებას ენერგოეფექტურობის 
საკითხებში.  კომპონენტ 1- ის ფარგლებში, რემისიის ხელმძღვანელობით 10 
მუნიციპალიტეტისათვის შემუშავდა მდგრადიმდგრადი ენერგეტიკისენერგეტიკის სამოქმედოსამოქმედო გეგმაგეგმა  (SEAPs),  ქქ. 
თბილისისათისთბილისისათის უკვეუკვე არსებულიარსებული მდგრადიმდგრადი ენერგეტიკისენერგეტიკის სამოქმედოსამოქმედო გეგმისგეგმის 
განხორციელებაზეგანხორციელებაზე მონიტორინგისმონიტორინგის ანგარიშისანგარიშის მომზადებამომზადება დადა ტექნიკურიტექნიკური საპროექტოსაპროექტო 
წინადადებებისწინადადებების მომზადებამომზადება მუნიციპალიტეტებისათვისმუნიციპალიტეტებისათვის. ასევე  ანალიტიკური კომპიუტერული 
მოდელის /ინსტრუმენტი (muni-EIPMP) შექმნაშექმნა , რომელიც  გამოიყენება სათბურის გაზების 
შემცირების ღონისძიებებისა და პროგრამების შესაფასებლად და შესარჩევად.  
 
რემისია ასევე სრულად იყო ჩართული პროექტის მე-3 კომპონენტის შესრულებაში: ამ 
კომპონენტში რემისიის ფუნქცია იყო  EC-LEDS პროცესისპროცესის საორგანიზაციოსაორგანიზაციო კომიტეტისკომიტეტის, 
ექსპერტებისაექსპერტებისა დადა სხვადასხვასხვადასხვა სექტორებზესექტორებზე მომუშავემომუშავე ქვექვე-ჯგუფებისჯგუფების ხელშეწყობახელშეწყობა, 
ტექნიკურიტექნიკური დახმარებადახმარება დადა დაბალემისიანიდაბალემისიანი განვითარებისგანვითარების სტრატეგიისსტრატეგიის განვითარებაზეგანვითარებაზე 
მუშაობამუშაობა, რომელიც  დაიწყო  2015 წლის დეკემბრიდან.  LEDS- ის დოკუმენტის 
შემუშავების პროცესში რემისიამ წამყვანი როლი შეასრულა და  ტექნიკური დახმარება 
გაუწია პროექტის საორგანიზაციო კომიტეტს, ექსპერტებსა და სხვასასხვა 
სექტორებისთვის ჩამოყალიბებულ სამუშაო ჯგუფებს.  
 
მიმდინარემიმდინარე წელსწელს მიღწეულიმიღწეული ძირითადიძირითადი შედეგებიშედეგები: 
2017 წლის სექტემბერში პროექტი წარმატებულად დამთავრდა. 

● რემისიის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში 10-მა მუნიციპალიტეტმა, რომლებიც 
არიან ევროკავშირის მერების შეთანხმების ხელმომწერები, მოამზადა მდგრადი 
ენერგეტიკის განვითარების გეგმები; 

● მომზადდა ქ. თბილისის მდგრადი ენერგეტიკის განვითარების სამოქმედო გეგმის 
განხორციელებაზე მონიტორინგის ანგარიში (2011-2014 წწ);  

● თემი თელავის მუნიციპალიტეტისათვის მომზადდა მდგრადი ენერგეტიკისა და 
კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის სამოქმედო გეგმა;  

● მოხდა სათბურის გაზების შემამცირებელი 30 საპროექტო წინადადების 
იდენტიფიცირება და მომზადება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებისათვის 
(განახლებადი ენერგიები, ენერგოეფექტურობა, ნარჩენებისა და ნახმარი წყლების 
მართვა , სხვ.); აქედან 10 საპროექტო წინადადება 10 სხვადასხვა 
მუნიციპალიტეტისათვის დაფინანსდა ამავე პროექტის საგრანტო კომპონენტის 
ფარგლებში; 

● წელიწადში მინიმუმ სამი სამუშაო შეხვედრა და თრეინინგები უტარდებოდათ 
მუნიციპალიტეტებს; 

● მომზადდა MUNI-EIPMP კომპიუტერული პროგრამა სპეციალურად 
მუნიციპალიტეტებისათვის სათბურის გაზების შემცირების გამოსათვლელად 
ღონისძიებების ფარგლებში. მუნიციპალიტეტებს ჩაუტარდათ ინტენსიური 
ტრეინინგები ამ პროგრამაში; 

● მომზადდა საქართველოს დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიის 
დოკუმენტი, რომელიც განხილულ იქნა პროგრამის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, 
რომელიც შედგებოდა სხვადასხვა უწყებებიდან წარმოდგენილი გადაწყვეტილების 
მიმღები პირებისაგან.  
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პროექტიპროექტი  ბინათმესაკუთრეთაბინათმესაკუთრეთა ასოციაციებიასოციაციები, როგორცროგორც თანამედროვეთანამედროვე 

ქალაქისქალაქის მამოძრავებელიმამოძრავებელი ძალაძალა,  პროექტიპროექტი „გზადგზად საბინაოსაბინაო 
სექტორისსექტორის რეფორმებისაკენრეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთაბინათმესაკუთრეთა 
გაერთიანებებისგაერთიანებების პოტენციალისპოტენციალის ამაღლებაამაღლება აზერბაიჯანშიაზერბაიჯანში, 
ბელორუსიაშიბელორუსიაში, საქართველოშისაქართველოში, მოლდოვასამოლდოვასა დადა უკრაინაშიუკრაინაში“ 

 

დონორიდონორი 
განმახორციგანმახორცი 
ელებელიელებელი 

ევროკავშირი 
Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa IWO e.V./ კონსორციუმი 
სამართლებრივი დახმარება საქართველო  (LAG)/ რემისია 

 

პერიოდიპერიოდი 
სტატუსისტატუსი 

2016-2017 

ტექნიკური ნაწილი დასრულებული/ ფინანსურად არ არის ჯერ 
დახურული დონორის მიერ 
 

პროექტისპროექტის აღწერააღწერა 
პროექტი  მიზნად  ისახავს  თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში და პროექტში ჩართული სხვა 
ქვეყნების ქალაქების მოსახლეობის  ცხოვრების  ხარისხის გაუმჯობესებას 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების  განვითარების  მეშვეობით  და მათი  მონაწილეობით 

საბინაო  მართვის  პროცესში. საბოლოო მიზანი განხორციელდება კონკრეტული 

ქვე-მიზნების  მიღწევისას :  

● სამიზნე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შესაძლებლობების გაძლიერება 
საერთო საკუთრებისა და შენობების მენეჯმენტის (საკანონმდებლო) საკითხებში; 

● ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის/გამგეობის შესაძლებლობათა გაძლიერება 
შენობების ენერგოეფექტური მენეჯმენტის საკითხებში. 

2017 წლის ბოლოსათვის რემისიის მიერ შესასრულებელი ყველა აქტივობა შესრულებულ                 
იქნა სრულად და წარმატებულად (თუმცა სრული პროექტის საბოლოო დახურვა პროექტის                   
დონორს დაგეგმილი აქვს 2018 წლის ბოლოსათვის) 
მიმდინარე წელს მიღებული ძირითადი შედეგები: 

● რემისიამ მის პარტნიორ LAG-თან ერთად ინტენსიურად ითანამშრომლა ქ. თბილისის                 
ყველა გამგეობასთან და კონკრეტულად საბურთალოს რაიონის გამგეობაში ჩამოაყალიბა               
ტექნიკური დახმარების ცენტრი (TAC); 

● 12 ტრეინინგი/ვორქშოფი ჩატარდა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის შენობების           
ენერგოეფექტურობის საკითხებზე. მინიმუმ 25 წარმომადგენელი (ბინათმესაკუთრეთა           
ამხანაგობების თავმჯდომარეები) ესწრებოდა თითოეულ ვორქშოფს; 

● ენერგოაუდიტი ჩაუტარდა სამ შენობას საბურთალოს რაიონში; 
● ბინათმესაკუთრეთა მოთხოვნის საფუძველზე მომზადდა ორი საპროექტო კონცეპცია             

კონკრეტული შენობების ენერგოეფექტურობის გასაზრდელად. 
 
  

  

II. სხვასხვა განხორციელებულიგანხორციელებული აქტივობებისაქტივობების აღწერააღწერა:  
 

2017 წელს რემისიამ უზრუნველყო მეორე დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარება. 
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„რემისიისრემისიის“ ვებვებ-გვერდიგვერდი  - მოხდა ვებ-გვერდის ფორმატისა და შინაარსის განახლება, რათა 
გამხდარიყო უფრო მეტად მოსახერხებელი, მარტივი და ინფორმატიული.   

ორგანიზაციულიორგანიზაციული განვითარებაგანვითარება– 2017 წელს გაგრძელდა ორგანიზაციის ოპერაციული და 
ფინანსური სახელმძღვანელოს განახლება შიდა და გარე აუდიტის რეკომენდაციების 
გათვალისწინებით. მომზადდა გენდერული პოლიტიკისა და კომუნიკაციის დოკუმენტები. 
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