სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების
სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმის
2020 წლის ანგარიში
საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა
2020 წელს ითვალისწინებდა სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს (შემდგომში
- სააგენტო) პასუხისმგებლობას მიკუთვნებულ ერთ აქტივობას-2.1.1, რომლის ფარგლებში დაგეგმილი იყო
7,041,000 ლარის ათვისება. 2020 წელს ბიუჯეტის ფაქტიურმა ათვისებამ შეადგინა 7,712,506 ლარი.
2020 წელს სააგენტოს პასუხისმგებლობას მიკუთვნებული აქტივობის ძირითადი მაჩვენებლები:
ბიუჯეტის

საპროგნოზო
ამოცანა

აქტივობა

ბიუჯეტი 2020 წელი
(ლარი)

ფაქტიური
შესრულება 2020
წელი (ლარი)

ამოცანა 2.1:
ცნობიერების

ამაღლება

ინოვაციების

და

მეწარმეობის
მიმართულებით.

2.1.1
საქართველოს ეროვნული

ასევე,

ინოვაციების ეკოსისტემის

თანამშრომლობის

7,712,506

7,041,000

7,712,506

ფორმირება და

წახალისება უნარ ჩვევების
განვითარებისა

7,041,000

განვითარება (IBRD)

და

დასაქმების ხელშეწყობით
სულ

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დაფინანსების ხელშეკრულებით ((ევროპის სამეზობლო პროგრამა
სოფლის

მეურნეობისა

და

სოფლის

განვითარებისთვის

მესამე

ფაზა

(ENPARD

Georgia

III))

გათვალისწინებული საბიუჯეტო დახმარების კომპონენტის 1.2.3 ინდიკატორის შესრულების მიზნით,
სააგენტოს მიერ განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:
 2017-2020 წლებში, სოფლად, საჯარო ფინანსებით, მეწარმეობის უნარები აიმაღლა სულ მცირე 2050-მა
ბენეფიციარმა, საიდანაც სულ მცირე 350-მა განავითარა ბიზნესი და სულ მცირე 25-მა შექმნა/დააარსა
ახალი მცირე და საშუალო საწარმო (SMEs).

Georgia’s Innovation and Technology Agency
2020 Report of the Action Plan for the Rural Development Strategy 2017-2020

Georgia's Rural Development Strategy 2017-2020 Action Plan 2018-2020 for 2020 envisaged one activity- 2.1.1 under
the responsibility of the Georgia’s Innovation and Technology Agency, with a budget of GEL 7,041,000. Actual
performance of the budget for 2020 comprised GEL 7,712,506. Key highlights of the Agency's responsible activities for
2020:

Objective

Activity

Objective 2.1. To raise
awareness of innovation and
entrepreneurship. Encourage
workers by skills development
and promoting employment.

Total

Predicted Budget
2020 (GEL)

Budget Actual
Performance 2020
(GEL)

2.1.1. Georgia’s National
Innovation Ecosystem

7,041,000

7,712,506

7,041,000

7,712,506

Development (IBRD)

The following activities were implemented for the performance of 1.2.3 indicator under The European Neighbourhood
Programme for Agriculture and Rural Development (ENPARD Georgia III):
 In 2017-2020, in rural areas at least 2050 beneficiaries enhanced entrepreneurial skills through training supported
by public funds; among which at least 350 developed their business and at least 25 beneficiaries set up new SMEs.

