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პროგრამის შესახებ 

 

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) სოფლის მეურნეობის ხუთწლიანი პროგრამის მიზანია, 

მდგრადი საბაზრო სისტემების დანერგვის გზით, წაახალისოს სოფლის მეურნეობის იმ დარგების განვითარება, 

რომლებსაც გააჩნია სამუშაო ადგილების შექმნისა და მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების (MSME) შემოსავლების 

ზრდის მკაფიო პოტენციალი.  

„USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა“ ბაზარზე ორიენტირებულ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს, 

დარგობრივ ასოციაციებს, მომსახურებისა და კონსულტაციის მიმწოდებლებს უზრუნველყოფს 7.4 მილიონი აშშ 

დოლარის ოდენობის თანაინვესტირებით და გაუწევს მათ ტექნიკურ დახმარებას, რაც ხელს შეუწყობს კონკრეტული 

დარგების გაძლიერებასა და ამ დარგების ღირებულებათა ჯაჭვში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრას. „USAID-ის 

სოფლის მეურნეობის პროგრამა“ შედგება ორი ინტეგრირებული, ურთიერთდამოკიდებული კომპონენტისგან, 

რომლებიც მიმართულია ღირებულებათა ჯაჭვის პრიორიტეტების განსაზღვრისა და რისკების შეფასებისკენ, რაზეც 

დამოკიდებულია შემოსავლების ზრდა, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და  მცირე და საშუალო საწარმოების 

მდგრადი განვითარება.  

გრანტები გაიცემა კონკურსის წესით, რაც ერთი მხრივ, სტიმულს მისცემს ბენეფიციარ მცირე და საშუალო საწარმოებს 

გააუმჯობესონ პროდუქტიულობა, გააძლიერონ  ღირებულებათა ჯაჭვში კავშირები, გაზარდონ ხელმისაწვდომლობა 

ბაზრებზე, ხოლო მეორე მხრივ, ხელს შეუწყობს კოოპერატივების, ასოციაციებისა და ბიზნესსერვისების 

მიმწოდებლების განვითარებას. 

პროგრამა ორიენტირებულია მხოლოდ შერჩეული ღირებულებათა ჯაჭვების (კენკროვანი კულტურები კივის 

ჩათვლით, მწვანილი, კურკოვანი ხილი, თესლოვანი ხილი (ვაშლი), მალფუჭებადი ბოსტნეული, მანდარინი, სუფრის 

ყურძენი, კაკალი, ფსტა და ნუში)  ხელშეწყობაზე. 

I კომპონენტი - თანადაფინანსების პრინციპით გრანტების გაცემა მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, 

კოოპერატივებისთვის, ასოციაციებისთვის და ბიზნესსერვისების მიმწოდებელი სხვა ორგანიზაციებისთვის. 

100-ზე მეტი მცირე და საშუალო ზომის საწარმო, კოოპერატივი, ასოციაცია და ბიზნესსერვისების მიმწოდებელი სხვა 

ორგანიზაცია ისარგებლებს 7.4 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის საგრანტო პორტფელით.  

შედეგად, გაუმჯობესდება სასოფლო-სამეურნეო წარმოება და მოსავლის აღების შემდგომი პროცესები 

(შენახვა/დასაწყობება და გადამუშავება), ხელმისაწვდომი გახდება სათესლე, სარგავი მასალები და სხვა სასოფლო-

სამეურნეო საშუალებები, გაძლიერდება ბიზნესკავშირები და გაფართოვდება ბაზარზე წვდომის არეალი. 

II კომპონენტი - ტექნიკური დახმარება მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, კოოპერატივებისთვის, 

ასოციაციებისთვის და ბიზნესსერვისების მიმწოდებელი სხვა ორგანიზაციებისთვის. 

„USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა“, ტექნიკური ცოდნის შეძენისა და გაღრმავების თვალსაზრისით, 

სარგებელს მოუტანს მინიმუმ 150 ათას ბენეფიციარს, ხოლო მიზნობრივ ტექნიკურ დახმარებას მიიღებს მინიმუმ 500 

მცირე და საშუალო ზომის საწარმო, კოოპერატივი, მომსახურებისა და კონსულტაციის მიმწოდებელი და ასოციაცია.  

თითოეულ საგრანტო პროექტში ინტეგრირებული იქნება ორგანიზაციის კონკრეტულ საჭიროებებზე მორგებული 

ტექნიკური დახმარება. ტექნიკური დახმარებას ასევე მიიღებენ ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართული  სხვა საწარმოები 

და ორგანიზაციებიც, რომლებიც არ იქნებიან გრანტის მიმღებნი.  
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