2014 წელს გადმორიცხული გრანტების შესახებ ინფორმაცია

გრანტის დასახელება

გრანტის მიზნობრიობა

გრანტის მოცულობა
(ვალუტის მითითებით)

გახარჯული თანხა (ვალუტის
მითითებით)

"ორჰუსის ცენტრები სამხრეთ კავკასიაში (პროექტის #
1101362)

არსებული კანონმდებლობის ანალიზი ორჰუსის
კონვენციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის მხრივ;
სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის ორჰუსის
კონვენციის შესახებ ცნობიერების ამაღლების
კამპანიების უზრუნველყოფა და აქტუალურ გარემოს
დაცვით საკითხებზე საჯარო დისკუსიების მოწყობა

70084.09

64174.48

პროექტის "საქართველოს გარემოს დაცვის
სამინისტროს მხარდაჭერა გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების და
გარემოსდაცვითი ინსპექტირების საკითხებში
(პროექტის ნომერი G2G10/GE/9/1) ფარგლებში
მიზნობრივი გრანტი ცენტრისთვის ავეჯისა და
ტექნიკის შეძენაზე.

ცენტრის გამართული ფუნქციონირებისთვის
ტექნიკითა და ავეჯით აღჭურვა

120514.55

120490

ინვენტარიზაციის მეთოდებზე სატყეო სააგენტოს
თანამშრომლ;ებისა და სატყეო მიმართულებით
ბაკალავრიის მქოე პირთა თეორიული ცოდნისა და
პრაქტიკული უნარ ჩვევების გაუმჯობესება. ხელშ,
83180818

ინვენტარიზაციის მეთოდებზე სატყეო სააგენტოს
თანამშრომლ;ებისა და სატყეო მიმართულებით
ბაკალავრიის მქოე პირთა თეორიული ცოდნისა და
პრაქტიკული უნარ ჩვევების გაუმჯობესება. ხელშ,
83180818

33111

27470.52

ტყის მცველების შესაძლებლობების გაძლიერება,
ხელშეკრულება # 83183029

ტყის მცველების შესაძლებლობების გაძლიერება,
ხელშეკრულება # 83183029

56450

5097.2

საქართველოში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების
პროცედურების განხორციელების ხელშეწყობის
მიზნით, შესაძლებლობების გაძლიერებუსაკენ
მიმართული საქმიანობის ორგანიზება

საქართველოში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების
პროცედურების განხორციელების ხელშეწყობის
მიზნით, შესაძლებლობების გაძლიერებუსაკენ
მიმართული საქმიანობის ორგანიზება

პროექტი: biomravalferovnebis mdgradi marTva
samxreT kavkasiaSi. (პროექტის #83171451)
საგრანტო ხელშეკრულების სახელწოდება: "satyeo
saagentos trenerTa Sida rezervis
Camoyalibeba tyis mcvelTa wvrTnisaTvis"

satyeo saagentos trenerTa Sida rezervis
Camoyalibeba tyis mcvelTa wvrTnisaTvis

23319.9

47967.44

განხორციელებული სამუშაოები (შესყიდვები)
კომპონენტებით

1) საკანცელარიო 4480.97 ლარი
2) ა/მანქანის დაქირავება 1543.44 ლარი
3) კარტრიჯების შეძენა 1864 ლარი
4) მივლინება 11229.85 ლარი
5) ხელფასის დანამატი 44913.22 ლარი
6) მცირეფასიანი ინვენტარის შეძ. 143 ლარი

5909.61

1) 8200 ლარი-კომპიუტერული ტექნიკა.
2) 66820 ლარი-ვიდეოკონფერენციის აპარატურა 3)
11700 ლარი-ოპტიკური ხელსაწყოები
4)
33700 ლარი ავეჯი

1) ხელფასის დანამატი 966ლარი
ბეჭდვა 217.80 ლარი
საკანცელარიო 654.87 ლარი
4) სასტუმრო და კვება 17946.85 ლარი
5)ტრენინგის ხარჯი 4800 ლარი ლარი
7)ტრანსპორტის დაქირავება 2885 ლარი

დარჩენილი რესურსი

24.55

2)
3)
5640.48

1) ხელფასის დანამატი 450 ლარი
2)ტრენინგის ხარჯი 3797 ლარი
3) 740 ლარი

51352.8

18764.99

1) ხელფასის დანამატი 2160 ლარი
2)ბეჭდვა 165.75 ლარი
3) სასტუმრო და კვება 6870.52 ლარი
თარჟიმანი 5432.22 ლარი
5) 3316.50 ლარი
6)ტრანსპორტის დაქირავება 820 ლარი

47967.44

1) ხელფასის დანამატი 4000 ლარი
ბეჭდვა 114.40 ლარი
საკანცელარიო 255 ლარი
სასტუმრო და კვება 35445.45 ლარი
ხარჯი 3150 ლარი ლარი
თარჯიმანი 2452.59 ლარი
2550 ლარი

4)

2)
3)
4)
5)ტრენინგის
6)
7)

4554.91

0

ტრენინგი ტრენერთათვის ,,როგორ ვიყოთ კარგი
ტრენერი" დაცული ტერიტორიების სააგ.
თანამშრომლებისათვის ღონისძიების ორგანიზების
მომსახურეობის შესყიდვა

ტრენინგი ტრენერთათვის ,,როგორ ვიყოთ კარგი
ტრენერი" დაცული ტერიტორიების სააგ.
თანამშრომლებისათვის ღონისძიების ორგანიზების
მომსახურეობის შესყიდვა

გარემოსდაცვითი განათლების შეფასება
საქართველოში

skolamdeli, dawyebiTi, sabazo, saSualo,
umaRlesi da profesiuli ganaTlebis saswavlo
programebSi garemosdacviTi mimarTulebebis
integraciis xarisxis Sefaseba da agreTve
araformaluri ganaTlebis sferoSi arsebuli
garemosdacviTi programebis Sefaseba da
Sesabamisi rekomendaciebis SemuSaveba.

ტელეპროექტი გარემოსდაცვითი საკითხების შესახებ
ხელშეკრულება 83175438
ცნობიერების ასამაღლებლად

12717.7

1) ხელფასის დანამატი 1690 ლარი
2) საკანცელარიო 199.70 ლარი
6)ტრენინგის ხარჯი 10828 ლარი

47455

47455

1) ხელფასის დანამატი 6995 ლარი
2)
ბეჭდვა 1650 ლარი
3)
საკანცელარიო 2800 ლარი
4)
კვლევების და განვითარების ღონისძიებების
ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი 34760 ლარი
5)დარბაზის დაქირავების ხარჯი 1250 ლარი

18000

18000

16340

433241.98

საინფორმაციო ხასიათის სატელევიზიო
გადაცემის მომზადება და ტელეკომპანიის ეთერში
განთავსება ერთჯერადად
362137.33

3622.3

0

0
71104.65

