რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების
მეორე პროგრამა:

კომპონენტი 2. ინსტიტუციური განვითარება
„საქართველოს

ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ინსტიტუციური
შესაძლებლობების განმტკიცების“ (SLIC) პროექტი წარმოადგენს რეგიონული და
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროგრამის (SRMIDP)
მეორე კომპონენტს. პროექტს მართავს სსიპ - მუნიციპალური განვითარების
ფონდი (მგფ), პროექტს აფინანსებს საქართველოს მთავრობა, შვედეთის
განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო და მსოფლიო ბანკი. პროექტის
ფარგლებში ხორციელდება საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციის
მხარდაჭერა, რომლის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის ეფექტური
სისტემის შექმნა.
ადგილობრივი თვითმმართველობების ინსტიტუციური შესაძლებლობების
განმტკიცება მიმართულია შემდეგ სამ სფეროზე (სფეროების მიხედვით
მოცემულია განმახორციელებელი კონსორციუმის ხელმძღვანელი კომპანიები):
ა ) სივრცითი დაგეგმარება და აქტივების მართვა (Ecorys);
ბ ) პროექტის ციკლის მართვა (Eptisa)
გ ) ფისკალური დისციპლინა და საბუღალტრო სისტემები (CARDNO).
„საქართველოს

ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ინსტიტუციური
შესაძლებლობების განმტკიცების“ პროექტი ხორციელდება საქართველოს ყველა
რეგიონის 70 მუნიციპალიტეტში (თბილისის გარდა). პროექტი ემსახურება
დეცენტრალიზაციის ხელშეწყობას და ახორციელებს შესაძლებლობების
გაძლიერების შემდეგ ღონისძიებებს მუნიციპალიტეტებისთვის:
(i) ინსტიტუცური განვითარება: ზოგადი და მოდულებად ჩამოყალიბებული
სასწავლო კურსები; წვრთნა, სწავლება, პრობლემების გადაჭრა სამუშაო
ადგილიდან მოუწყვეტლად,
ეფექტიანი სისტემებისა და პროცედურების
დანერგვის მიზნით;
(ii)პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტის, ინფორმაციული სისტემის შემუშავება
მუნიციპალიტეტებისთვის.
ეროვნულ
დონეზე პროექტის
ბენეფიციარებს
წარმოადგენენ
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდი და სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის
ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის
ცენტრი (CEGSTAR).
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„საქართველოს

ადგილობრივი
თვითმმართველობების
ინსტიტუციური
შესაძლებლობების განმტკიცების“ პროექტის განხორციელების პერიოდია 20142019 წ.წ., ბიუჯეტი - USD 8.75 მილიონი. შესაძლებლობების განვითარების
პროექტის საქმიანობას ხელმძღვანელობს სამი კონტრაქტორი კონსორციუმი.
პროექტის განხორციელების მხარდაჭერას უზრუნველყოფს საერთაშორისო
მრჩეველი, რომელიც პასუხისმგებელია პროექტით გათვალისწინებული
სამუშაოების და თანამშრომლობის კოორდინაციაზე.
საკონტაქტო პირი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდში

შალვა კოკოჩაშვილი, პროექტის მენეჯერი
მობილური: (995) 599-945-719; ელ-ფოსტა: skokochashvili@mdf.org.ge

გაბორ პეტერი, ეკონომისტი, საერთაშორისო მრჩეველი
მობილური: (995) 599-422-672; ელ-ფოსტა: peteri@pontes.hu

Second Regional and Municipal Infrastructure Development Program:
Component 2. Institutional Development
The project on “Strengthening the Institutional Capacity of Georgian Local SelfGovernments” (SLIC) is a second component of the Second Regional and Municipal
Infrastructure Development Project (SRMIDP). It is managed by the Municipal Development
Fund (MDF) and funded by the Swiss Development Cooperation (SDC) and the World Bank.
It supports the decentralization agenda of the Government of Georgia, aiming to build
effective local self-government system.
The institutional capacity strengthening of local self-governments targets three broad areas
(implementing consortium leader):
a) spatial planning, capital investment planning and asset management (Ecorys);
b) project cycle management (Eptisa)
c) fiscal discipline and accounting systems (CARDNO).
SLIC works with all the cities, municipalities of Georgia (except in Tbilisi) and the regions. It
provides capacity development to the local government staff by delivering the following
services:
(i) institutional development: general and modular training courses; on-the-job coaching,
mentoring, trouble shooting to establish functioning systems and procedures;
(ii) municipal software package, information system development.
Project beneficiaries at the national level are the MDF and the Center for Effective
Governance System and Territorial Arrangement Reform (CEGSTAR).
SLIC is being implemented in the period of 2014-2019 with a budget of USD 8.75 million.
The capacity development project activities are managed by the three contracted consortia.
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Project implementation is supported by the international adviser, who is responsible for
coordination and cooperation of project activities.
Contacts at Municipal Development Fund of Georgia
Shalva Kokochashvili, Project Manager
Mobile: (995) 599-945-719; e-mail: skokochashvili@mdf.org.ge
Gábor Péteri, International Advisor
Mobile: (995) 599-422-672; email: peteri@pontes.hu
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