
სოფლის ტურიზმი:
კონცეფცია, ორგანიზაცია, სტანდარტები

და მარკეტინგი

ნაუტ კუსტერსი

ლელა ხარტიშვილი

10 დეკემბერი2019  



ნაუტ კუსტერსი

• მაგისტრი სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის მიმართულებით

• ეკო და აგრო ტურიზმის ევროპული ცენტრის (ECEAT), სოფლის
ტურიზმის შესახებ ორგანულ მეურნეობების ევროპული ვებ –

გვერდის დამაარსებელი

• სოფლის ტურიზმის ასოციაციების შექმნის კონსულტანტი
ესტონეთში, ლიტვაში, ყირგიზეთში, უზბეკეთსა და ტაჯიკეთში.

• ბიზნესის განვითარებისა და ბაზარზე წვდომის ექსპერტი CBI– სთვის
(ჰოლანდიის მთავრობის ცენტრი განვითარებადი ქვეყნებიდან
ექსპორტის წახალისების მიმართულებით (ნეპალი, ტაილანდი, 
მიანმარა და ა.შ.) 

• მუშაობს დაცულ ტერიტორიების (ეკო) ტურიზმის განვითარებაზე

• გლობალური მადგრადი ტურიზმის საბჭოს თანადამფუძნებელი

• ტუროპერატორთა პროგრამის Travelife ის დამფუძნებელი



ლელა ხარტიშვილი

• დამოუკიდებელი მრჩეველი სოფლის, აგრო და ეკოტურიზმის
მიმართულებით

• 2007 წლიდან WWF ის, USAID, UNDP, SDC, WB, ADA -ს ტურიზმის
განვითარების პროექტების კონსულტანტი

• TTG Georgia – ს და ჟურნალ Travel and Trade Guide to Georgia -ს
დამფუძნებელი და გამომცემელი www.thegeorgianonline.com

• ელკანას სოფლის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელ-ლი 2006-2013 წ-
ში; საქართველოში სოფლის ტურიზმის ქსელის დაფუძნების
ინიციატორი www.ruraltourism.ge

• ტუროპერატორი და პროდუქტის განვითარების სპეციალისტი
Caucasus Travel და Explore Georgia (1996- 2006)

• გეოგრაფიის მაგისტრი (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)

• 2017 წლიდან დოქტორის კანდიდატი ვენის უნივერსიტეტში (the 
University of Natural Resources and Life Sciences)

• ბოლო პუბლიკაცია: Khartishvili, L., Muhar, A., Dax, T., Khelashvili, I. 
(2019): Rural Tourism in Georgia in Transition: Challenges for Regional 
Sustainability. In Sustainability 11 (2), p. 410

http://www.thegeorgianonline.com/
http://www.ruraltourism.ge/


• ამჟამიდელი პოზიცია/ საქმიანობა

• რა არის თქვენი მოლოდნი ამ ტრენინგისგან?



პროგრამა

I. სოფლის და აგრო ტურიზმი

II. ღვინის და გასტრონომიული ტურიზმი

III. ადგილის რეგიონალური მართვა და მარკეტინგი



1. კონცეპციადა პროდუქტი



სოფლის ტურიზმი

• სოფლის ტურიზმი არის ტურიზმის სახე რომელიც 
ხასიათდება რეგიონის დამახასიათებელი ნიშნებით/ 
ელემენტებით

• აღრმავებს ბუნების, მიწის გამოყენების ტრადიციის, 
ტიპური მცენარეულობის, ცხოველების, ისტორიული 
მარშრუტების, ადგილობრივი კულტურისა და 
ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების 
მიმართ სპეციფიკური გამოცდილებას
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მაგალითი: გერმანია

ნაკლებად დასახლებული 
ტერიტორიები (სადაც 100 
კვ.კმ-ზე ცხოვრობს 100 ზე < 
ადამიანი) - გერმანიის 60% 
ზე მეტ ტერიტორიაზე 
ცხოვრობს მოსახლეობის 
25%

სოფლის ტერიტორიები 
ხასიათდება სუსტი 
სტრუქტურით და 
ცენტრალურ 
ტერიტორიებთან ნაკლები 
მიღწევადობით



შენარჩუნება, აღდგენა, დამატებითი 
ღირებულების შეძენა, ადგილობრივი 
მოსახლეობის გაძლიერება



ტურისტული შეთავაზებების 
კომპონენტები

საკვები, სასმელი
ღამის გათევა

ინფრასტრუქტურა

დასახლების 
მახასიათებლები

სერვისი

მოძრაობა
ლანდშაფტი



ციფრები ევროპა 2019

• საერთო შეთავაზებები 600.000 სახლს ზემოთ

• 5-6,5 მილიონი საწოლ ადგილი

• < 15% “აგრო”-ტურიზმი (მოქმედი ფერმები)

• < 20% “B&B სტილი”,  > 80% თვით კვება

• 60 ბილიონი € პირდაპირი დანახარჯი ღამის
გათევის ობიექტებში, სულ მთლიანად > €180 
ბილიონი

• 15%  ევროპის ტურიზმში უჭირავს სოფლის
ტურიზმს

• 30-50% სერვისისთვის დამატებითი შემოსავალი



სოფლის ტურიზმის აქტუალობა 
– გერმანიის მაგალითი

• გერმანიაში ფაქტიურად 20.000 ფერმაა 
ჩართული ტურიზმში (3,9 %) 

• 1997 წლიდან დღემდე ღამის გათევის
რაოდენობა გაიზარდა 9,6 მლნ დან 24 მლნ 
მდე



მრავალფეროვანი პროდუქტის ლოგოები/ნიშნები



სოფლის ტურიზმის ქვე-კონცეფცია

• აგრო ტურიზმი: ტურისტული აქტივობა სოფელში და ქალაქ გარეთ. 
ხშირ შემთხვევაში მჭიდროდ არის დაკავშირებული ფერმებთან და 
აგროკულტურულ ღონიძიებებთან. შესაძლოა მოიცავდეს 
აგროკულუტურულ მუზეუმებს, რეგიონალური პროდუქტის 
გამოფენებს და (ფერმერულ) ბაზრებს.

• ფერმერული ტურიზმი: ტურიზმის რომელიც ეხება მხოლოდ 
ფერმერულ ცხოვრებას. სასოფლო სამეურნეო მიწას და მისი გამოყენება 
არის პროდუქტი და სასურველი გამოცდილება. 

• მწვანე ტურიზმი: ეს ტერმინი ეხება ურბანული გარემოს მიღმა 
ყველანაირ შემოთავაზებას. ხშირად გამოიყენება გარემოსთან მიმართ 
მეგობრული დამოკიდებულების მქონე შეთავაზებებს 
(საპასუხისმგებლო ტურიზმი)

• ეკოტურიზმი: ტურიზმი, რომელიც ეხება დაცულ ტერიტორიებს, მათ 
შორის გარემოს შემეცნებას, ადგილობრივ მოსახლეობის სასარგებლოდ 
და მათ საარსებო წყაროს გათვალისწინებით რეგიონის განვითარებას. 



აგრტურიზმის ტერმინის ეტიმოლოგია



აგროტურიზმი

ვებ – მარკეტინგის აგრო – ტურიზმი გერმანიაში (რეგიონი
südliches Westfalen) განმარტავს მათ ტიპურ შეთავაზებას
შემდეგნაირად. 

“აგრო-ტურიზმი აერთიანებს ავთენტური ფერმერული მეურნეობების
ტრადიციული ცხოვრების სტილს და თანამედროვე რეკრეაციულ

შეთავაზებებს/გამოცდილებებს და კულტურას “



აგროტურიზმის მახასიათებლები, 
ძირითადი რესურსები

მცირე
სპეციალიზირ

ებული და
ადგილობრივე

ბის მქონე
ბიზნესი

მრავალფეროვან
ი პროდუქტი

ბუნების, 
ადგილობრივი

კულტურის
გათვალისწინება

ალტერნატიულ
ი შემოსავალი
და დასაქმება

ადგილობრივი
თემისთვის

განათლება და
ინტერპრეტაც

ია როგორც
ტურისტული
შეთავაზების

ნაწილი

კთემის
წევრებს
შორის

კოოპერირება



ოჯახის საკუთრება და მენეჯმენტი
მასშტაბი (ე.წ ოთახების რაოდენობა)
შემოსავლის დამატებითი წყარო (ე.წ. ასევე 
ფერმერული მეურნეობა)
სოფლად მდებარეობა
ავთენტური ატმოსფერო

ხშირ შემთხვევაში კანონშია ასახული

აგროტურიზმის მეწარმე



2. ორგანიზაცია



ორგანიზაცია

რეგიონისასოციაციები რეგიონის ფერმები

ეროვნული ასოციაციები
რეგიონის 
აოციაციები/DMO
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სოფლის ტურიზმის ასოციაცია

მიზნები
ტრენინგი და შესაძლებლობების გაზრდა
საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება
ხარისხი (სტანდარტები, აკრედიტაცია)
ლობირება
მარკეტინგი

საუკეთსო პროატიკა
ერთი სოფლის/ აგრო ტურიზმის ასოციაცია 
ქვეყანაში
რეგიონალური ფილიალები



Gîtes de France

• მასპინძელი ოჯახების პირველი ეროვნული ქსელი ევროპაში

• დაფუძნებულია 1955 წელს საფრანგეთში (Fédération

Nationale des Gîtes de France)



გერმანია
„Bundesarbeitsgemeinschaft für Urlaub auf dem
Bauernhof und Landtourismus“1991 წლიდან

ფერმერული დასვენების და სოფლის 
ტურიზმის ფედერალური სამუშაო ჯგუფი 

• პრომოუშენი
• მარკეტინგი 
• კატალოგები:„Raus auf‘s Land“ და „Urlaub auf dem

Bauernhof“ – რეგიონების მიხედვით
• ინტერნეტით პოპულარიზაცია (სიახლეების 

გაცნობა)
• პოლიტიკური წარმომადგენლობა
• ფერმერტა წახალისება (გარემოსდაცვითი 

ასპექტები, უნიკალური შეთავაზებები…)



ფერმერული არდადეგები (ავსტრია)

• აერთიანებს ავსტრიის მთელი ფერმების 8%-ს
• 9,900 საწოლ ადგილები ფერმერულ სახლებში  წარმოადგენს ავსტრიის 

ტურისტული ღამის გასათევი ობიექტების 20%-ს aდა საწოლ 
ადგილების 13%. 



“Roter Hahn” (წითელი მამალი)
დღეს ასოციაცია წარმოადგენს 1,665 ფერმას (სამხრეთ 
ტიროლის ფერმების 60% და საწოლ ადგილების 8.3% ).

იტალია, სამხრეთ ტიროლი

https://www.youtube.com/
watch?time_continue=75&v
=FhJB9md0z9g&feature=em
b_title

https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=FhJB9md0z9g&feature=emb_title


პოლონეთის სოფლის ტურიზმის
ფედერაცია «სტუმართმოყვარე

ფერმები»

ვებ-გვერდი:
www.agroturystyka.pl;  www.pftw.pl

E-mail: federacja@agroturystyka.pl 

_

ადგილობრივი აგროტურიზმის
ასოციაციების ეროვნული ფედერაცია. 
22 ადგილობრივი აგროტურიზმის
ასოციაცია, დაახლოებით 1,100 
წევრით მოიცავს მთელ ქვეყანას.
მჭიდრო თანამშრომლობა პოლონეთის
ტურიზმის ორგანიზაციასთან, სოფლის
მეურნეობისა და სოფლის
განვითარების სამინისტროთან და
სპორტისა და ტურიზმის
სამინისტროებთან.

http://www.agroturystyka.pl/
http://www.pftw.pl/


31 ორგანიზაცია 26 ქვეყნიდან:

Austria (2)
Belgium (3)
Bosnia-
Herzegovina
Bulgaria
Cyprus
Estonia
Finland
Georgia (2)
Germany
Greece
Hungary
Latvia
Lithuania

EuroGites

Luxemburg
Moldova
Montenegro
Norway
Poland
Romania
Serbia 
Slovenia
Slovakia
Spain
Switzerland 
Ukraine
United 
Kingdom
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3. ორგანიზაციები საქართველოში



სოფლის, ეკო/აგრო ტურისტული 
ასოციაციები საქართველოში



სოფლის, ეკო/აგრო ტურისტული 
ასოციაციები საქართველოში



ეკოტურიზმის ასოციაცია 2015 წლიდან გაწევრიენებულია
საერთაშორსო ეკოტურიზმის საზოგადოებაში, რომელიც აერთიანებს 
ორგანიზაციებს 135 ქვეყნიდან 

www.ecotourism.ge

http://www.ecotourism.ge/










4. ტრენინგები



დაწყებითი ტრენინგი

საბაზისო

მოწინავე დონე

სპეციალიზაციის

ტრენინგები 
მნიშვნელოვანია



მისალმება

ტექნიკური სტანდარტი (საწოლებისანიტარია)

სერვის სტანდარტები

საკვების დამზადება

ფინანსური ადმინისტრირება 

მარკეტინგი და პრომოუშენი

ტრენინგ მასალა ღამის გასათევი 
საშუალებებისთვის



ეროვნული პარკების 
ევროპის ფედერაცია 

ცენტრალური აზიისთვის

ადაპტირებული მდგრადი 
ტურიზმის ტრენინგ 
სახელმძღვანელო

მდგრადი ტურიზმი დაცუი ტერიტორიებისთვის
ტრენინგის სახელმძღვანელო



5. ხარისხის სტანდარტები



• ლეგალური მოთხოვნები
• აკრედიტაცია (საბაზისო სტანდარტები)

• სერტიფიცირება
• კლასიფიკაცია
• პროდუქტის დიფერენციაცია
• სპეციალიზაციები

ხარისხის სტანდარტები



აკრედიტაცია

ლეგალურ სტანდარტებთან 
შესაბამისობა (უსაფრთხოება და დაცვა)

ფიზიკური (მძიმე) კრიტერიუმები 
(საწოლები, საშხაპეები, საწოლი 
ოთახები) 

მასპინძლობა (მსუბუქი) კრიტერიუმები 
(მისალმება, ფასგათვლა, ინფორმაცია 
და ინტერპრეტაცია) 



აკრედიტაცია

მინიმუმ სტანდარტის შესრულება
მარკეტინგზე და პრომოუშენზე წვდომა

ფოტო: სამარყანდში სერტიფიცირება



სოფლის ტურიზმის სტანდარტები (ელკანას 
სტანდარტები)



კლასიფიკაცია

სხვადასხვა დონე კომფორტის სტანდარტების 
დაცვის მიხედვით
3-5 დონე
ვარსკვლავები, ყვავილები, მზეები...



პროდუქტის დივერსიფიცირება

სოფლად ღამის გასათევი/ B&B 
დასასვენებელი სახლები
ჯგუფური ღამის გასათევი ობიექტები
კემპინგი ფერმაში
ფერმერული პროდუქტი (ღვინის, ყველის 
ობიექტები), ჩვენება და გამოცდილების 
გაზიარება



პროდუქტის დიფერენცირება–
სპეციალიზაციის მიხედვით



კულინარიული მემკვიდრეობა



შემეცნებითი დასვენება



გაჯანსაღების მეურნეობები



ბიზნეს ღონისძიებები



ოჯახური არდადეგები



აქტიური დასვენება



პასიური დასვენება



არდადეგები ბავშვებთან ერთად
ოჯახებისთვის



სოფლის ტურიზმის
სპეციალიზაცია 2011 +



6. მარკეტინგი და დისტრიბუცია



შემდეგ?

ტექნოლოგიური განვითარება!





Mаркетинг CT

• Пресс-поездки;
• Мероприятия;
• Веб-сайт
• Социальные 

сайты

Blogs Vlogs
https://www.youtube.com/watch?v=ds

XpOgOuNgs

Influencers

https://www.youtube.com/watch?v=dsXpOgOuNgs


Azoren, web cam
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Thanks for your attention



Thanks for your attention



Thanks for your attention





“მასპინძლობა” უნიკალური გასაყიდი პროდუქტი 
ცენტრალურ აზიაში 

ეროვნული სათემო ტურიზმის ასოციაციების 
დაარსება უზბეკეთსა და ყაზახეთში









7. აგროტურისტული რესურსები

საქართველოში



2. ტურისტული პროდუქტის მნიშვნელოვანი ელემენტისვანეთი

Photos: ELAKNA



ველ
ი

სც
ი

ხ
ე, კახ

ეთ
ი

ფოტო: ელკანას არქივი



ივანწმინდა, იმერეთი
ფოტო: ელკანას არქივი



ბახვი, გურია

ფოტო: ელკანას არქივი



ბახვი, გურია

Photos: ELAKNA

ფოტო: ელკანას არქივი



მაკვანეთი, გურია

ფოტო: ელკანას არქივი



Photos: ELAKNA

შროშა, იმერეთი

ფოტო: ელკანას არქივი



4. ტრადიციული პროდუქტის ბაზარზე წარდგენა 

ფერმიდან ბაზრამდე



www.Georgianwine.travel

ფერმიდან ბაზრამდე

ფოტო: ელკანას არქივი



ფოტო: ელკანას არქივი

„წინანდლის ედემი“, კახეთი



კახეთის შატო ქართლი



Support Farmers in Product development and sale

ელკანას მაღაზია თბილისში



კვების და ღვინის ტურები

Photos: ELAKNA



ფერმერების პროდუქტის ბაზარი ხერთვისში 

Photo by ELAKNA



ავსტრიიისა და

სამხრეთი ტიროლის მაგალითები



აგროტურისტული მეურნეობა ვენაში

Photo by L.Supper







აქტივობები

ახალბედები, 5 წლის ფერმერები

შერეუი ორგანული მეურნეობა ვენის 
ჩრდილოეთში

– მეღვინეობა პირდაპირი მარკეტინგით

– თავისუფალი ფერმერული მეურნეობა 
„მანგალიცა“ ჯიშის ღორები

– ხილი და ბოსტნეული

რიგი დამატებიტი აქტივობები

– სემინარები

– სასკოლო პროგრამები

– ღინისძიებები

– პროდუქტის გაყიდვა Buschenschank Photos: Internet source



ღონისძიებები

Biohof n.5

ინტერნეტის წყარო



ინტერნეტის წყარო

მრავალფეროვანი 
პროდუქტი

Biohof N.5

ლელა ხარტიშვილის ფოტო



სამხრეთ ტიროლი, იტალია

ლელა ხარტიშვილის ფოტო



ტენჰეიმი, ტიროლი, ავსტრია

ლელა ხარტიშვილის ფოტო



8. ევროპული პოლიტიკა



სოფლის ტერიტორიების 
სოციალური ტენდენციები

• მოსახლეობის შემცირება და დაბერება 

• რეგიონება შორის კონკურენციის გაზრდა

• ძირითადად ხდება ქალაქების ირგვლივ ზრდა (მეტროპოლიზმი, ე.წ შვეიცარიის 
მოსახლეობის 73%ცხოვრობს ასეთ არეალებში), სადაც სოფლის, და 
განსაკუთრებით მთის რეგიონებში მოსახლეობა მცირდება

• საზოგადო ინფრასტრუქტურასა და კერძო შეთავაზებებში ინვესტიციების 
შემცირების შედეგად რეგიონებს შორის განსხვავების ზრდა

• ნეგატირუი ეფექტის ზრდა სოფლის ტერიტორიებზე, განსაკუთრებით 
ახალგაზრდების მაღალი მიგრაცია სამუშაო ადგილების შოვნის გამო 

• აუცილებელია პარადიგმის შეცვლა, ანუ რეგიონალური დაგეგმვა აქტიურად
უნდა პასუხობდეს შემცირების პრობლემა



შედარებითი კვლევა

არ არსებობს ევროკავშირის ფართო სამართლებრივი 
მოთხოვნები სოფლის ტურიზმის მეწარმეებისთვის
პოლიტიკა ცალკეული სახელმწიფოსთვის
ევროპის უმეტეს ქვეყნებში სოფლად მცირე ზომის სასტუმროებს 
არ ეხებათ ბიზნესისა და ტურიზმის კანონმდებლობა
სოფლის მეწარმეობისა და ღირებული ადგილების ხელშეწყობა
კონკრეტული რეგულაციების შედარებითი კვლევა 
ევროკავშირის ქვეყნებში: გერმანია, ავსტრია, საფრანგეთი და 
დიდი ბრიტანეთი

ევროკავშირის ქვეყნების ლეგალური
მოთხოვნები



Comparative research 

ევროკავშირის ქვეყნების ლეგალური
მოთხოვნები

Association Country Members 
Bundesverband Landurlaub Germany 25.000 

Bundesverband Urlaub am 
Bauernhof

Austria 9.900

Gite de France France 55.000 
FarmStay UK  UK 1.200



ევროკავშირის ქვეყნების ლეგალური
მოთხოვნები





ევროკავშირის ქვეყნების ლეგალური
მოთხოვნები

B. Exempt from business regulation
Germany Up to 3 bedrooms
Austria Up to 10 beds  
France Up to 16.100 Euro turn over, less than 50 % of annual 

income. 
UK Up to 4 bedrooms 

A. Services which can be offered 
Germany B&B, meals only to guests 
Austria Breakfast and meals, no menu’s
France Breakfast is obligation, meals at home of owner 
UK B&B, Breakfast and dinner 



ევროკავშირის ქვეყნების ლეგალური
მოთხოვნები

C. საჭროებს ნებართვას

გერმანია არა

ავსტრია არა

საფრანგეთი არა, მხოლოდ კვების შემთხვევაში (სადილი). საჭიროებს 
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესების დაცვას

დიდი
ბრიტანეთი

არა, მხოლოდ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
წესების დაცვა

გერმანია D. დაწყების ოფიციალური მოთხოვნები
ავსტრია ადგილობრივ სავაჭრო პალატაში რეგისტრაცია
საფრანგეთი ადგილობრივი ტურისტული უწყებების ინფორმირება 

(DMO) ტურისტულ გადასახადებზე
დიდი
ბრიტანეთი

მუნციპალიტეტში რეგისტრაცია/ სავაჭრო პალატში 
მხოლოდ ზემოაღნიშნული ლიმიტების გადამეტების 
შემთხვევაში

გერმანია ადგილობრივი თემის ინფორმირება (ქალაქის მერია, 
გუბერნია)



ევროკავშირის ქვეყნების ლეგალური
მოთხოვნები

Tax treatment of income 

გერმანია პერსონალური საშემოსავლო გადასახადი

ავსტრია შემოსავლის 50 % იქვითება ხარჯებით, დანარჩენი 
შემოსავალი

საფრანგეთი შემოსავლის 71% იქვითება ხარჯებით, დანარჩენი 
შემოსავალი

დიდი
ბრიტანეთი

პირველი 5.500 ევრო თავისუფალია გადასახადებისგან

დამატებითი ღირებულების გადასახადი
გერმანია 7 %

ავსტრია 10 საწოლ/ადგილამდე არა

საფრანგეთი წელიწადში 76.300 ბრუნვაზე ნაკლებზე არა

დიდი
ბრიტანეთი

წელიწადში 75.000 ბრუნვაზე ნაკლებზე არა



ევროკავშირის ქვეყნების ლეგალური
მოთხოვნები

სტუმრების რეგისტრაცია
გერმანია არა, მხოლოდ ტურისტული გადასახადების შემთხვევაში

ავსტრია არა, მხოლოდ ტურისტული გადასახადების შემთხვევაში 
(1 ევრო ერთ ღამეში) 

საფრანგეთი არა, მხოლოდ ადგილობრივი ტურისტული 
გადასახადების შემთხვევაში

დიდი
ბრიტანეთი

არა

კლასიფიკაცია და ხარისხის კონტროლი
გერმანია კერძო ასოციაციები (DTV and DLG) 

ავსტრია კერძო ასოციაციები (Edelwiess), ან პროვინციული 
სიმბოლოები

საფრანგეთი კერძო ასოციაციები ან ოფიციალური უწყებები
(ნებაყოფლობითი) 

დიდი
ბრიტანეთი

ტურიზმის ბორდი (ნებაყოფლობითი) 



ევროკავშირის სტრუქტურული და საინვესტიციო ფონდები

ნაკლებად განვითარებული რეგიონიბისთვის და 
ქვეყნებისთვის € 60 ბილიონი წელიწადში

ევროპის რეგიონალური განვითარების ფონდი (ERDF) 
ინფრასტუქტურული პროექტებისთვის (გზები, წყლის 
მენეჯმენტი, გარემო)

ევროპის სოციალური ფონდი (ESF) სოციალური და სამუშაო 
ადგილების წახალისების პროგრამები . 

European Agricultural Fund for Rural 

ევროკავშირის სოფლის (ტურიზმი) 
მხარდაჭერის პროგრამები

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm


3. EU Policy on rural tourism    



თემის მიერ

ადგილობრივი

განვითარება /
ლიდერ

მიდგომა



LEADER განვითარების ჯგუფები

სოფლის მულტისთეიქჰოლდერების პარტნიორობა (ფარმერები, 
მოქალაქეები, NGO’s, ბიზნესი და მმართველობა)
ადგილობივი აქტორების ჩართულობა სტრატეგიების დიზაინსა და 
განხორციელებაში, გადაწყვეტილების მიღება და რესურსების 
განაწილება მათი სოფლის ტერიტორიების განვითარებისთვის. 
2.600 ზე მეტი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები მოიცავენ 
ევროპის 55% სოფლის ტერიტორიას
თითოეული ჯგუფის მიერ შექმნილი და ევროკავშირის 
დაფინანსებული ადგილობირივ განვითარების გეგმის 50-100% 
ემყარება აქტივობებს
მცირე ინფრასტრუქუტრა, მარკეტინგი, ტრენინგი და სხვ. 
უმეტესობა მოიცავს ტურიზმის განვითარებას 

ევროკავშირის სოფლის (ტურიზმი) 
მხარდაჭერის პროგრამები



LAGs in Europe

ადგილოვბრივი განვითარების ჯგუფი
ჩეხეთის რესპუბლიკაში


