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ჩვენს შესახებ

საქართველოს აისიტი (ICT) კლასტერი არაკომერციული ორგანიზაციაა, 

რომელიც  ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწე წამყვან 

კომპანიებს აერთიანებს. 

კლასტერი 2018 წელს, ევროკავშირის დაფინანსებით მიმდინარე 

პროექტის მხარდაჭერით შეიქმნა, რომელსაც GIZ-ი (გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება) გერმანიის 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური 

სამინისტროს (BMZ) სახელით ახორციელებდა. 

საქართველოს აისიტი კლასტერი აქტიურად თანამშრომლობს საჯარო 

სექტორთან საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

სფეროსთან მიმართებაში საკანონმდებლო გარემოსა და საჯარო 

პრაქტიკის გაუმჯობესების კუთხით, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს 

ინდუსტრიის ზრდასა და განვითარებას. 



საქართველოს აისიტი კლასტერი წევრ კომპანიებს 

შესაძლებლობას აძლევს გახდნენ სფეროს ლიდერები 

რეგიონში, გასცდნენ საზღვრებს და საქართველოში შექმნილი 

ხარისხიანი პროდუქტი მსოფლიოს მასშტაბით გაიტანონ. 

ჩვენი მისია ჩვენი ხედვა

საქართველოს აისიტი კლასტერი საინფორმაციო ტექნოლოგიებით 

დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლობის პლატფორმაა. ის ხელს უწყობს  

ადგილობრივი და საერთაშორისო სტრატეგიული კავშირების განვითარებას, 

რათა გაიზარდოს საქართველოს აისიტი სექტორის  კონკურენტუნარიანობა 

საერთაშორისო ბაზარზე და სექტორმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს 

ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. 



გაყიდვები და ექსპორტი

ჩვენი მიზნები განათლება

საქართველოს აისიტი კლასტერის სტრატეგიული მიზანია, დაეხმაროს წევრ 

ორგანიზაციებს ბიზნესის განვითარებასა და უფრო ფართო ბაზარზე წვდომის მოპოვებაში. 

კლასტერი საშუალებას აძლევს წევრ კომპანიებს ითანამშრომლონ, შექმნან კონსორციუმი. 

კომპანიები, თავიანთი მრავალფეროვანი გამოცდილებისა და უნარების გაერთიანებით, 

შეძლებენ  მსხვილ ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებში ერთობლივ 

მონაწილეობას და მათ წინაშე არსებული კომპლექსური ამოცანების ერთიანი ძალისხმევით 

გადაჭრას. 

პოტენციური ბაზრების კვლევა და კლასტერის წევრებისთვის საერთო 

პროექტების შესაძლებლობების მოძიება; 

ძლიერი საერთო ბრენდის შექმნა, რომელიც დაეხმარება საქართველოს აისიტი 

ინდუსტრიას ცნობადობის გაზრდაში ქვეყნის შიგნით და მის საზღვრებს გარეთ;

ინდუსტრიის საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა, სავაჭრო მისიების 

ორგანიზება და საერთაშორისო ასოციაციებთან თანამშრომლობა; 

ქართული საექსპორტო ინდუსტრიების ციფრული ტრანსფორმაციის 

ხელშეწყობა.  აისიტის სარგებლისა და ბიზნესის ეფექტიანობის გაზრდის 

შესახებ ინფორმაციის გავრცელება.

ჩვენი მიზანია, გამოვიკვლიოთ შესაძლებლობები, მოვიპოვოთ  პარტნიორები  და 

ხელი შევუწყოთ ექსპორტისა და გაყიდვებისათვის საჭირო უნარებისა და ცოდნის 

განვითარებას ჩვენი წევრი კომპანიებისთვის. 

ჩვენი საქმიანობა:

ჩვენი მიზანია, გავაუმჯობესოთ აისიტი სექტორში დასაქმებულ პროფესიონალთა უნარ-ჩვევები, 

განვავითაროთ ინდუსტრიის საჭიროებებსა და საბაზრო ტენდენციებზე მორგებული 

საგანმანათლებლო პროგრამები.

ჩვენი საქმიანობა:

აისიტი ბაზრის კვლევა მოთხოვნილი უნარებისა და პროფესიების კუთხით, რეგიონსა და 

მსოფლიოში, მ.შ. უნივერსიტეტებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით;

მონაცემთა ბაზის შექმნა, რომელიც მოიცავს არსებულ და მოთხოვნად სამუშაო ადგილებს, 

სამომავლო საჭიროებებსა და ინფორმაციას სამომავლო მოთხოვნების შესახებ;

კლასტერის წევრებისა და პარტნიორების თანამშრომლების გადამზადება სხვადასხვა 

სფეროში, მათ შორის, ტექნიკური უნარების განვითარება, მარკეტინგი, გაყიდვები, 

მომხმარებლებთან ურთიერთობა, პროდუქტისა და სერვისის დიზაინი;

პარტნიორობის დამყარება K12,  პროფესიულ კოლეჯებსა და უმაღლეს სასწავლებლებთან. 

ასევე, თანამშრომლობა საინიციატივო ჯგუფებთან, ან ინდივიდუალურ ტრენერებთან, 

რომლებსაც სურთ შეცვალონ, ან განავითარონ არსებული საგანმანათლებლო სისტემა და 

სწავლების მეთოდები აისიტი მიმართულებით;

მრგვალი მაგიდებისა და დისკუსიების ორგანიზება უნივერსიტეტებთან, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან, დარგის პოლიტიკის განმსაზღვრელებთან და სხვა დაინტერესებულ 

მხარეებთან, პარტნიორობის დამყარებისა და ღია თანამშრომლობის მექანიზმების 

შემუშავებისთვის;

განათლების პოლიტიკის შემქმნელებთან და ხელმძღვანელ პირებთან საკონსულტაციო 

შეხვედრების, დისკუსიების და კონფერენციების ორგანიზება პროფესიულ კომპეტენციებთან, 

კვალიფიკაციებთან და აისიტი სფეროში სასწავლო პროგრამებთან დაკავშირებით;

მასწავლებლების განვითარების მხარდაჭერა ტრენინგებისა და სემინარების ორგანიზების 

მეშვეობით;



კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დიალოგი

ჰაკათონების, კონკურსების, კონფერენციების, სემინარებისა და სხვა მსგავსი ღონისძიებების 

ორგანიზება K12- ის, პროფესიული კოლეჯებისა და უმაღლესი სასწავლებლების 

სტუდენტებისათვისა და ახალგაზრდა აისიტი სპეციალისტებისათვის;

სტაჟირების, სტიპენდიების, მენტორობის და ინსტიტუციური მხარდაჭერის მექანიზმების 

განვითარება და დანერგვა;

უნივერსიტეტებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობის ფარგლებში 

აისიტი კვლევისა და განვითარების პროექტების შემუშავება და დანერგვა.

საქართველოს აისიტი კლასტერი შესაძლებლობას იძლევა, წევრ კომპანიებს 

აქტიური კომუნიკაცია ჰქონდეთ საჯარო სექტორთან და სფეროს 

განვითარებისათვის შემუშავდეს სწორი პოლიტიკა. ჩვენ ვმუშაობთ პოლიტიკის 

განმსაზღვრელებთან ერთად, რომ საკანონმდებლო ჩარჩო მეტად მორგებული 

იყოს სფეროს ეკოსისტემაზე. 

ჩვენი საქმიანობა:

რეგულარული საკომუნიკაციო მექანიზმების დანერგვა, მათ შორის, შეხვედრები და  

მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიები საქართველოს მთავრობის, 

საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და მრჩევლების 

ჩართულობით;

საქართველოს მთავრობისთვის შეთავაზების მომზადება პოლიტიკის ცვლილებისა 

და თანამშრომლობის ინიციატივასთან დაკავშირებით.

ჩვენი სერვისები

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით 

სწორი ბიზნეს პარტნიორის შერჩევა.

ციფრულ ეკონომიკასა და ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან 

დაკავშირებულ ტენდენციებსა და სიახლეებზე ცოდნის გაზიარება 

ბიზნეს შეხვედრებისა და ვორქშოფების ფორმატში.

კომპანიაში ცვლილებების მართვა.

კონკრეტულ საჭიროებებზე მორგებული აიტი გადაწყვეტილებები, 

პროდუქტები, სერვისები და ტრენინგები.

აიტი ინფრასტრუქტურის სრული მართვა, როდესაც ეს თქვენი 

ძირითადი საქმიანობა არ არის. შეგიძლიათ, თავისუფალი დრო 

თქვენი ბიზნესის განვითარებას მოახმაროთ. 



ბიზნეს გარემო და

სექტორის მხარდაჭერა

საქართველოს აქვს პოტენციალი, რომ განავითაროს პროგრამული უზრუნველყოფის 

ინდუსტრია და უფრო აქტიურად ჩაერთოს გლობალურ ბაზარში. 

The World Bank Doing Business 2020-ის მიხედვით, 190 ქვეყანას შორის, 

საქართველო მეშვიდე ადგილზეა ბიზნესის მარტივად წამოწყებისა და ქონების 

რეგისტრაციის კუთხით. ასევე, დადებით მხარედ არის აღნიშნული გადასახადების 

გადახდის მარტივი პროცედურები და აქციონერების უფლებების დაცვა. 

საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემო დადებითად არის შეფასებული 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის „საერთაშორისო გამჭვირვალობა“ 

(Transparency International) კორუფციის აღქმის ყოველწლიურ ანგარიშში. კვლევის 

მიხედვით, კორუფციის აღქმის ყოველწლიურ ინდექსში საქართველო ხუთი საფეხურით 

დაწინაურდა და 41-ე ადგილზეა. შესაბამისად, აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური 

აზიის ქვეყნებს შორის საქართველო ლიდერია.

საქართველოს მთავრობის მიზანია გრძელვადიანი ინკლუზიური ეკონომიკური 

ზრდისთვის საფუძვლის შექმნა და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება, რის 

მისაღწევადაც ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ინოვაციებისა და 

ტექნოლოგიების სფეროს განვითარება. 2014 წელს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში შეიქმნა სსიპ „ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტო“, რომლის მიზანიც არის ქვეყანაში აღნიშნული სფეროს 

ხელშეწყობა და ინოვაციური ეკოსისტემის შექმნა.

ასევე, სს „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ დაფუძნდა „სტარტაპ საქართველო“, რომლის 

მიზანია, ხელი შეუწყოს დამწყები ბიზნესის (სტარტაპების) განვითარებას საქართველოში 

და მისი ერთ-ერთი კომპონენტი სწორედ მაღალტექნოლოგიური ბიზნეს იდეების 

დაფინანსებაა.  

სსაქართველოს აისიტი კლასტერში გაერთიანება მარტივად, ონლაინ რეგისტრაციით არის

შესაძლებელი. ბმულისთვის დაასკანერეთ QR კოდი.

ელფოსტა: info@ictcluster.ge

ვებგვერდი: www.ictcluster.ge



საქართველოს აისიტი კლასტერი 
აერთიანებს წამყვან აისიტი 

კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ 

კიბერტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ 

გადაწყვეტილებებზე შემდეგი 

მიმართულებებით: ელექტრონული 

მართვა და სახელმწიფო 

ადმინისტრირება, ფინანსური 

ინდუსტრია, ტრანსპორტი და 

ლოჯისტიკა, განათლება და ცოდნის 

მენეჯმენტი, მეცნიერება და კულტურა, 

ჯანდაცვა და სოციალური 

უსაფრთხოება, სოფლის მეურნეობა 

და მშენებლობა. 

სატრანსპორტო სისტემა (გადახდები, ოპერაციები, დაგეგმვა, მგზავრების საინფორმაციო სისტემა)

ფულადი გზავნილების ერთიანი სისტემა

თვითმომსახურების ტერმინალების და გადახდების მართვის სისტემა

ლიზინგის სისტემა

საკანონმდებლო დოკუმენტების მართვის სისტემა

შემოსავლების სამსახურისთვის ნაღდი ფულის აღრიცხვის სისტემა ფისკალური მოდულების 

გამოყენებით

მონრემი - ფულადი გზავნილების სერვისი მათთვის, ვინც გზავნილს საზღვარგარეთიდან საქართველოში 

იღებს

მულტი - ელექტრონული საფულე, რომელიც ემსახურება მომხმარებლებს სომხეთსა და საქართველოში. 

Mult Wallet აპლიკაციის მეშვეობით, მომხმარებლებს შეუძლიათ, ისარგებლონ ყველა იმ 

ბონუს/ფასდაკლებით ბარათით, რომელსაც საცალო მაღაზიები და რესტორნები სთავაზობენ. ნაცვლად 

იმისა, რომ რამდენიმე პლასტიკური ბარათი თან ატაროს, მომხმარებელს შეუძლია ისინი გააციფრულოს 

და მაღაზიაში/რესტორანში ბარათი აპლიკაციით გაატაროს. გარდა ამისა, კლიენტებს საშუალება აქვთ, 

ისარგებლონ სპეციალური შეთავაზებებით, ფასდაკლებებითა და ვაუჩერებითაც.

„მონრემი“ - ჩვენ ვართ გადახდის სერვისის პროვაიდერი კომპანია (PSP), რომელიც ლიცენზირებულია საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მიერ. ჩვენ ვოპერირებთ 2 ბრენდის სახელით, ორი სხვადასხვა მიმართულებით. 

„აზრი“ - ჩვენ ვქმნით გადაწყვეტებს, რომლებიც თანამედროვე ცხოვრებაში არსებულ სირთულეებს ამარტივებს. 

დღეისათვის, ჩვენი პროდუქტების პორტფელი, ძირითადად, ფინანსური, სატრანსპორტო და სახელმწიფო 

სეგმენტებისთვისაა განკუთვნილი. ამასთან ერთად, ჩვენ საჯარო და კერძო სექტორს ვაწვდით მათი დაკვეთით შექმნილ 

და მათზე მორგებულ კომპლექსურ პროგრამულ და აპარატურულ გადაწყვეტილებებს. აზრი ადგილობრივ კლიენტებს 

აწვდის როგორც სავაჭრო ტერმინალებს, ისე საერთაშორისო საგადახდო ქსელებთან (Visa, MasterCard, Amex) 

სერტიფიცირებულ პროგრამულ უზრუნველყოფას. 

ჩვენი

პროდუქტები
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„ინოტექი“- გთავაზობთ სისტემური ინტეგრაციისა და აისიტი სფეროსთან დაკავშირებული 

მომსახურების აუთსორსინგს. ჩვენი გამოცდილება მოიცავს აისიტი ინფრასტრუქტურის 

არქიტექტურის დაგეგმვას, პროექტის შესრულებას და სისტემის შემდგომ მომსახურებას 24/7 

რეჟიმში კვალიფიციური საქსელო, სისტემური და მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორებისა და 

ინჟინრების გუნდის მეშვეობით. 

„აინოუ“- სწრაფი, მრავალფეროვანი და სრული აიტი სერვისის მიღება შეგიძლიათ ერთი 

მომწოდებლისგან მიიღოთ. ჩვენი სერვისი მოიცავს აიტი ინფრასტრუქტურის, უსაფრთხოების 

მენეჯმენტსა და პროგრამული უზრუნველყოფების შერჩევას, მართვას, ადმინისტრირებას და ასევე, 

ბიზნეს ანალიტიკას.  

„მაინდვორქსი“- ჩვენ ვართ საგანმანათლებლო, აისიტი და მენეჯმენტის საკონსულტაციო კომპანია. 

ვავითარებთ პროდუქტებს, სერვისებს და გამოცდილებებს დიზაინ აზროვნების, მომხმარებლის 

გამოცდილების მართვის, სწავლის უნივერსალური დიზაინის მეთოდოლოგიებითა და ტექნოლოგიების 

დანერგვით. 

E-learning-ის დანერგვა სწავლის მართვის სისტემის (LMS), ინსტრუქციული დიზაინის და 

კონტენტის დეველოპმენტის ჩათვლით

ციფრული ტრანსფორმაციის კონსალტინგი საგანმანათლებლო ინსტიტუციებისთვის

მომხმარებლის გამოცდილების მართვის იმპლემენტაცია საშუალო და დიდი ზომის 

ორგანიზაციებში

კოდინგის და დიზაინის სასკოლო კლუბების განვითარება ზოგადსაგანმანათლებლო 

სასწავლებლებში

შესაბამისი პროგრამების შერჩევა, დანერგვა, პროექტის მართვა

პოსტ-პროექტული სისტემის ადმინისტრირება და მხარდაჭერის სერვისები

სერვერებისა და დაცული ქსელის აწყობა და მართვა

აიტი და კიბერუსაფრთხოების პროტოკოლის შემუშავება

სარეზერვო კოპირებისა და მონაცემთა ბაზების მართვის სერვისები

„ვანდიო“- ჩვენ ვქმნით საშუალო და დიდი ზომის ვებ და მობილურ სისტემებს ქართული და 

უცხოური ბაზრისთვის. ჩვენი ძირითადი მიმართულებებია: პროგრამული უზრუნველყოფა, 

პროდუქტების შემუშავების აუთსორსი, ციფრული პროდუქტების დიზაინი, ტექნიკური გუნდის შევსება, 

მანქანური სწავლება/ხელოვნური ინტელექტი. 

ონლაინ გადახდის და ERP სისტემები 

მობაილ ბანკი და სხვა საბანკო პროდუქტები 

ბილეთების გაყიდვის ონლაინ პლატფორმები 

E-commerce პლატფორმები  

მომხმარებელთა ნაკადების (რიგების) მართვის სისტემები

სათათბირო ოთახების ავტომატიზაციის სისტემები

ცხელი ხაზის მართვის სისტემები (IP-ტელეფონია)

ERP სისტემების დანერგვასთან დაკავშირებული მომსახურება



„ბოქსვუდი“- ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება ინფორმაციული ტექნოლოგიების, გადახდების, საბანკო 

სფეროსა  და ზოგადად, ინდუსტრიის შესახებ საშუალებას გვაძლევს კლიენტს შევთავაზოთ მის 

ბიზნეს-სპეციფიკაზე მაქსიმალურად მორგებული გადაწყვეტილებები. ბოქსვუდის პორტფოლიო მოიცავს 

კორპორატიული დონის გადაწყვეტილებებს, საგადახდო პლატფორმებს, სისტემებს საცალო ბიზნესისა და 

სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის. 

კონსალტინგი და პროექტების მენეჯმენტი საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში

რთული და მსხვილმასშტაბიანი პლატფორმების დამუშავება/მიწოდება

ვებ და მობილური აპლიკაციების დიზაინი

ცოდნის მართვის სისტემების განაწილების (LMS, ელექტრონული სწავლება, უნივერსიტეტის / 

სკოლის მენეჯმენტი)

ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემები (ან ელექტრონული ბიბლიოთეკა, ILS)

ERP

CRM

ციფრული ტრანსფორმაცია

ბლოკჩეინის სისტემების შემუშავება

„გრინტესტი“- ჩვენ მომხმარებლებს ვთავაზობთ ისეთი წამყვანი IT კომპანიების ტრენინგ კურსებს, როგორიცაა Cisco, 

Microsoft, VMWare და ა.შ. ასევე, ჩვენთან, როგორც Pearson VUE ავტორიზებულ ტექსტ ცენტრში, დაინტერესებულ პირებს 

შეუძლიათ გაიარონ ტესტირება მათთვის საინტერესო პროგრამების სერტიფიკატის მოსაპოვებლად: Cisco, CompTIA, 

Amazon, Microsoft, HP, LPI, Oracle and VMware და ა.შ. 

კონსულტაცია

პროფესიული განათლება აისიტი სფეროში

IT აუთსორსინგი

IT პროექტების ინტეგრაცია/იმპლემენტაცია

მაღალი რგოლის მენეჯმენტისთვის კონსულტაციები

მართვის სერვისები (მონიტორინგი, ბექაფი, ინფრასტრუქტურა)

ღრუბლოვანი გადაწყვეტები

DevOps

„სოლვითი“- ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს IT სერვისების მიწოდებას საშუალო და მსხვილი 

ორგანიზაციებისთვის საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ. 

„ინოვეითივ სისთემს მენეჯმენთ“- ჩვენ ვქმნით და ვახორციელებთ ინტეგრირებულ გადაწყვეტილებებს 

ციფრული ტრანსფორმაციისთვის ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებში. ვთავაზობთ ბიზნეს მოდელებისა და 

ბიზნეს პროცესების გარდაქმნას, გლობალური სტანდარტების დანერგვასა და აიტი გადაწყვეტილებების 

ინტეგრაციას როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში. ჩვენ ვთავაზობთ მხარდაჭერას დაგროვების, 

სისტემატიზაციის, ცოდნის გაზიარების, კომპეტენციების შემუშავებისა და სმარტ სერვისების მართვის 

მიმართულებით.



პარტნიორები

ევროკავშირის წევრმა-სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს ერთმანეთთან დაეკავშირებინათ 

საკუთარი ცოდნა, რესურსები და მომავალი. მათ ერთად ააშენეს სტაბილურობის, 

დემოკრატიისა და მდგრადი განვითარების ზონა და, ამავდროულად, შეინარჩუნეს 

კულტურული მრავალფეროვნება, ტოლერანტულობა და ინდივიდუალური 

თავისუფლებები. ევროკავშირი იღებს ვალდებულებას თავის საზღვრებს მიღმა სხვა 

სახელმწიფოებსა და ადამიანებს გაუზიაროს საკუთარი მიღწევები და ღირებულებები.

www.eeas.europa.eu/delegations/georgia

GIZ-ს (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება) სხვადასხვა 

მიმართულებით მუშაობის 50 წელზე მეტი ხნის გამოცდილება აქვს, მათ შორის ისეთ 

სფეროებში, როგორიცაა, ეკონომიკური განვითარება და დასაქმება, ენერგეტიკა და 

გარემოს დაცვა, მშვიდობა და უსაფრთხოება. ამ ფედერალური კომპანიის 

მრავალფეროვან გამოცდილებაზე მოთხოვნა მსოფლიო მასშტაბით არსებობს, მათ 

შორის, გერმანიის მთავრობის, ევროკავშირის ინსტიტუტების, გაერო-ს, კერძო 

სექტორისა და უცხო ქვეყნების მთავრობების მხრიდან. GIZ-ი მუშაობს ბიზნესთან, 

სამოქალაქო სექტორთან, კვლევით ინსტიტუტებთან და ხელს უწყობს წარმატებულ 

ურთიერთკავშირს განვითარების პოლიტიკასა და პოლიტიკის სხვა სფეროებსა და 

მიმართულებებს შორის. მისი მთავარი დამკვეთი გერმანიის ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროა (BMZ).

www.giz.de

EU4Business



ბალტიის ინოვაციების სააგენტო (BIA) Enterprise Europe Network-ის წევრია და 

გაფართოებით დაინტერესებულ სტარტაპებსა და კომპანიებს, ასევე საჯარო და სხვა 

ორგანიზაციებს, სთავაზობს სერვისებს ინოვაციების დანერგვისა და ტექნოლოგიების 

განვითარების კუთხით. BIA მუშაობს პროექტებზე და ინიციატივებზე სხვადასხვა 

სექტორში - ტრადიციული ინდუსტრიებიდან ბიოტექნოლოგიურ და 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სექტორების ჩათვლით.

www.bia.ee

ესტონეთის ICT კლასტერი არის თანამშრომლობის პლატფორმა, რომელიც ესტონეთში 

არსებულ 95-ზე მეტ საწარმოს აერთიანებს. კლასტერში გაწევრიანებულები არიან 

კომპანიები, რომლებმაც შექმნეს მსოფლიოში აღიარებული ელექტრონული 

გადაწყვეტები. ჩვენ ვეხმარებით სხვადასხვა ქვეყანასა და ორგანიზაციას, რომ 

მსოფლიო დონის ციფრულ საზოგადოებას დაუკავშირდნენ.

www.e-estoniax.com 

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს მისიაა საქართველოში 

ინოვაციების და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის საჭირო ეკოსისტემის ფორმირება, 

ცოდნისა და ინოვაციის კომერციალიზაციის ხელშეწყობა, ინოვაციებისა და 

ტექნოლოგიების გამოყენების სტიმულირება ეკონომიკის ყველა დარგში, ინოვაციების 

და მაღალტექნოლოგიური პროდუქტების ექსპორტის ზრდისთვის საჭირო გარემოს 

შექმნა და ქვეყნის მასშტაბით მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის განვითარება.

www.gita.gov.ge

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ „აწარმოე 

საქართველოში“ 2014 წლიდან ერთ-ერთი პირველი სახელწიფო უწყებაა 

საქართველოში, რომლის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს სამეწარმეო გარემოს 

გაუმჯობესება, კერძო სექტორის განვითარება, საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის 

პოპულარიზაცია და ექსპორტის ხელშეწყობა. დინამიური ეკონომიკური განვითარების 

უზრუნველსაყოფად, სააგენტო აერთიანებს სამ კომპონენტს, ეკონომიკური განვითარების 

სამ ურთიერთდაკავშირებულ შრეს: ბიზნესს (ადგილობრივ წარმოებას), ექსპორტს და 

ინვესტიციებს.

www.enterprisegeorgia.gov.ge



ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად 

პასუხისმგებელია საქართველოს აისიტი კლასტერი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს 

ევროკავშირის შეხედულებებს. 

პუბლიკაციის კოორდინაცია 

GIZ (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება) 
პუბლიკაცია მომზადდა ევროკავშირის დაფინანსებით  მიმდინარე პროექტის - „მცირე და საშუალო 

მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში“ ფარგლებში, რომელსაც GIZ-ი გერმანიის ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს სახელით (BMZ) ახორციელებს.

ტექსტი 

საქართველოს აისიტი კლასტერი

დიზაინი 

ჯეპრა - მარიამ წულეისკირი, თაკო ჩიხრაძე

ბეჭდვა

შპს „გრაფიკს დიზაინ ენდ პრინტინგ“

გამოყენებული ფოტომასალა

GIZ/სებასტიენ კანო 
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