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შავი ზღვის სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგი 

 

10 აპრილი, 2019 

ავტორები: შავ ზღვაში კვლევისა და ინოვაციების მიზნით ლურჯი ზრდის ინიციატივის 
ექსპერტთა საერთაშორისო ჯგუფის ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტის გუნდის 
წევრებმა, ასოცირებულმა პროფესორმა ბარის სალიჰოღლუმ და ასოცირებულმა პროფესორმა 
მუსტაფა იუსელმა განახორციელეს ექსპერტთა ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოების 
შეკრება და ინტეგრირება სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგის 
შემუშავების ყველა ეტაპზე.   

დოკუმენტის დიზაინი და გრაფიკა: ეზგი შაჰინი, მეჰმედ ბექლენი, იასემინ სააჩიოღლუ ორანი 
(ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი). 

ფოტოები: შავი ზღვის კომისია, მელტემ ოქეი (ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური 
უნივერსიტეტი), „გუგლ ერსი“ (შავი ზღვის გამოსახულება). 

ბეჭდვა: ეს დოკუმენტი დაიბეჭდა ევროკავში  H2020 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული 
Black Sea CONNECT CSA-ის ფინანსური მხარდაჭერით, #860055 საგრანტო შეთანხმების 
ფარგლებში.   
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შავი ზღვა 

ზღვის უნიკალური აუზი, რომელიც გამოირჩევა ბიომრავალფეროვნებით და მდიდარი 
მემკვიდრეობით, სადაც, ასევე, ადგილი აქვს ბუნებრივი და ანთროპოგენული სტრესების 

განსაკუთრებულ კომბინაციას. 

 

 
 

A. საერთო ხედვა  შავი ზღვის  შესახებ1 

სტრატეგიული კვლევებისა და ინოვაციების დღის წესრიგის ეს პირველი ვერსია ხელს შეუწყობს 
დაინტერესებულ მხარეებს – სამეცნიერო წრეებს, დამფინანსებელ სააგენტოებს, სამრეწველო 
სექტორს, პოლიტიკის სექტორს და საზოგადოებას, რომ  რეაგირება მოახდინონ შავ ზღვასთან 
დაკავშირებულ ფუნდამენტურ გამოწვევებზე, ხელი შეუწყონ შავი ზღვის რეგიონში ლურჯ 
ზრდას და ეკონომიკურ კეთილდღეობას, შექმნან კრიტიკული მხარდაჭერის სისტემები და 

                                                           
1 „ბურგასის ხედვის დოკუმენტი“: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/sites/mare-emd/files/burgas-vision-
paper_en.pdf, რომელიც წარდგენილი იქნა 2018 წლის მაისში ევროპის ზღვის დღესთან დაკავშირებით.  

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/sites/mare-emd/files/burgas-vision-paper_en.pdf
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/sites/mare-emd/files/burgas-vision-paper_en.pdf
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კვლევის ინოვაციური ინფრასტრუქტურები, გაუმჯობესონ განათლება და გააძლიერონ 
შესაძლებლობები.   შავი ზღვის ქვეყნებისა და მთლიანად  ევროპისთვის ლურჯ ეკონომიკას 
დიდი პოტენციალი აქვს, რამდენადაც ის მიჩნეულია თანამშრომლობის, სტაბილურობისა და 
რეგიონის სანაპირო ზონების საზოგადოებების გაძლიერების ხელშეწყობის ინსტრუმენტად. 
შავი ზღვა წარმოადგენს უნიკალურ საზღვაო აუზს, რომელიც მდიდარია 
ბიომრავალფეროვნებით, მემკვიდრეობითა და ბუნებრივი რესურსებით. ის უფრო და უფრო 
მეტ ზეწოლას განიცდის, ძირითადად ანთროპოგენური ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად, 
როგორიცაა ევთროფიკაცია და ჰიპოქსია, ჭარბი თევზჭერა და უცხო სახეობების ინტროდუქცია 
(კლიმატის ცვლილების შედეგებთან ერთად). ამ სტრესფაქტორების კომბინაცია მიიჩნევა შავი 
ზღვის საზღვაო ეკოსისტემის დეგრადაციის მთავარ მიზეზად, რომელმაც კარდინალური 
ცვლილებები განიცადა 1970-იანი წლების შემდეგ. გარდა ამისა, შავი ზღვის ქვედა ფენების 90% 
მდიდარია გოგირდწყალბადით და წარმოადგენს დედამიწაზე უდიდეს უჟანგბადო და 
გოგირდწყალბადით მდიდარ ზღვის წყლებს, გეოლოგიურ წარსულში, მილიარდი წლის 
განმავლობაში (1.8 – 0.8 მილიარდი წლის წინ) არსებული გლობალური ოკეანის მსგავსად. 
ამიტომ შავი ზღვა, მისი საზღვაო აუზით და სანაპირო სოციალურ-ეკონომიკური სისტემით, 
შეიძლება მიჩნეული იქნეს გლობალური მნიშვნელობის ბუნებრივ ლაბორატორიად 
ფუნდამენტური მეცნიერებისთვის, მდგრადობის პოლიტიკისა და ლურჯი ეკონომიკისთვის.  

შავი ზღვის სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგი ეფუძნება ამ 
წინაპირობებს და „ბურგასის ხედვის დოკუმენტით“ იდენტიფიცირებულ საერთო ხედვასა და 
გამოწვევებს:  
 
ჩვენ,  ექსპერტებმა შავი ზღვის სანაპირო ქვეყნებიდან, კერძოდ, ბულგარეთის რესპუბლიკიდან, 
საქართველოდან, რუმინეთიდან, რუსეთის ფედერაციიდან, თურქეთის რესპუბლიკიდან და 
უკრაინიდან, ასევე მოლდოვის რესპუბლიკიდან, ევროპის წამყვანი საზღვაო ინსტიტუტების და 
ორგანიზაციების საზღვაო ექსპერტებთან თანამშრომლობით და ევროკომისიის მხარდაჭერით, 
შევიმუშავეთ შავი ზღვის სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგი, რომლის 
მიზანია საერთო ხედვის მხარდაჭერა 2030 წლისთვის პროდუქტიული, ჯანსაღი, 
სიცოცხლისუნარიანი, მდგრადი და უფრო ღირებული შავი ზღვის შესახებ.   
 
კვლევა და ინოვაცია არის სანაპირო და საზღვაო სექტორებში ადამიანური და 
ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობის გასაღები შავ ზღვაზე 
მდგრადი და ეკოლოგიურად სუფთა ლურჯი ზრდის უნიკალური შესაძლებლობების 
გამოვლენისთვის. ამ თვალსაზრისით, სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგი 
გახდება საზღვაო სტრატეგიების საფუძველი და გამოყენებული იქნება, როგორც პროგრამული 
ინსტრუმენტი ეროვნული, ევროპული და ზღვის აუზთან დაკავშირებული პრიორიტეტების 
განსაზღვრისთვის.  

როგორც პირველი ნაბიჯი, სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგი 
დაეხმარება მკვლევარებს, მეცნიერებს, დამფინანსებელ სააგენტოებს, სამრეწველო სექტორს და 
პოლიტიკის შემმუშავებლებს, რომ ხელი შუწყონ შავი ზღვის მოქალაქეების სოციალურ 
კეთილდღეობას და შავი ზღვის მიმდებარე ქვეყნებში ეკონომიკურ ზრდას და სამუშაო 
ადგილების შექმნას. სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგის მიდგომა 
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ეფუძნება „ბურგასის ხედვის დოკუმენტის“ შემდეგ პრინციპებს:  
 

• ჩვენ, შავ ზღვას მივიჩნევთ საერთო რესურსად, პალეოკლიმატურ არქივად და ბუნებრივ 
ლაბორატორიად, სადაც მრავალფეროვან ეკოსისტემებში არსებობს სიცოცხლის 
უნიკალური ფორმები, რომლებიც შენარჩუნებული უნდა იქნეს ამ ხედვაზე 
დაფუძნებული ერთობლივი საქმიანობის შედეგად და სტრატეგიული კვლევისა და 
ინოვაციების დღის წესრიგის ხელშეწყობით;  

• შავი ზღვა არის უდიდესი უჟანგბადო და გოგირდწყალბადით მდიდარი საზღვაო აუზი 
დედამიწაზე. ნებისმიერი ახალი ადგილობრივი, ეროვნული ან ტრანსსასაზღვრო 
პოლიტიკის ღონისძიება უნდა ითვალისწინებდეს მისი ეკოსისტემის განსაკუთრებულ 
მახასიათებლებს, მის ბიომრავალფეროვნებას და კულტურული მემკვიდრეობის 
ჩაძირულ ობიექტებს.   

 
ყურადღება უნდა მიექცეს მზარდ გამოწვევებს, რომლებიც წარმოიშვება მთელი რიგი 
ანთროპოგენური და ბუნებრივი ფაქტორებით, როგორიცაა დაბინძურება, საზღვაო 
ტრანსპორტი, ევთროფიკაცია, კლიმატის ცვლილება და სანაპირო საფრთხეები: 
 

• გაზის ჰიდრატების დიდი რაოდენობა შავი ზღვის განსაკუთრებული აქტივია,  რაც 
წარმოადგენს როგორც შესაძლებლობას, ისე რისკს;  

• თევზის მარაგები და სახეობების მრავალფეროვნება სერიოზული სტრესის ქვეშ 
იმყოფება; ერთობლივი კვლევისა და მონიტორინგის შედეგად შესაძლოა შეიქმნას 
უკეთესად შეფასების, მართვისა და პრევენციის საფუძველი;  

• პროგნოზირების ზუსტი მექანიზმების და შესაძლებლობების შექმნა სხვადასხვა მზარდ 
და კომპლექსურ სტრესფაქტორთან გამკლავებისთვის და მათი ურთიერთქმედების 
უკეთესად გააზრებისთვის, მათ შორის, შავ ზღვაში ჩამდინარე მდინარეებთან მათი 
კავშირის დადგენისთვის;  

• განათლებას, მეცნიერებას და ინოვაციებს მივიჩნევთ ყველაზე მნიშვნელოვან 
ინსტრუმენტებად, რომლებსაც შეუძლია სრულად გამოავლინოს ლურჯი ზრდის 
პოტენციალი ცოცხალი რესურსების, საზღვაო განახლებადი რესურსების, ტურიზმის, 
კულტურის, ტრანსპორტის, ზღვის ფსკერის ნახშირწყალაბდების თვალსაზრისით, რაც 
რეგიონის ლურჯი ეკონომიკის საფუძველია; 

• მეცნიერება და განთლება ხელს უწყობს შავ ზღვაზე სანაპირო და საზღვაო პოლიტიკისა 
და სტრატეგიების შემუშავებასა და განხორციელებას, მათ შორის, ეკოსისტემების 
უკეთესად შეფასებას, პროგნოზირებას და მართვას, მოწყვლადობის, რისკებისა და 
შესაძლო შემცირების ღონისძიებების იდენტიფიცრებას; 

• ცოდნა ხელს უწყობს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და ინფორმირებული 
გადაწყვეტილებების მიღებას შავი ზღვის ეკონომიკების მდგრადი ზრდის შესახებ, 
სოციალურ, გარემოსდაცვით და კლიმატთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე 
რეაგირებისას.  

 

სტრატეგიული კვლევებისა  და ინოვაციების დღის წესრიგი  
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დიაგრამა 1:  შავი ზღვის სტრატეგიული კვლევებისა  და ინოვაციების დღის წესრიგის 4 (ოთი) 
მთავარი გამოწვევა „ბურგასის ხედვის დოკუმენტის“  საფუძველზე.  

 

                      
 
სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგი შემუშავდა უკვე შეთანხმებული 
მიზნების საფუძველზე, როგორც აღნიშნულია „ბურგასის ხედვის დოკუმენტში“ შესაბამის 
გამოწვევებზე რეაგირებისთვის.  
 
ინიციატივის ფარგლებში იდენტიფიცირებულია 4 ძირითადი გამოწვევა, რომლებთან 
დაკავშირებითაც  შესაძლოა შემუშავდეს მთელი რიგი კვლევითი და ინოვაციური 
ღონისძიებები (დიაგრამა 1):  

• შავი ზღვის ფუნდამენტური კვლევის გამოწვევებზე რეაგირება – „შავი ზღვის ცოდნის 
ხიდი“;  

• შავი ზღვის ლურჯი ზრდისთვის პროდუქტებისა და გადაწყვეტილებების შემუშავება და 
კლასტერების ჩამოყალიბება - შავი ზღვის ლურჯი ეკონომიკა;  

• კრიტიკული მხარდაჭერის სისტემებისა და ინოვაციური ინფრასტრუქტურების შექმნა –  
ძირითადი ერთობლივი ინფრასტრუქტურა და პოლიტიკის ინსტრუმენტები; 

• განათლება და შესაძლებლობების შექმნა  - გაძლიერებული მოქალაქეები და 
გაძლიერებული სამუშაო ძალა.  

 
სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგის განხორციელებისას 
გათვალისწინებული იქნება 3 (სამი) მნიშვნელოვანი ფაქტორი::  
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• პირველი, გამოწვევებზე რეაგირება ხელს უწყობს ინოვაციური, კონკრეტული 
მიზნებისთვის გამოსადეგი დაკვირვებისა და მონაცემთა გაზიარების სისტემების 
შემუშავებასა და დანერგვას (ეკოლოგიური და სოციალური მონაცემების 
კომბინირებით), არსებულ ინფრასტრუქტურებზე დაყრდნობით; 

• მეორე,  ღონისძიებები შემუშავებულია ისე, რომ ისინი ძირითადად განხორციელდეს 
თანადაფინასების მექანიზმების  საფუძველზე და ერთობლივი პროგრამების და 
ორგანოების ფარგლებში, ეროვნულ, ტრანსნაციონალურ და საერთაშორისო დონეზე;  

• მესამე, შავი ზღვის სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგი 
განახლდება რეგულარულად, დიალოგისა და შესაბამის ეროვნულ და კვლევით  
დაინტერესებულ მხარეებთან მჭიდრო კავშირის საფუძველზე და შემდგომი 
განმარტებები და შესწორებები განხორციელდება საჭიროების მიხედვით.   

 
სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგის მთავარი შედეგი იქნება ეროვნულ 
დონეზე პრიორიტეტების განსაზღვრის ხელშეწყობა ლურჯი ზრდის ეროვნული დღის 
წესრიგების შემუშავებისთვის. გარდა ამისა, სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის 
წესრიგით გათვალისწინებული ღონისძიებები და მათი განხორციელება წარმოშობს სამეცნიერო 
ცოდნას. ასეთი ახალი ცოდნა მოიცავს ეკოსისტემების უკეთესად შეფასებას, პროგნოზირებასა 
და მართვას, ასევე ეკოსისტემების მოწყვლადობის გააზრებას. ცოდნა არის მეცნიერებაზე 
დაფუძნებული და კარგად ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღების ძირითადი 
ელემენტი. ასეთი პოლიტიკა არის მდგრადი ლურჯი ეკონომიკისკენ2 მიმავალი გზა. 

 

გამოწვევა 1: შავი ზღვის ფუნდამენტური კვლევის  გამოწვევებზე რეაგირება. 
მთავარი მიზანი 1 - არსებულ ინიციატივებზე დაყრდნობით ინოვაციური 
მრავალპროფილური კვლევის განხორციელება, მათ შორის, მონაცემთა გაზიარების 
მექანიზმების შემუშავება, რაც წარმოშობს ეკოსისტემების მდგრადობის ზრდისთვის საჭირო 
ცოდნას. 
ღონისძიებები ძირითადი აქტორები – ინიციატივები3 

• შავი ზღვის მთავარ გამოწვევებზე 
რეაგირება, რომლებიც 
დაკავშირებულია 
ევთროფიკაციასთან, 
დეოქსიგენიზაციასთან, უცხო 
სახეობებთან, ახალ 
დამბინძურებლებთან, ნარჩენებთან 
(საშუალოვადიანი/გრძელვადიანი). 

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
კომისია, გაეროს სურსათისა და სოფლის 
მეურნეობის ორგანიზაცია, ხმელთაშუა 
ზღვის თევზჭერის გენერალური კომისია, 
სამინისტროები და შესაბამისი სამთავრობო 
სააგენტოები, კერძო სექტორი, კვლევითი 
ინსტიტუტები. 

                                                           
2 სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების ეს დღის წესრიგი ასევე ხელს უწყობს შავი ზღვის საერთო საზღვაო დღის 
წესრიგის შექმნას. ამ საერთო საზღვაო დღის წესრიგის მიზნებისთვის მონაწილე ქვეყნებს აქვთ საერთო ხედვა 
ლურჯი ან საზღვაო ეკონომიკის მიმართ –  რამდენადაც ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სახე, მათ შორის, მდგრადი 
ექსპლუატაცია და შენარჩუნება, რომელიც დაკავშირებულია ოკეანეებთან, ზღვებთან და სანაპიროებთან, მოიცავს 
დიდი ხნის განმავლობაში არსებული ურთიერთდაკავშირებული ეკონომიკური სექტორების (გადაზიდვა, 
გემმშენებლობა, თევზჭერა, ტრადიციული საზღვაო ტურიზმი) ფართო სპექტრს, ასევე მომავალი განვითარებისთვის 
დიდი პოტენციალის მქონე ახალ სექტორებს, მათ შორის, ლურჯ ბიოეკონომიკას/ბიოტექნოლოგიებს, ოკეანის 
ენერგიას, ზღვის ქარების ენერგიას,  დესალტაციას, სანაპირო ზონების და გარემოს დაცვას, რაც ეკონომიკური ზრდის 
წყაროა.  
3 ჩამოთვლილია ანბანურად. ღონისძიებისთვის მითითებული აქტორების და ინიციატივების სია არ გამორიცხავს 
სხვა პოტენციურ აქტორებს.    
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• საკვების სისტემების, მათ შორის, 
თევზჭერის, მარაგების შეფასების და  
მდგრადობის, საზღვაო დაცული 
ტერიტორიების, ბიოტექნოლოგიების  
(როგორიცაა პროტეინის 
ალტერნატიული წყაროები) კვლევის 
გაძლიერება 
(საშუალოვადიანი/გრძელვადიანი.  

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
კომისია, გაეროს სურსათისა და სოფლის 
მეურნეობის ორგანიზაცია, ხმელთაშუა 
ზღვის თევზჭერის გენერალური კომისია, 
სამინისტროები და შესაბამისი სამთავრობო 
სააგენტოები, კვლევითი ინსტიტუტები. 

• შავი ზღვის ევოლუციის, 
ეკოსისტემების დინამიკის, 
ბიოგეოგრაფიული მოდელების, 
ბიომრავალფეროვნების და 
ეკოსისტემების ფუნქციონირების 
(მათ შორის, ცოცხალი რესურსების), 
აკვაკულტურის პოტენციური 
ზემოქმედების   გააზრების 
ხარვეზების შევსება (მოკლევადიანი).  

 

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
უნივერსიტეტების ქსელი, სურსათისა და 
სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, 
ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის გენერალური 
კომისია, იუნესკოს სამთავრობათაშორისო 
ოკეანოგრაფიული კომისია, სამინისტროები 
და შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, 
ეროვნული ხელისუფლების ორგანოები, 
საზღვაო ოკეანოგრაფიული ოფისები, 
კვლევითი ინსტიტუტები, გაეროს 
გარემოსდაცვითი პროგრამა. 

• სოციალურ-ეკონომიკური კვლევის 
ხელშეწყობა, რომელიც 
ფოკუსირებული იქნება სანაპირო 
ზონების მოსახლეობაზე, რომლებიც  
საზღვაო ეკოსისტემასთან 
ურთიერთქმედებენ,  რათა 
შესწვლილი იქნეს, რა გავლენას 
ახდენს საზღვაო გარემოს 
მამოძრავებლები და ანთროპოგენური 
ფაქტორები საზოგადოებებზე 
(სისტემური მიდგომა) 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმი, 
შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის 
ორგანიზაცია, პერიფერიული საზღვაო 
რეგიონების კონფერენცია, საზღვაო 
კლასტერები, სტატისტიკის ეროვნული 
ინსტიტუტები,  პორტების მმართველი 
ორგანოები,  კვლევითი ინსტიტუტები, შავი 
ზღვის მუნიციპალიტეტების კლასტერები.  

• ეკოსისტემების მდგრადობის შესახებ 
ცოდნის ზრდა შავი ზღვის 
სპეციფიკური მახასიათებლების 
უკეთესად გააზრებით, როგორიცაა 
დინების (Rim current) დინამიკა,  შავი 
ზღვის მეზომასშტაბური 
მახასიათებლები (fronts, eddies, 
ვერტიკალური აწევა), სუბოქსიური-
ანოქსიური ინტერფეისი, ღრმა 
ნაწილი (მათ შორის, ზღვის ფსკერი) 
და მათი როლი  ნუტრიენტების 
ნაკადებში, პროდუქტიულობასა და 
თევზჭერაში 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, სამინისტროები 
და შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, 
კერძო სექტორი, კვლევითი ინსტიტუტები, 
კოსმოსური სააგენტოები, გაეროს 
განვითარების პროგრამა.  

მთავარი მიზანი 2 - ახალი ცოდნის შექმნა კლიმატის გლობალური ცვლილების და 
სხვადასხვა ბუნებრივი და ანთროპოგენური სტრესფაქტორების შავ ზღვაზე ზემოქმედების 
შემცირებისთვის, სახმელეთო და საზღვაო საზღვრიდან ღრმა აუზამდე.  
ღონისძიებები ძირითადი აქტორები – ინიციატივები 
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• ბუნებრივი და ანთროპოგენური 
ზემოქმედების წყაროების 
რაოდენობრივი შეფასება, მათ შორის, 
მდინარის წყალშემკრებების,  
ატმოსფეროს, საზღვაო საქმიანობის 
ზემოქმედების შეფასება,  რათა 
დადგინდეს შავ ზღვაზე 
ფართომასშტაბიანი ზემოქმედების 
მქონე ფაქტორები და პროცესები  
(მდინარე-ზღვა და ატმოსფერო-
ჰიდროსფერო ურთიერთქმედების 
ჩათვლით) 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
კომისია, სანაპირო ზონების მოსახლეობა, 
საზღვაო სააგენტოები,  სამინისტროები და 
სამთავრობო სააგენტოები, 
მუნიციპალიტეტები, არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, პორტების მმართველი 
ორგანოები, სამდინარო კომისიები,  
კვლევითი ინსტიტუტები, კვლევითი 
ინფრასტრუქტურების ქსელები, კოსმოსური 
სააგენტოები. 

• სანაპირო და საზღვაო ზონების 
კომპლექსური მართვის, მათ შორის,  
სახმელეთო და საზღვაო 
საქმიანობების ურთიერთქმედების და 
მათი სანაპირო, სახმელეთო და 
საზღვაო ზონებზე ზემოქმედების 
კვლევა 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
კომისია, პერიფერიული საზღვაო 
რეგიონების კონფერენცია, სამინისტროები 
და სამთავრობო სააგენტოები, ხმელთაშუა 
ზღვის სანაპირო ფონდი,  
მუნიციპალიტეტები, არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, კვლევითი ინსტიტუტები. 

• სანაპირო საფრთხეების კვლევა: 
ეროზია, წყალქვეშა მეწყერები,  ზღვის 
დონის ზრდა, დატბორვა, 
ექტრემალური მოვლენები და 
კლიმატის ცვლილებასთან კავშირები 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, დედამიწაზე 
დაკვირვების ევროპული პროგრამა, 
სამინისტროები და სამთავრობო 
სააგენტოები, მუნიციპალიტეტები, 
კვლევითი ინსტიტუტები. 

• თანამედროვე გეოქიმიური 
ინსტრუმენტების და მოწინავე 
მოდელების გამოყენება შავი ზღვის 
პალეოკლიმატური არქივის 
გაძლიერებისთვის, აუზის 
ბოლოდროინდელი გეოლოგიური და 
ბიოგეოქიმიური ბუნებრივი 
ევოლუციის შესწავლის მიზნით 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, საოკეანო 
აღმოჩენების საერთაშორისო პროგრამის 
ინფრასტრუქტურა, იუნესკოს 
სამთავრობათაშორისო ოკეანოგრაფიული 
კომისია, საზღვაო კვლევის საერთაშორისო 
ქსელები, კვლევითი ინსტიტუტები. 

• სხვადასხვა სტრესფაქტორებს, 
ბიომრავალფეროვნებასა და ზღვის 
ეკოსისტემებს შორის 
ურთიერთქმედების დადგენა, ასევე  
იმის დემონსტრირება, თუ როგორ 
შეიძლება შეიცვალოს ეკოსისტემების 
სტრესფაქტორების ცვლილებების 
მიმართ რეაქცია ადაპტაციისა და 
ევოლუციის შედეგად 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, დედამიწაზე 
დაკვირვების ევროპული პროგრამა, 
გლობალური და რეგიონული დაკვირვების 
სისტემები, იუნესკოს სამთავრობათაშორისო 
ოკეანოგრაფიული კომისია, კვლევითი 
ინფრასტრუქტურების ქსელები, კვლევითი 
ინსტიტუტები. 

• ინტეგრირებული, ახალი 
ევოლუციური კომპლექსური 
(მიკრობებიდან თევზებამდე) 

სამეცნიერო საზოგადოება, დედამიწაზე 
დაკვირვების ევროპული პროგრამა, 
კვლევითი ინსტიტუტები. 
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მოდელირების და მონაცემთა 
ანალიზის შესაძლებლობების 
განვითარება. 

 

საკითხი 2: შავი ზღვის ლურჯი ზრდისთვის პროდუქტებისა და გადაწყვეტილებების 
შემუშავება და კლასტერების ჩამოყალიბება. 
მთავარი მიზანი 1 - შავი ზღვის ყველა ქვეყანაში საზღვაო კვლევებისა და ინოვაციების 
მხარდაჭერა, რათა შეიქმნას სინერგია, გაიზარდოს ეკონომიკური სარგებელი, შემცირდეს 
საფრთხეები კეთილდღეობის მქონე, სიცოცხლისუნარიანი და გაძლიერებული 
საზოგადოებების მომსახურებისას, რომლებიც დაინტერესებული არიან შავი ზღვის აუზით. 
ღონისძიებები ძირითადი აქტორები – ინიციატივები 

• სინერგიის ხელშეწყობა და 
მხარდაჭერა ქსელური 
ღონისძიებებისა და შეხვედრების 
მეშვეობით, შესაძლებლობების 
ზრდის მიზნით,  ლურჯი ეკონომიკის 
კლასტერებს შორის ცოდნის 
გადაცემისთვის და არსებული 
ინტერსექტორული კავშირების 
გაძლიერებისთვის  
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

 

შავი ზღვის კომისია, შავი ზღვის 
არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმი, 
შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის 
ორგანიზაცია, პერიფერიული საზღვაო 
რეგიონების კონფერენცია, ხმელთაშუა 
ზღვის თევზჭერის გენერალური კომისია, 
ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები, 
ადგილობრივი საზოგადოებები, საზღვაო 
კლასტერები, სამინისტროები და შესაბამისი 
სამთავრობო სააგენტოები, სამრეწველო 
სექტორი, რეგიონული და ეროვნული 
ქსელები. 

• სანაპიროს მახლობლად და ღია 
ზღვაში გეოლოგიური 
მახასიათებლების განსაზღვრა, მათი 
დროში ევოლუციის  დადგენა და 
ბიზნესის მიერ ინოვაციური 
ტექნოლოგიების გამოყენების 
ხელშეწყობა,   პოტენციური 
გეოლოგიური საფრთხეების თავიდან 
აცილებით ზრდის ხელშეწყობის 
მიზნით  (საშუალოვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანოები, სამინისტროები 
და შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, 
არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო 
სექტორი, კვლევითი ინსტიტუტები. 

• ბიზნესსა და მკვლევარებს შორის 
დიალოგის ხელშეწყობა 
ცირკულარული ეკონომიკის 
პრინციპების ხელშეწყობისა და 
დანერგვის მიზნით, რომლებიც 
წარმოადგენს ლურჯი ზრდის 
სფეროში მდგრადი ინოვაციების 
სტიმულს (საშუალოვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, საზღვაო 
კლასტერები, არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, კერძო სექტორი, კვლევითი 
ინსტიტუტები. 

• მეთოდოლოგიების შემუშავება და 
დანერგვა მეცნიერებაზე 
დაფუძნებული პოლიტიკის 
შემუშავებისთვის, პროგნოზირების,  
ხარჯსარგებლიანობის და სხვა 
ფინანსური ინსტრუმენტების 
ანალიზისთვის, პროექტების 

სამეცნიერო საზოგადოება, სამინისტროები 
და შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, 
კვლევითი ინსტიტუტები. 
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ინოვაციური და ტექნიკურ-
ეკონომიკური პოტენციალის 
შეფასების მიზნით  (მოკლევადიანი). 

მთავარი მიზანი 2 - საზღვაო ინოვაციებისთვის სტიმულების შექმნა ლურჯი ეკონომიკის 
არსებულ და ახალ სექტორებში.  
 
ღონისძიებები ძირითადი აქტორები – ინიციატივები 

• განახლებადი ენერგიის სექტორების 
იდენტიფიცირება, როგორიცაა ზღვის 
ქარები და ტალღის ენერგია, გაზის 
ჰიდრატების მიზანშეწონილი 
ექსპლუატაციის პოტენციალის 
შესწავლა  
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, სამინისტროები 
და შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, 
კერძო სექტორი, რეგიონული 
ხელისუფლების ორგანოები,  კვლევითი 
ინსტიტუტები. 

• მდგრადი მეთევზეობის და 
მაღალტექნოლოგიური 
აკვაკულტურის, მათ შორის, 
მრავალჯერადი გამოყენების 
პლატფორმების განვითარება  
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

 

ბიზნესასოციაციები, სურსათისა და სოფლის 
მეურნეობის ორგანიზაცია, მეთევზეობისა და 
აკვაკულტურის ორგანიზაციები, ხმელთაშუა 
ზღვის თევზჭერის გენერალური კომისია, 
სამინისტროები და შესაბამისი სამთავრობო 
სააგენტოები, კერძო სექტორი, კვლევითი 
ინსტიტუტები, მცირე და საშუალო 
საწარმოები. 

• ბიოტექნოლოგიების ხელშეწყობა  შავ 
ზღვაში მობინადრე უნიკალური 
ორგანიზმებიდან ახალი, მაღალი 
ღირებულების მქონე პროდუქტების 
მიღების პოტენციალის შესწავლით, 
ღირებულებათა სრული ჯაჭვის 
მასშტაბით 
(საშუალოვადიანი/გრძელვადიანი). 

 

სამეცნიერო საზოგადოება, ასოციაციები 
(როგორიცაა აკვაკულტურის ევროპული 
ასოციაცია და  საზღვაო ბიოტექნოლოგიების 
ევროპის საზოგადოება), სურსათისა და 
სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, 
ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის გენერალური 
კომისია, სამინისტროები და შესაბამისი 
სამთავრობო სააგენტოები, კერძო სექტორი, 
კვლევითი ინსტიტუტები. 

• ტურიზმის ახალი და ინოვაციური 
ფორმების შეთავაზებების და 
მომსახურების განვითარება სანაპირო 
ტურიზმსა და სხვა საქმიანობებს 
შორის სინერგიის შექმნისთვის 
(სამეთევზეო ტურიზმი, კულტურა 
და წყალქვეშა მემკვიდრეობა, 
აკვაკულტურა,  იახტინგი) 
(მოკლევადიანი). 

სამეცნიერო საზოგადოება, 
ბიზნესასოციაციები (როგორიცაა 
გემმშენებლების ასოციაცია), ადგილობრივი 
და რეგიონული ხელისუფლების ორგანოები, 
სამინისტროები და შესაბამისი სამთავრობო 
სააგენტოები, კერძო სექტორი, კვლევითი 
ინსტიტუტები. 

• დაბალემისიური და უნახშირბადო 
ხომალდების გამოყენების და 
გადაზიდვის ოპერაციების 
ხელშეწყობა უსაფრთხოების 
საერთაშორისო სტანდარტებისა და 
ცირკულარული ეკონომიკის 
პრინციპების შესაბამისად, მდგრადი 
და ეკოლოგიური გემმშენებლობის, 
რემონტისა და მოდერნიზების 

სამეცნიერო საზოგადოება, სამინისტროები 
და შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, 
პორტების მმართველი ორგანოები, კერძო 
სექტორი, საჯარო ხელისუფლების 
ორგანოები, კვლევითი ინსტიტუტები. 
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უზრუნველსაყოფად  
(საშუალოვადიანი).  

• ხმელეთსა და ზღვაზე საზღვაო 
ნარჩენების (მათ შორის, 
მიკროპლასტიკატების) მართვის 
ინოვაციური ტექნიკების შემუშავება 
და დანერგვა   ცირკულარული 
ეკონომიკის პრინციპების შესაბამისად 
(მოკლევადიანი).  

 

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
არასამთავრობო ორგანიზაციების  ფორუმი, 
შავი ზღვის კომისია, მოქალაქეები, 
ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის გენერალური 
კომისია, ადგილობრივი საზოგადოებები,  
სამინისტროები და შესაბამისი სამთავრობო 
სააგენტოები, მუნიციპალიტეტები, კერძო 
სექტორი, კვლევითი ინსტიტუტები. 

• საზღვაო ბიოტიკური და აბიოტიკური 
რესურსებით უზრუნველყოფილი 
მომსახურების იდენტიფიცირება 
სანაპირო ზონების დაცვისა და 
სიცოცხლისუნარიანობის 
გაძლიერებისთვის  
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი). 

სამეცნიერო საზოგადოება, ადგილობრივი და 
რეგიონული ხელისუფლების ორგანოები,  
სამინისტროები და შესაბამისი სამთავრობო 
სააგენტოები, კერძო სექტორი, კვლევითი 
ინსტიტუტები. 

 

 

საკითხი 3: მნიშვნელოვანი მხარდაჭერის სისტემებისა და კვლევის ინოვაციური 
ინფრასტრუქტურების შექმნა შავი ზღვის საზოგადოებების მიერ სარგებელის მიღებისთვის. 
მთავარი მიზანი 1 - კომპლექსური, ინტელექტუალური დაკვირვებისა და მონიტორინგის 
სისტემების შექმნა მდგრადი ეკოსისტემების მართვის, კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების 
შემცირების და ადაპტირებადი მართვის მიზნით, ზუსტი პროგნოზრების თვალსაზრისით 
შავ ზღვაზე არსებულ სამეცნიერო, სოციალურ და ეკონომიკურ გამოწვევებზე 
რეაგირებისთვის. 
ღონისძიებები ძირითადი აქტორები – ინიციატივები 

• შავ ზღვაზე სპეციალიზებული 
საზღვაო კვლევითი 
ინფრასტრუქტურების შექმნა და 
გაძლიერება, რაც დაეფუძნება 
არსებულ ევროპულ და 
საერთაშორისო ინიციატივებს და 
უზრუნველყოფს მიმდინარე 
პროექტებსა და კვლევით საქმიანობას 
შორის კავშირს (მოკლევადიანი).  

 
 

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
ეკონომიკური თანამშრომლობის 
ორგანიზაცია, დედამიწაზე დაკვირვების 
ევროპული პროგრამა, საოკეანო დაკვირვების 
გლობალური სისტემა, იუნესკოს 
სამთავრობათაშორისო ოკეანოგრაფიული 
კომისია, სამინისტროები და შესაბამისი 
სამთავრობო სააგენტოები, კვლევითი 
ინფრასტრუქტურები (როგორიცაა EMSO-
ERIC, DANUBIUS-RI, EURO ARGO-ERIC, 
JERICO, HYDRALAB, EuroFleets), კერძო 
სექტორი, კვლევითი ინსტიტუტები. 

• ხარისხიანი თავსებადი მონაცემების 
შექმნა, შეგროვება და 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
(FAIR პრინციპები და ღია 
მონაცემებზე წვდომა) 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

 

სამეცნიერო საზოგადოება, მონაცემთა 
ეროვნული ცენტრები და ორგანიზაციები, 
მონაცემთა რეგიონული 
ინფრასტრუქტურები და ევროპული 
პროექტები (როგორიცაა დედამიწაზე 
დაკვირვების ევროპული პროგრამა, 
EMODNET, SeaDataNet, SeaDataCloud, 
DANUBIUS-RI, EURO ARGO ERIC, EMSO-
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ERIC), კვლევითი ინსტიტუტები, 
რეგიონული და ეროვნული ხელისუფლების 
ორგანოები.  

• მოდელირების, მონიტორინგისა და 
პროგნოზირების შესაძლებლობების 
ინტეგრირება, გაძლიერება და 
განახლება საზოგადოებრივ 
გამოწვევებზე რეაგირების მიზნით 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

 

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
კომისია, დედამიწაზე დაკვირვების 
ევროპული პროგრამის ზღვის გარემოს 
მონიტორინგის სამსახური, დედამიწაზე 
დაკვირვების ევროპული პროგრამა, საოკეანო 
დაკვირვების ევროპის გლობალური სისტემა, 
ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები, 
პროგნიზირების რეგიონული და ეროვნული 
ცენტრები,  რეგიონული  სინოპტიკოსები, 
კვლევითი ინსტიტუტები, რისკის მართვის 
სააგენტოები. 

მთავარი მიზანი 2 - ჰარმონიზებული სამუშაო მეთოდოლოგიების, სტანდარტებისა და 
პროცედურების დანერგვა სანაპირო და საზღვაო კვლევების ყველა ასპექტში.  
ღონისძIებები ძირითადი აქტორები – ინიციატივები 

• მონიტორინგის საერთო 
სტანდარტებისა და კვლევის 
ინფრასტრუქტურების განვითარება 
ინტეგრირებული სანაპირო და 
საზღვაო მართვისთვის, პოლიტიკის 
შემმუშავებლებისა და 
გადაწყვეტილებების მიმღებების 
მხარდაჭერისას (საშუალოვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
კომისია, ზღვის კვლევის საერთაშორისო 
საბჭო, საერთაშორისო საზღვაო 
ორგანიზაცია, საზღვაო კლასტერები, 
ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო ფონდი, 
სამინისტროები და შესაბამისი სამთავრობო 
სააგენტოები, რეგიონული ხელისუფლების 
ორგანოები, კვლევითი ინსტიტუტები. 

• საერთო მეთოდოლოგიისა და 
ტრანსსასაზღვრო საცდელი სქემების 
შექმნა ეკოსისტემის მიდგომის 
საფუძველზე, ეროვნულ და 
რეგიონულ დონეებზე საზღვაო 
სივრცითი დაგეგმარებისთვის  
(მოკლევადიანი). 

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
კომისია, ადგილობრივი და რეგიონული 
ხელისუფლების ორგანოები,  სამინისტროები 
და შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, 
საზღვაო სივრცითი დაგეგმარების   
პლატფორმები, კვლევითი ინსტიტუტები. 

მთავარი მიზანი 3 - მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის შედეგად შავი ზღვისთვის ახალი 
საზღვაო ტექნოლოგიების განვითრება, საზღვაო სექტორში უსაფრთხო და მდგრადი 
ეკონომიკური აღმავლობის, საზღვაო კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაციისა და 
ღირებულების ზრდის ხელშეწყობისა მიზნით. 
ღონისძიებები ძირითადი აქტორები – ინიციატივები 

• ძირითადი ტექნოლოგიების 
იდენტიფიცირება და ხელშეწყობა, 
რომლებიც საჭიროა შავი ზღვის 
მონიტორინგისა და კვლევისთვის, 
გადაწყვეტილებების მიმღებებთან 
მჭიდრო კავშირით და საუკეთესო 
პრაქტიკის გამოყენებით 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

 

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
ეკონომიკური თანამშრომლობის 
ორგანიზაცია, პერიფერიული საზღვაო 
რეგიონების კონფერენცია, საოკეანო 
დაკვირვების ევროპის გლობალური სისტემა, 
საზღვაო კლასტერები, სამინისტროები და 
შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, 
საგანგებო სიტუაციების ეროვნული 
სააგენტოები, პორტების მმართველი 
ორგანოები, კერძო სექტორი, კვლევითი 
ინსტიტუტები, მცირე და საშუალო 
საწარმოები. 
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• აუზის მასშტაბით შეთანხმებული 
პროგრამების მხარდაჭერა  საზღვაო 
კულტურული მემკვიდრეობის 
კონსერვაციისა და ღირებულების 
ზრდისთვის (გრძელვადიანი). 

იუნესკოს სამთავრობათაშორისო 
ოკეანოგრაფიული კომისია, მედია, 
სამინისტროები და შესაბამისი სამთავრობო 
სააგენტოები, მუზეუმები, არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, კვლევითი ინსტიტუტები. 

მთავარი მიზანი 4 - შავი ზღვის რეგიონში ცირკულარულ და ლურჯ ეკონომიკაზე 
ორიენტირებული „სტარტაპების“ შექმნის, მხარდაჭერისა და ხელშეწყობის  მექანიზმები. 
ღონისძიებები ძირითადი აქტორები – ინიციატივები 

• მკვლევარებისთვის, ინოვატორებისა 
და მეწარმეებისთვის კვლევის 
ინფრასტრუქტურაზე ღია და მარტივი 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
ღია ტრანსნაციონალური სამსახურის 
და წვდომის ინიციატივების შექმნით 
(ტრანსნაციონალური და 
ვირტუალური წვდომა)  
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი და 
გრძელვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, სამინისტროები 
და შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, 
ეროვნული ხელისუფლებები და 
ორგანიზაციები, რეგიონული 
ორგანიზაციები, კვლევითი 
ინფრასტრუქტურები, კვლევითი 
ინსტიტუტები. 

• ინკუბატორებისა და ტექნოპარკების 
შექმნა, ინტეგრირება და მხარდაჭერა 
ლურჯი ეკონომიკის მცირე და 
საშუალო საწარმოების, 
„სტარტაფების“ და ინოვაციური 
ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი და 
გრძელვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, სავაჭრო 
პალატები და მრეწველობა, საერთაშორისო 
ორგანიზაციები, სამინისტროები და 
შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, კერძო 
სექტორი, რეგიონული ორგანიზაციები, 
კვლევითი ინსტიტუტები, „სტარტაპ ევროპა“, 
საწარმოო კაპიტალი.  
 

 

საკითხი 4: განათლება და შესაძლებლობების გაძლიერება. 
მთავარი მიზანი 1 - ფორმალური და არაფორმალური სწავლის, განათლების, ტრენინგის, 
ასევე ცოდნისა და ტექნოლოგიების გამოყენების ხელშეწყობა უკვე შექმნილი და 
განვითარებადი საზღვაო სამუშაო ადგილებისთვის. 
ღონისძიებები ძირითადი აქტორები – ინიციატივები 

• ახალი პროგრამების შემუშავება და 
არსებული პროგრამების 
კოორდინირება (სასწავლო 
პროგრამები და სასწავლო გეგმები) 
სტრატეგიული კვლევისა და 
ინოვაციების დღის წესრიგით 
განსაზღვრული პრიორიტეტების 
მხარდაჭერისა და 
განხორციელებისთვის. ეს 
განაპირობებს მომავალი 
მკვლევარებისა და 
პროფესიონალებისთვის 
სპეციალიზებული საბაკალავრო, 
სამაგისტრო, სადოქტორო და  
სამეცნიერო პროგრამების 
შემუშავებასა და განხორციელებას 

სამეცნიერო საზოგადოება, სამინისტროები 
და შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, 
რეგიონული და ეროვნული ხელისუფლების 
ორგანოები, კერძო სექტორი, კვლევითი 
ინსტიტუტები, ტრენინგის ორგანიზაციები. 
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ლურჯი ზრდის ყველა სფეროში 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი)..  

• მთელი სიცოცხლის განმავლობაში 
სწავლის და პროფესიული 
განათლების პროგრამების შემუშავება 
ინტეგრირებული სანაპირო და 
საზღვაო მართვის და ლურჯი 
ეკონომიკის სფეროში 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

 

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
კომისია, ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო 
ფონდი, სამინისტროები და შესაბამისი 
სამთავრობო სააგენტოები, კერძო სექტორი, 
რეგიონული და ეროვნული ხელისუფლების 
ორგანოები, კვლევითი ინსტიტუტები, 
ტრენინგის ორგანიზაციები, პროფესიული 
სწავლების ინსტიტუტები. 

• ციფრული წიგნიერების ხელშეწყობა 
(ელექტრონული სწავლის გარემო) და 
ვირტუალური ტექნოლოგიების 
დანერგვისა და გამოყენების სფეროში 
სწრაფი ცვლილებებისთვის 
მომზადება, რაც მთელი სიცოცხლის 
განმავლობაში სწავლის აუცილებელი 
კომპონენტია ლურჯი ეკონომიკის 
ყველა სექტორში  
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

სამეცნიერო საზოგადოება, მედია, 
სამინისტროები და შესაბამისი სამთავრობო 
სააგენტოები, რეგიონული და ეროვნული 
ხელისუფლების ორგანოები, არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, კვლევითი ინსტიტუტები, 
კერძო სექტორი, ტრენინგის ორგანიზაციები. 

• მენტორობის, ტრენინგისა და სწავლის 
ხელშეწყობა ახალი გაფართოებადი 
„სტარტაფებისთვის“, რომლებიც 
საქმიანობენ 
ადგილობრივ/რეგიონულ დონეზე 
ლურჯი ეკონომიკისა და ლურჯი 
ზრდის სექტორებში  
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

 

სამეცნიერო საზოგადოება, 
ბიზნესსაზოგადოება, სავაჭრო პალატები, 
ინოვაციების პარკები და კლასტერები, 
სამინისტროები და შესაბამისი სამთავრობო 
სააგენტოები, რეგიონული და ეროვნული 
ხელისუფლების ორგანოები, პერიფერიული 
საზღვაო რეგიონების კონფერენცია, 
კვლევითი ინსტიტუტები, არასამთავრობო 
ორგანიზაციები,  ტექნოლოგიური პარკები, 
ტრენინგის ორგანიზაციები. 

• სტუდენტების, ასპირანტებისა და 
დამწყები მკვლევარების მხარდაჭერა, 
რათა მათ მიიღონ პრაქტიკული 
გამოცდილება და გაიარონ სტაჟირება 
ისეთ ბიზნესსა და ინსტიტუტებში, 
რომლებიც აქტიურად არიან 
ჩართული ლურჯ ეკონომიკაში 
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი).  

 

სამეცნიერო საზოგადოება, სავაჭრო 
პალატები, ინოვაციების პარკები და 
კლასტერები, სამინისტროები და შესაბამისი 
სამთავრობო სააგენტოები, ეროვნული და 
რეგიონული ადმინისტრაციები, 
არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო 
სექტორი, კვლევითი ინსტიტუტები,   
ტექნოლოგიური პარკები, ტრენინგის 
ორგანიზაციები. 

მთავარი მიზანი 2 - ოკენესთან დაკავშირებული მოქალაქეების გაძლიერება, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ, რომ შავი ზღვა იყოს სუფთა, პლასტიკური ნარჩენებისგან თავისუფალი, 
ჯანსაღი და პროდქუტიული.  
ღონისძიებები ძირითადი აქტორები – ინიციატივები 

• რეგიონის საზოგადოებების 
განათლება შავი ზღვის უნიკალური 
ღირებულების შესახებ და რეგიონში 
სამოქალაქო მეცნიერების ხელშეწყობა  
(მოკლევადიანი/საშუალოვადიანი). 

 

სამეცნიერო საზოგადოება, საზღვაო 
მეცნიერებების მასწავლებელთა ევროპული 
ასოციაცია, ადგილობრივი ხელისუფლების 
ორგანოები, მასმედია, სამინისტროები და 
შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, 
არასამთავრობო ორგანიზაციები, 
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საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელები 
(ინფლუენსერები), კერძო სექტორი, 
კვლევითი ინსტიტუტები, ტრენინგის 
ორგანიზაციები, სოციალური მედიისა და 
კომუნიკაციის ექსპერტები და 
სპეციალიზებული კომპანიები.  

• შავი ზღვის 
კულტურული/სამეცნიერო 
თვითმყოფადობის შესახებ 
ინფორმაციის გავრცელება 
მიზნობრივი საგანმანათლებლო და 
სამუშაო პროგრამებით კვლევისა და 
ლურჯი ეკონომიკის ყველა სფეროში 
(მოკლევადიანი).  

 

სამეცნიერო საზოგადოება, ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანოები, სამინისტროები 
და შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, 
არასამთავრობო ორგანიზაციები, 
დამფუძნებელი და მომხმარებელთა 
ასოციაციები, საზოგადოებრივი აზრის 
შემქმნელები (ინფლუენსერები), კერძო 
სექტორი, კვლევითი ინსტიტუტები, 
სოციალური მედიისა და კომუნიკაციის 
სპეციალისტები, სპორტული კლუბები, 
ტრენინგის ორგანიზაციები. 

მთავარი მიზანი 3 - სამეცნიერო პოლიტიკის დიალოგის გაძლიერების ხელშეწყობა სანაპირო 
და საზღვაო პოლიტიკისა და პროგრამების ფორმულირებისას.  
ღონისძიებები ძირითადი აქტორები – ინიციატივები 

• შავი ზღვის სხვადასხვა ადგილებზე 
კომპლექსური საინფორმაცია 
კამპანიის წარმოება ყოველწლიური 
ღონისძიების – „ევროპის მკვლევართა 
ღამე“ – ფარგლებში, რომელიც 
განზრახული იქნება 
საზოგადოებისთვის, სტუდენტებისა 
და ბავშვებისთვის (მოკლევადიანი). 

სამეცნიერო საზოგადოება, საერთაშორისო 
ორგანიზაციები, ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანოები, მასმედია, 
სამინისტროები და შესაბამისი სამთავრობო 
სააგენტოები,  
არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო 
სექტორი, კვლევითი ინსტიტუტები, 
სოციალური მედიისა და კომუნიკაციის 
სპეციალისტები.  

• მიზნობრივი ღონისძიებების 
მეშვეობით პოლიტიკის 
შემმუშავებლებისა და 
გადაწყვეტილებების მიმღებების 
ტრენინგი სანაპირო და საზღვაო 
პოლიტიკის ეფექტიანად 
განხორციელებისა და მართვისთვის 
(მოკლევადიანი). 

სამეცნიერო საზოგადოება, სამინისტროები 
და შესაბამისი სამთავრობო სააგენტოები, 
ეროვნული, რეგიონული და ადგილობრივი 
ხელისუფლების ორგანოები,  
არასამთავრობო ორგანიზაციები, კვლევითი 
ინსტიტუტები. 

• შავი ზღვის აუზის უნიკალურობისა 
და მნიშვნელობის შესახებ 
ინფორმაციის გავრცელება, 
ადგილობრივ, რეგიონულ და 
გლობალურ დონეებზე სპეციალურ 
ღონისძიებებზე და ინიციატივებში 
შავი ზღვის ელჩების დანიშვნით, 
როგორიცაა შავი ზღვის 
საერთაშორისო დღე (31ოქტომბერი) 
და ევროპის ზღვის დღე 
(მოკლევადიანი). 

სამეცნიერო საზოგადოება, შავი ზღვის 
კომისია, საერთაშორისო ორგანიზაციები, 
ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები, 
მასმედია, სამინისტროები და შესაბამისი 
სამთავრობო სააგენტოები,  არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, კერძო სექტორი, კვლევითი 
ინსტიტუტები, სოციალური მედიისა და 
კომუნიკაციის სპეციალისტები.  
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დანართები 

 

დანართი 1 –  ლექსიკონი 

აკრონიმი  დასახელება  

 

BSC  შავი ზღვის კომისია  

BSEC  შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის 
ორგანიზაცია  

BSUN  შავი ზღვის უნივერსიტეტების ქსელი   

CMEMS  დედამიწაზე დაკვირვების ევროპული 
პროგრამის ზღვის გარემოს მონიტორინგის 
სამსახური   
 

Copernicus  დედამიწაზე დაკვირვების ევროპული 
პროგრამა  
 

CPMR  პერიფერიული საზღვაო რეგიონების 
კონფერენცია   
 

DANUBIUS-RI  სამდინარო და საზღვაო სისტემების მოწინავე 
კვლევის საერთაშორისო ცენტრი  
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EC  ევროკომისია  
 

EMODNET  საზღვაო დაკვირვებისა და მონაცემების 
ევროპული ქსელი  
 

EMSEA  საზღვაო მეცნიერებების მასწავლებელთა 
ევროპული ასოციაცია  
 

EMSO-ERIC  ზღვის ფსკერისა და წყლის ევროპის 
მრავალპროფილური ობსერვატორია - 
ევროპის კვლევითი ინფრასტრუქტურის 
კონსორციუმი  
 

ESFRI  კვლევითი ინფრასტრუქტურების შესახებ 
ევროპის სტრატეგიული ფორუმი  
 

EU  ევროკავშირი  
 

EURO ARGO -ERIC RI  ევროპის წვლილი აგრარულ პროგრამაში  
 

EUROFLEETS  ახალი საოპერაციო ნაბიჯები ევროპის 
კვლევითი ფლოტების ალიანსისკენ   
 

EuroGOOS  საოკეანო დაკვირვების ევროპის გლობალური 
სისტემა   
 

FAO  სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაცია   
 

GFCM  ხმელთაშუა ზღვის თევზჭერის გენერალური 
კომისია 
 

GOOS  საოკეანო დაკვირვების გლობალური სისტემა   
 

Hydralab  ეკოლოგიური ჰიდრავლიკური 
ინსტიტუტების ევროპის ქსელი   
 

ICES  ზღვის კვლევის საერთაშორისო საბჭო   
 

ICT  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები   
 

ICZM  სანაპირო ზონის ინტეგრირებული მართვა    
  
IMO  საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია  

  
IOC-UNESCO  იუნესკოს სამთავრობათაშორისო 

ოკეანოგრაფიული კომისია  
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IODP  საოკეანო აღმოჩენების საერთაშორისო 
პროგრამა   
 

JERICO  კვლევითი ინფრასტრუქტურების 
ერთობლივი ევროპული ქსელი სანაპირო 
დაკვირვებისთვის   
 

JPI  ერთობლივი პროგრამული ინიციატივები  
  

MEDCOAST  ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო ფონდი   
 

MPAs  საზღვაო დაცული ტერიტორიები   
 

MSP  საზღვაო სივრცითი დაგეგმარება  
 

NGOs  არასამთავრობო ორგანიზაციები  
  

SeaDataCloud  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 
პროექტი - პანევროპული ინფრასტრუქტურა 
საოკეანო & საზღვაო მონაცემების მართვის 
პანევროპული ინფრასტრუქტურის შემდგომი 
განვითარება   
 

SeaDataNet  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 
პროექტი - პანევროპული ინფრასტრუქტურა 
საოკეანო & საზღვაო მონაცემების 
მართვისთვის  
  

SMEs  მცირე და საშუალო საწარმოები   
 

UNDP  გაეროს განვითარების პროგრამა 
    

UNEP  გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა  
 
 

დანართი  2 - სტრატეგიული კვლევებისა და ინოვაციების დღის წესრიგის შემუშავება.   

2017 წელს ევროკომისიამ წამოაყენა და მხარი დაუჭირა ერთობლივი კვლევისა და ინოვაციების 
დღის წესრიგის შემუშავების ინიციატივას, რომლითაც იხელმძღვანელებდნენ პოლიტიკის 
შემმუშავებლები ეროვნულ და ევროკავშირის დონეებზე და რომლის სახელიც იყო „ლურჯი 
ზრდის ინიციატივა შავ ზღვაში კვლევებისა და ინოვაციებისთვის“. როგორც აღნიშნულია 
„ბურგასის ხედვის დოკუმენტში“, ექსპერტთა ეს სამუშაო ჯგუფი შედგებოდა შავი ზღვის 
სანაპირო ქვეყნების (ბულგარეთის რესპუბლიკა, საქართველო, რუმინეთი, რუსეთის 
ფედერაცია, თურქეთის რესპუბლიკა და უკრაინა, ასევე მოლდოვას რესპუბლიკა) 
ექსპერტებისგან და თანამშრომლობდა ევროპის წამყვანი საზღვაო ინსტიტუტებისა და 
ორგანიზაციების საზღვაო ექსპერტებთან და მას მხარს უჭერდა ევროკომისია1. მათ შეიმუშავეს 
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„ბურგასის ხედვის დოკუმენტი“4 – 2030 წლისთვის პროდუქტიული, ჯანსაღი, 
სიცოცხლისუნარიანი, მდგრადი და უფრო ღირებული შავი ზღვის შესახებ საერთო  ხედვის 
ძირითადი ჩარჩო დოკუმენტი. ეს დოკუმენტი ამოქმედდა 2018 წლის მაისში ბურგასში, 
ბულგარეთში, ევროპის საზღვაო დღეს. ის ეხება ძირითად გამოწვევებს,  რომლებსაც ეფუძნება 
სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების ახალი დღის წესრიგი. ეს პროცესი შემდგომში 
მხარდაჭერილი იქნა მინისტრთა დეკლარაციით შავი ზღვის საერთო საზღვაო დღის წესრიგის 
შესახებ (2018),5  რომელიც მიღებული იქნა შავი ზღვის იმავე ქვეყნების მიერ.  

იმ ექსპერტებმა, რომლებიც შეუერთდნენ ლურჯი ზრდის ინიციატივას შავ ზღვაში კვლევისა 
და ინოვაციებისთვის, ევროკომისიის მხარდაჭერით ჩაატარეს რვა (8) სემინარი (დიაგრამა 2). 
თავდაპირველად შეგროვდა და გაანალიზდა ინფორმაცია საზღვაო კვლევის ეროვნული და 
საერთაშორისო პროექტების შესახებ. მეორე რიგში განხილული იქნა შავი ზღვის თითოეულ 
ქვეყანაში არსებული ხარვეზები და კვლევისა ინოვაციების შესაძლებლობები, აუცილებელ 
დასაბუთებასთან ერთად. მესამეც,  იდენტიფიცირებული იქნა რეგიონული და ეროვნული 
საზღვრები და სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების საჭიროებებისა და შესაძლებლობების 
წინაპირობები სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგის წარმატებით 
განხორციელებისთვის. მიღებული მონაცემებისა და ამ სემინარების შედეგების საფუძველზე 
ინიციატივის ექპერტებმა მოამაზადეს: i) საერთო ხედვა; ii) გამოწვევები;  iii) სტრატეგიული 
კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგის მიზნები. ეს შედეგები ჩართული იყო „ბურგასის 
ხედვის დოკუმენტში“.    

დიაგრამა 2: „ბურგასის ხედვის დოკუმენტის“ შემუშავებისთვის გადადგმული ნაბიჯები. 

 

 

                                                           
4 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/sites/mare-emd/files/burgas-vision-paper_en.pdf   
5 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/sites/mare-emd/files/burgas-ministerial-declaration_en.pdf 
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საჭიროებებისა და ხარვეზების იდენტიფიცირებისთვის გაანალიზდა მატრიცები, წარსულში 
განხორციელებული პროექტების შესახებ ინფორმაცია და შეტანილი იქნა შემაჯამებელ 
ცხრილებში. ამ მიზნით, წინასწარ განსაზღვრული შესაბამისი სფეროს საკვანძო სიტყვების 
ნაკრები გადაეცა ექსპერტთა ჯგუფს და მის წევრებს ეთხოვათ ეროვნული/საერთაშრისო 
პროექტების რუკის შედგენა. ამ სავარჯიშოს შედეგად გამოვლინდა ეროვნული და 
ევროკავშირის პროექტების განსხვავებული მიმართულებები, როგორ ასახულია ქვემთ 
მოცემულ დიაგრამაზე (დიაგრამა 3). მაგალითად მაშინ, როდესაც ეროვნული პროექტები 
ძირითადად ფოკუსირებული იყო ბიომრავალფეროვნებაზე, დაბინძურებაზე, დაკვირვებისა და 
მართვის საქმიანობაზე, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული შავ ზღვასთან დაკავშირებული 
პროექტები აქცენტს აკეთებდა ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა  სოციოეკონომიკა, ტრენინგი, 
კლიმატის ცვლილება და სხვადასხვა სტრესფაქტორები. 

დიაგრამა 3: საზღვაო კვლევითი პროექტები შავ ზღვაზე. 
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2018 წლის მაისში „ბურგასის ხედვის დოკუმენტის“ ამოქმედების შემდეგ, შავი ზღვის ლურჯი 
ზრდის ინიციატივის მცდელობები ფოკუსირებული იყო სტრატეგიული კვლევისა და 
ინოვაციების დღის წესრიგის მიზნებისა და ღონისძიებების განსაზღვრაზე.  სტრატეგიული 
კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგის სტრუქტურა შემუშავდა ისე, რომ 
უზრუნველყოფილი იქნეს ამ დღის წესრიგის ეფექტიანი და რეალური განხორციელება, რაც 
მოიცავს მიზნების, გამოწვევების, ამოცანებისა და ძირითადი აქტორების ნათლად განსაზღვრას 
(დიაგრამა 4). 

დიაგრამა 4: სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგის 4 მიზანი „ბურგასის 
ხედვის დოკუმენტის“ საფუძველზე.  
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შემდგომი ნაბიჯები: გაგრძელდება სამუშაოები ეროვნულ დონეზე უკუკავშირის მისაღებად, 
რათა განისაზღვროს ძირითადი ჩარჩო პირობები სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების 
დღის წესრიგის სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ჯგუფების (მათ შორის, პოლიტიკის 
შემმუშავებლები, მარეგულირებელი სააგენტოები, მკვლევარები და საბოლოო მომხმარებლები -
სტეიქჰოლდერები) მონაწილეობით განხორციელებისთვის.  
  
ეს ასევე ხელს შეუწყობს დაინტერესებული მხარეების მოქმედი ქსელის შექმნას სტრატეგიული 
კვლევისა და ინოვაციების დღის  წესრიგის ამ ვერსიით განსაზღვრული ოთხი გამოწვევის 
საფუძველზე. მომავალში კვლავ გაანალიზდება დღის წესრიგის თითოეულ გამოწვევასთან 
დაკავშირებული საჭიროებები, ხარვეზები და პრიორიტეტები, უკანასკნელ დროს 
განხორციელებული და მიმდინაარე შესაბამისი პროექტებისა და ინიციატივების ფარგლებში 
განსაზღვრული შავი ზღვის კვლევისა და ინოვაციების პრიორიტეტების გათვალისწინებით. 
ასეთი დინამიური პროცესი უზრუნველყოფს სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციების დღის 
წესრიგის რეგულარულ განახლებას. 

დანართი 3 – შერჩეული პროექტები, რომლებიც ხელს უწყობს შავი ზღვის სტრატეგიული 
კვლევისა და ინოვაციების დღის წესრიგს 

COCONET (საზღვაო დაცული ტერიტორიების ქსელები სანაპიროდან სანაპირომდე  (ნაპირიდან 
ღია და ღრმა ზღვამდე), ზღვის ქარების ენერგიის პოტენციალთან ერთად) – ევროკავშირის ჩარჩო 
პროგრამა კვლევისა და განვითარებისთვის (FP7) 

CoCoNet ფოკუსირებულია ხმელთაშუა ზღვასა და შავ ზღვაზე და მისი ამოცანებია, რომ შექმნას: 
1- სახელმძღვანელო პრინციპები საზღვაო დაცული ტერიტორიების ქსელის შექმნისთვის. 2 - 
ქარების ჭკვიანი რუკა, რომლის მეშვეობითაც შეფასდება ზღვის ქარის ელექტროსადგურების 
მიზანშეწონილობა. ორივე ამოცანა მოითხოვს სივრცული საზღვაო ერთეულების 
იდენტიფიცრებას, სადაც ადამიანის მიერ განხორციელებული საქმიანობის მართვა (როგორც 
დაცვის, ისე სუფთა ენერგიის წარმოების თვალსაზრისით) დაეფუძნება ბუნებრივი სისტემების 
მახასიათებლებს, როგორც მოთხოვნილია ეკოსისტემის მიდგომით და საზღვაო სივრცითი 
დაგეგმარებით. ეს ახლი კონცეფცია ეყრდნობა ურთიერთკავშირებს და სასარგებლოა საზღვაო 
სივრცის გამოყენების ნებისმიერი დაგეგმვისთვის. საზღვაო დაცული ტერიტორიები 
უზრუნველყოფს კონსერვაციის სტრატეგიული ამოცანის შესრულებას: ბიომრავალფეროვნების  
კარგი მდგომარეობის შენარჩუნებას ფართომასშტაბიანი ეკოსისტემების ფუნქციონირების 
შენარჩუნების მეშვეობით. ზღვის ქარის ელექტროსადგურები არ დამონტაჟებულა არც 
ხმელთაშუა ზღვაში და არც შავ ზღვაში.  ეს გამოწვეულია ქარების არასტაბილური რეჟიმით და 
სანაპირო ზონებში მცხოვრები მოსახლეობის წანააღმდეგობით, რომ სანაპიროს მახლობლად 
განთავსდეს დიდი ინფრასტრუქტურები. რადგან უმეტეს შემთხვევაში კონტინენტური შელფი 
ვიწროა,  სამონტაჟო სამუშაოები განხორციელდება ნაპირთან საკმაოდ ახლოს, რაც ზღვის 
ლანდშაფტის დარღვევად აღიქმება. თუმცა, სუფთა ენერგიის წარმოების საჭიროება თანდათან 
იზრდება. ხმელეთზე უკვე არსებობს ქარის ბევრი ელექტროსადგური და ამჟამად მისაღებია 
მათი ზღვაში შექმნა, თუ ისინი განთავსდება სათანადოდ ისე, რომ ხელი არ შეუშალოს 
ტურისტულ საქმიანობას. ქარის საზღვაო ელექტროსადგურების ჩართვა პროექტში, რომელიც 
ასევე ფოკუსირებულია საზღვაო დაცული ტერიტორიების ქსელებზე, იძლევა ქარის ენერგიის 
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შესაძლებლობების და ასეთი საწარმოების მიმართ არსებული გარემოს დაცვის აუცილებლობით 
გამოწვეული შეზღუდვების შეფასების საშუალებას. COCONET კონსორციუმმა შეკრიბა 39 
ინსტიტუტი და მცირე და საშუალო საწარმო ევროკავშირის სახელმწიფოებიდან და 
ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებიდან. 

ვებგვერდი: https://cordis.europa.eu/project/rcn/101654/factsheet/en 

DANUBIUS-RI:  სამდინარო-საზღვაო სისტემების მოწინავე კვლევის საერთაშორისო ცენტრი – 
ევროკავშირის ჩარჩო  პროგრამა კვლევისა და განვითარებისთვის (HORIZON 2020) 

DANUBIUS-RI არის ახალი პანევროპული კვლევის ინფრასტრუქტურა. ამჟამად მიმდინარეობს 
მისი მოსამზადებელი ფაზის ბოლო წელი. პროგრამა ფინანსდება ევროკავშირის HORIZON 2020 
კვლევისა და განვითარების პროგრამის ფარგლებში,  #739562 საგრანტო შეთანხმების 
საფუძველზე. DANUBIUS-RI, რომელიც 2016 წლის შემდეგ ჩართულია კვლევითი 
ინფრასტრუქტურების ევროპული სტრატეგიის ფორუმის (ESFRI) საგზაო რუკაში და 
წარმოადგენს დუნაის რეგიონისთვის ევროკავშირის სტრატეგიის (EUSDR)  საფლაგმანო 
პროექტს, ამოქმედდება 2023 წელს.  ხორციელდება რა რუმინეთის საზღვაო გეოლოგიისა და 
გეოეკოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტის (GeoEcoMar) მიერ, მოსამზადებელი ფაზის 
კონსორციუმს ჰყავს 30 პარტნიორი ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის, ბულგარეთის 
რესპუბლიკაში, რუმინეთში, უკრაინასა და მოლდოვის რესპუბლიკაში. 

უკანასკნელ წლებში მდინარეები, დელტები და სანაპირო ზონები განიცდის მუდმივად მზარდ 
წნეხს მიწათსარგებლობის პროცესში მკვეთრი ცვლილებების, ბუნებრივი რესურსების 
გადაჭარბებული ექსპლუატაციის და ჰიდრავლიკური ინჟინერიის გამო.  ამის შედეგად 
გამოწვეული დეგრადაცია სერიოზულ გავლენას ახდენს საზოგადოებასა და გარემოს 
სიჯანსაღეზე. DANUBIUS-RI, რომლის მიზანია დადგენილი საზღვრების გადალახვა, 
გამოიყენებს ფუნდამენტურად ახალ მიდგომას, რათა მხარი დაუჭიროს  სამდინარო-საზღვაო  
სისტემებთან დაკავშირებით საზოგადოების მოთხოვნებს, გარემოს ცვლილებებსა და გარემოს 
დაცვის საჭიროებებს შორის კონფლიქტების კვლევას მსოფლიო მასშტაბით   
 
DANUBIUS-RI-ს ექნება ჰაბი და მონაცემთა ცენტრი რუმინეთში, ოთხი ცენტრი, რომელთა 
ხელმძღვანელობაც განხორციელდება გაერთიანებული სამეფოდან (დაკვირვება), გერმანიიდან 
(ანალიზი), იტალიიდან (მოდელირება) და ნიდერლანდებიდან (ზემოქმედება) და 
ტექნოლოგიების გადაცემის ოფისი  ირლანდიაში. გარდა ამისა, ევროპის მასშტაბით იარსებებს  
სუპერსადგურები, რომლებიც იქნება ბუნებრივი ლაბორატორიები სამეცნიერო მნიშვნელობის 
ადგილებზე დაკვირვებისთვის, კვლევისთვის, მოდელირებისა და ინოვაციებისთვის და 
მოიცავს სამდინარო-საზღვაო სისტემებს, სამდინარო წყაროებიდან გარდამავალ წყლებამდე და 
სანაპირო ზღვებამდე. ეს სადგურები ასევე უზრუნველყოფს სოციალური და ეკონომიკური 
კვლევების განხორციელების შესანიშნავ შესაძლებლობებს კონტრასტული პირობების 
არსებობისას, თითქმის ხელუხლებელი ტერიტორიებიდან (სუპერსადგური დუნაის დელტაზე) 
მნიშვნელოვნად დაზარალებულ ტერიტორიებამდე (ტემზის ესტუარის სუპერსადგური). 

ვებგვერდი: http://www.danubius-ri.eu/ 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/101654/factsheet/en
http://www.danubius-ri.eu/
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DEKOSIM: საზღვაო ეკოსისტემებისა და კლიმატის კვლევის მოწინავე გამოცდილების ეროვნული 
ცენტრი  – ეროვნული  
 
საზღვაო ეკოსისტემებისა და კლიმატის კვლევის ცენტრი (DEKOSIM) არის წამყვანი 
ოკეანოგრაფიული კვლევის ცენტრი თურქეთში და მისი საქმიანობა ეფუძნება ახლო 
აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტის საზღვაო მეცნიერებების ინსტიტუტის 40-წლიან 
გამოცდილებას. შექნილია რა 2012  წელს, DEKOSIM-ს ამჟამად შეუძლია განახორციელოს 
რეგიონული კომპლექსური ოკეანოგრაფიული კვლევა, მათ შორის, აღმოსავლეთ ხმელთაშუა 
ზღვასა და შავ ზღვაში. მიუხედავად იმისა, რომ  DEKOSIM-მა მიაღწია კვლევების წარმტებით 
განხორციელების გარკვეულ დონეს,  რეგიონი ჯერ კიდევ არ არის სათანადოდ შესწავლილი 
ატმოსფეროს, ხმელეთისა და ზღვის კომპლექსური ურთიერთქმედების და შესაბამისი 
პროცესების კვლევის შეზღუდული შესაძლებლობებისა და ინფრასტრუქტურის გამო. ეს 
შეზღუდვები მნიშვნელოვნად აფერხებს ლურჯი ზრდის პოტენციალის ექსპლუატაციას 
რეგიონული, ევროპული და გლობალური მასშტაბით. ამიტომ DEKOSIM ფოკუსირებულია სამ 
ძირითად ამოცანაზე: (i) მონიტორინგის შესაძლებლობების რეგიონის უნიკალურ, 
ინტეგრირებულ სისტემად გარდაქმნა; (ii) მოდელირებისა და პროგნოზირების 
შესაძლებლობების გაუმჯობესება ახალ გამოწვევებზე რეაგირებისთვის; (iii) ცოდნაზე 
დაფუძნებული პროდუქტების განვითარება ლურჯი ზრდის დაჩქარებისთვის და 
საზოგადოებრივ გამოწვევებზე რეაგირებისთვის. ის იმუშავებს საზოგადოებრივ დონეზე 
არსებულ გამოწვევებზე  საზოგადოებისთვის ინოვაციური პროდუქტებისა და მომსახურების 
მიწოდებით და ნაკლებად განვითარებული სექტორების სტიმულრებით, რომლებსაც არ აქვთ 
საკმარისი ცოდნა, რაც უზრუნველყოფილი იქნება ცენტრის მიერ. ცოდნაზე დაფუძნებული 
მომსახურება და პროდუქტები იქნება მთავარი ღირებულება ეროვნულ დონეზე 
გადაწყვეტილებების მიმღებებისთვის და კერძო სექტორისთვის. ევროკავშირის ლურჯი ზრდის 
სტრატეგიის ეფექტიანად განხორციელების ხელშეწყობით, DEKOSIM-ის მიერ შექმნილი ცოდნა 
შეასრულებს  რეგიონული ეკონომიკური ზრდის ტრამპლინის როლს. 

ვებგვერდი: http://dekosim.ims.metu.edu.tr/  
 
EMBLAS-PLUS: შავ ზღვაში გარემოსდაცვითი მონიტორიგნის გაუმჯობესება – შერჩეული 
ღონისძიებები  – ევროკავშირი/გაეროს განვითარების პროგრამა  
 
პროექტი განხორციელდება ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის (ENI) აღმოსავლეთის 
რეგიონული სტრატეგიული დოკუმენტის (2014-2020)6, აღმოსავლეთის რეგიონული 
მრავალწლიანი ინდიკაციური პროგრამის (2017-2020) და შავი ზღვის აუზში ერთობლიცი 
საოპერაციო პროგრამის (2014-2020)8 კონტექსტში. პროექტი არის ევროპის სამეზობლო 
ინსტრუმენტის აღმოსავლეთის რეგიონული სამოქმედო პროგრამის (2017) ნაწილი; ნაწილი 2: 
აღმოსავლეთის პარტნიორობის მრავალმხრივი მიმართულებების განხორციელების 
მხარდაჭერა, ჩრდილოეთის მიმართულების განხორციელება და შავ ზღვაზე სინერგიის 
უზრუნველყოფა.  ეს პროექტი ეფუძნება შავ ზღვაში ადრე განხორციელებული და მიმდინარე 
პროექტების შედეგებსა და დასკვნებს და უზრუნველყოფს რეგიონში განხორციელებულ 
შესაბამისი ღონისძიებების, კერძოდ, ევროკავშირის  მიერ დაფინანსებული ღონისძიებების 
შევსებას და მათთან სინერგიას.  ძირითადი პროგრამები და პროექტები მოცემულია ქვევით. 
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პროექტის საერთო მიზანია შავი ზღვის გარემოს დაცვის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. ამ 
ამოცანის შესრულება უზრუნველყოფილი იქნება შემდგომი ტექნიკური დახმარებით, რაც 
ფოკუსირებული იქნება  საზღვაო მონაცემების შეგროვებაზე და ადგილობრივ მცირემასშტაბიან 
მოქმედებებზე, რომლებიც გამიზნული იქნება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და 
განათლებისთვის. ძირითადი მონაწილე აქტორები არიან  კვლევითი/სამეცნიერო და 
საგანმანათლებლო ინსტიტუტები და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები. 2.1.2 
სპეციფიკური ამოცანები შემდეგია: i) ეროვნული და ერთობლივი რეგიონული მონიტორინგის 
პროგრამების ზღვის გარემოს შესახებ მონაცემების გაცვლა და მათზე ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება, საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივის (MSFD), წყლის ჩარჩო დირექტივის 
(WFD) და შავი ზღვის ინტეგრირებული მონიტორინგისა და შეფასების პროგრამის (BSIMAP) 
პრინიცპების შესაბამისად; ii) ერთობლივი ღონისძიებების მხარდაჭერა შავი ზღვის აუზში 
სამდინარო და საზღვაო ნარჩენების შემცირებისთვის; iii) ძირითადი გარემოსდაცვითი 
საკითხების შესახებ ცნობიერების ზრდა და საზოგადოების ჩართულობა შავი ზღვის დაცვაში. 

ვებგვერდი: http://emblasproject.org/  
 
ERANet SEAS-ERA – ინტეგრირებული საზღვაო კვლევის სტრატეგია და პროგრამები  – 
ევროკავშირის  ჩარჩო პროგრამა კვლევისა და განვითარებისთვის (FP7) ERA-NET  
 
SEAS-ERA წარმოადგენდა 18 ქვეყნის (მათ შორის, ევროკავშირის წევრი და არაწევრი შავი ზღვის 
ქვეყნები) საზღვაო კვლევისა და განვითარების წამყვანი დამფინანსებელი ორგანიზაციების 
პარტნიორობას. მოკლედ, SEAS-ERA-ს მიზანი იყო, რომ გამხდარიყო პლატფორმა 
ინტეგრირებულ ევროპულ პოლიტიკაზე ორიენტირებული სტრუქტურის განვითარებისთვის, 
რომელიც ხელს შეუწყობდა ცოდნასა და გამოცდილებას ზღვასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ 
სფეროში. SEAS-ERA-ს მთავარი ელემენტი იყო მისწრაფება, რომ მოეცვა  საზღვაო საკითხებისა 
და საზღვაო კვლევის სრული სპექტრი და გამხდარიყო ღია ფორუმი ცოდნის გაზიარებისთვის –  
რეალური არეალი, სადაც თავს მოიყრიდა ზღვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცოდნა. 
SEAS-ERA მოიცავდა შავ ზღვასთან დაკავშირებულ სრულ  პაკეტს, რომლის მიზანი იყო 
საზღვაო კვლევების დამფინანსებელი წამყვანი ორგანიზაციების ერთობლივი საქმიანობის 
გაძლიერება  და ამგვარად საექსპერტო ცოდნის და რესურსების გაცვლისთვის საფუძველის 
შექმნა, იმ საკითხებზე რეაგირების მიზნით, რომლებზე მუშაობაც რეგიონის ინდივიდუალური 
სახელმწიფოების შესაძლებლობებს აღემატებოდა, ასევე პანევროპულ დონეზე სინერგიის 
გაძლიერების მიზნით. ამ სამუშაო პაკეტის ფარგლებში შემუშავდა რეგიონული სამეცნიერო 
გეგმა, შეიქმნა ერთობლივი პროგრამა, აღირიცხა არსებული საზღვაო კვლევის 
ინფრასტრუქტურები, შეფასდა და გაუმჯობესდა რეგიონში არსებული ადამიანური 
შესაძლებლობების გაძლიერების ინსტრუმენტები. 

ვებგვერდი: http://www.seas-era.eu/  
 
MASRI (ინფრასტრუქტურა საზღვაო კვლევების მდგრადი განვითარებისათვის, რომელიც 
დაკავშირებულია ბულგარეთის წევრობასთან ევროკავშირის ევრო-არგო ინფრასტრუქტურაში)   
 
MASRI არის სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის ეროვნული საგზაო რუკის პროექტი (2017-2023),  
როგორც საოპერაციო პროგრამის – „მეცნიერება და განთლება ჭკვიანი ზრდისთვის“ – 
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კომპონენტი, რომლის კოორდინირებასაც ახორციელებს ოკეანოლოგიის ინსტიტუტი (BAS). 
მისი მიზანია ყველა 8 პარტნიორის საზღვაო კვლევის ეროვნული შესაძლებლობების  
ინტეგრირება ფართომასშტაბიან, მრავალდისციპლინურ (ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, 
გეოლოგია, აკვაკულტურა, მედიცინა, ენერგია, წყალქვეშა და საზღვაო ტექნოლოგიები), 
მრავალფუნქციურ საზღვაო კვლევის ინფრასტრუქტურაში, რაც უზრუნველყოფს უნიკალურ 
შესაძლებლობებს (მონაცემთა ბაზების და კომპიუტერული ქსელების ჩათვლით), რომლებიც 
ფართოდ იქნება  ხელმისაწვდომი მრავალდისციპლინური კვლევისთვის ეროვნულ, რეგიონულ 
და საერთაშორისო დონეზე. კვლევის ინფრასტრუქტურა შედგება ოთხი მთავარი მოდულისგან: 
კვლევის ფლოტი;  საზღვაო დაკვირვების ეროვნული საოპერაციო სისტემა; საინფორმაციო და 
მონაცემთა ცენტრი; კვლევის ლაბორატორიის კომპლექსი. MASRI-ის მისიაა კვლევის 
თანამედროვე ინფრასტრუქტურის შექმნა და გამოყენება, რაც უზრუნველყოფს  
მაღალეფექტიანი საზღვაო კვლევის, საზღვაო გარემოს შესახებ ცოდნის და შავი ზღვის 
რესურსების მდგრადი მართვის შესაძლებლობების გაზრდის, ასევე საზღვაო პოლიტიკის 
განხორციელების, საზღვაო სივრცითი დაგეგმარების და ლურჯი ზრდის მხარდაჭერის  
საფუძველს.  
 
ვებგვერდი: http://masri.io-bas.bg/  
 
PEGASO – ადამიანები ეკოსისტემაზე დაფუძნებული მმართველობისთვის ოკეანისა და 
სანაპიროების მდგრადი განვითარების შეფასების პროცესში – ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამა 
კვლევისა და განვითარებისთვის (FP7)  
ეს პროექტი წარმოადგენდა ძალისხმევას ხმელთაშუა ზღვასა და შავ ზღვაში სანაპირო ზონის 
ინტეგრირებული მართვის შემდგომი განვითარებისთვის. PEGASO-ს მთავარი ამოცანა იყო  
არსებული შესაძლებლობებისა და საერთო ინოვაციური მიდგომების გამოყენება 
ინტეგრირებული პოლიტიკის მხარდაჭერისთვის ხემლთაშუა და შავი ზღვების აუზების 
სანაპირო და საზღვაო რაიონებთან დაკავშირებით, ხმელთაშუა ზღვის სანაპირო ზონების 
ინტეგრირებული მართვის ოქმის შესაბამისად, ასევე – ამ მოდელის შავი ზღვის საჭიროებებზე 
მორგება და მისი გამოყენება. შავი ზღვის კომისიის მუდმივმოქმედმა სამდივნომ – პროექტის 
მთავრმა პარტნიორმა, რომელიც წარმოადგენდა რეგიონის ქვეყნებს, წარმატებით შეიმუშავა  
„შავი ზღვის სანაპირო ზონების ინტეგრირებული მართვის სახელმძღვანელო პრინციპები“,6 
რომელიც მიღებული იქნა შავი ზღვის კომისიის მიერ მის 32-ე შეხვედრაზე 2016 წლის 
ოქტომბერში. ამ ძალისხმევას მხარს უჭერდა IASON პროექტი (http://iason-fp7.eu), რომელიც 
იყენებდა PEGASO და enviroGRIDS FP7 პროექტების შედეგებს. ეს უკანასკნელი  ამუშავებდა შავი 
ზღვის წყალშემკრებებზე დაკვირვების სისტემას შავი ზღვის კომისიისთვის 
(http://portal.envirogrids.net)  
 
ვებგვერდი: http://pegasoproeject.eu  
 
PERSEUS (პოლიტიკაზე ორიენტირებული ზღვის გარემოს კვლევა სამხრეთ ევროპის ზღვებში) – 
ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამა კვლევისა და განვითარებისთვის (FP7)  
 

                                                           
6 http://www.blacksea-commission.org/Downloads/Black_Sea_ICZM_Guideline/Black_Sea_ICZM_Guideline.pdf 
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PERSEUS პროექტმა შეისწავლა ადამიანის საქმიანობისა და ბუნებრივი ზეწოლის ორმაგი 
ზემოქმედება ხმელთაშუა ზღვასა და შავ ზღვაზე. პროექტი აერთიანებდა საბუნებისმეტყველო 
და სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებებს საზღვაო ეკოსისტემებზე ასეთი ზეწოლის 
გრძელვადიანი შედეგების პროგნოზირებისთვის. ზღვებსა და სანაპირობზე გარემოსდაცვითი 
პრობლემების გადაწყვეტის გასაღებია კვლევების მართვის ჩარჩო, რომელიც აერთიანებს 
მეცნიერებს, პოლიტიკის შემმუშავებლებსა და საზოგადოებას. PERSEUS პროექტმა შეიმუშავა 
სქემა, რომლის შედეგიც იყო საერთო ხედვა და მეცნიერებაზე დაფუძნებული 
გადაწყვეტილებები ისეთი ინსტრუმენტების შესაბამისად, როგორიცაა ევროკავშირის საზღვაო 
სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივა (MSFD). კონკრეტულად, პროექტმა დანერგა გარემოს მიმდინარე 
მდგომარეობის შეფასების ახალი ინსტრუმენტები და განაახლა და განავრცო დაკვირვების 
არსებული სისტემები. ასევე შეიქმნა ინოვაციური, მცირე კვლევითი ხომალდი, რომელიც 
სამეცნიერო კვლევის ინსტრუმენტს წარმოადგენდა. PERSEUS-მა შეკრიბა წამყვანი მკვლევარები 
ევროკავშირის წევრი და არაწევრი 21 ქვეყნიდან. კონსორციუმი ფლობდა საზღვაო კვლევისა და  
სიციოეკონომიკის შესახებ ღრმა ცოდნას და ზრდიდა მის დამატებულ ღირებულებას მჭიდრო 
თანამშრომლობით. ამან ხელი შეუწყო ცოდნის გაცვლას, საერთო მიდგომების/პროტოკოლების 
შემუშავებას და საერთო ხედვის ჩამოყალიბებას, სამეცნიერო შესაძლებლობების, ასევე 
ახალგაზრდა მეცნიერების და დანტერესებული მხარეების ტრენინგის შესაძლებლობების 
ზრდას ევროკავშირში და მის ფარგლებს გარეთ. ეს მიდგომა მნიშვნელოვანი იყო, რადგან 
კვლევითი საქმიანობა და მონაწილეთა დიდი რაოდენობა ზრდის ასეთი საერთაშორისო 
პროექტის პროფილს და ქმნის ზემოქმედების ეფექტს, რაც საშუალებას აძლევდა PERSEUS-ს, 
რომ დაემყარებინა ახალი კავშირები  ქვეყნის და რეგიონების ფარგლებს გარეთ.  
 
ვებგვერდი: http://www.perseus-net.eu/ 

 


