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GALAG in brief მოკლედ გალაგის შესახებ

GALAG (Georgian Association of Local Action Groups) is a network of 
all LAGs developed under the ENPARD programme. Every LAG has 
nominated 2 persons as their representative into GALAG.

საქართველოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების
ასოციაცია დაფუძნებულია ENPARD-ის პროგრამის ფარგლებში
ჩამოყალიბებული ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების
მიერ. თითოეულლაგს ყავს ორი წარმომადგენელი გალაგში.



What are the main aims of GALAG?
რა არის გალაგის მთავარი მიზნები?

• Improving  life quality  of people in   rural areas
• სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ცხოვრების დონის

გაუმჯობესება

• Transfer of experiences and good practices from European Union 
Member States

• გამოცდილებისა და პრაქტიკის გაზიარება ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების მხრიდან

• Supporting  transnational cooperations
• ტრანსნაციონალური თანამშრომლობის ხელშეწყობა



• Learning from and exchange of experiences with other LAGs at national
and transnational level 

• ქვეყნის მასშტაბით უკვე არსებული LAG-ების გამოცდილების
ურთიერთგაცვლის ხელშეწყობა

• Encouraging the representatives of different sectors to contribute to 
regional development by implementing the bottom-up approach 

• ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა სექტორების
წარმომადგენლების მოტივირება წვლილი შეიტანოს რეგიონის
განვითარებაში „ქვევიდან ზევით“ მიმართული პრინციპის
დანერგვით

• Support rural development in Georgia using LEADER methodology
• “ლიდერ მიდგომის” (LEADER) მეშვეობით საქართველოში სოფლის

განვითარების ხელშეწყობა



GALAG scope of work გალაგის საქმიანობა

GALAG cooperates with local action groups, rural networks and other rural 
actors mainly on national level to promote the LEADER approach and its 
values and success. GALAG became a member of Georgian Alliance for 
Agriculture and Rural Development (GAARD) and Georgian Rural 
Development Network (GRDN)

გალაგი თანამშრომლობს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებთან, 
სოფლის განვითარების ასოციაციასთან და სხვა დაინტერესებულ
მხარეებთან ეროვნულდონეზე, ლიდერ მიდგომის მხარდაჭერის
მიზნით. გალაგი გახდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის და
სოფლის განვითარების ალიანსის და საქართველოს სოფლის
განვითარების ქსელის წევრი



`

ELARD for GALAG
ევროპის სოფლის განვითარების ლიდერ ასოციაცია
გალაგისთვის

Much of the support to GALAG comes from European LEADER Association for 
Rural Development (ELARD) who are supporting national LEADER networks 
working in rural development across the EU.

GALAG-ის შესაძლებლობების ზრდას და მის მხარდაჭერას დასახული
მიზნების მიღწევაში მნიშვნელოვან წილად უზრუნველყოფს ევროპის
სოფლის განვითარების ლიდერ ასოციაცია (ELARD)



Policy of GALAG გალაგის პოლიტიკა

• Recognition of LEADER methodology as a relevant tool for rural development in Georgia. 
Recognition of LAG and GALAG  would increase the engagement of LAG members in rural 
development issues

• ლიდერ მიდგომის აღიარება, როგორც საქართველოს სოფლის განვითარების
ქმედუნარიანი მექანიზმი. ლაგისა და გალაგის აღიარება ხელს შეუწყობს
გაიზარდოს წევრების მონაწილეობის ეფექტურობა რეგიონული განვითარების
საკითხებში

• The Agriculture and Rural Development Strategy for 2021-2025 document should
include a section about LEADER and its elaboration mechanism

• საქართველოს 2021-2025 წლის სოფლის განვითარების სტრატეგია სასურველია
მოიცავდეს ლიდერ მეთოდოლოგიას და მისი შემუშავების მექანიზმს

• Representatives of public sector need to be trained and introduced to the effectiveness 
of governance based on LEADER principles

• ხელისუფლების სექტორში მომუშავე პირები გადამზადდნენ და გაეცნონ
‘’ლიდერის’’ პრინციპებით მართვის ეფექტიანობას



Achievements of LAG’s  and LEADER methodology in Georgia
ლაგისა და ლიდერის მთავარი მიღწევები საქართველოში

• LAG members have obtained motivation and potential to change the future of their 
municipality for better

• ლაგ-ის წევრებს გაუჩნდათ მოტივაცია და პოტენციალი იმისა, რომ
თავიანთი მუნიციპალიტეტი შეუძლიათ უკეთესობისკენ შეცვალონ

• LAGs are capable for advocacy/lobbying the specific issues and represent the 
communities’ concerns more efficiency making the people’s voice heard at 
different levels

• ლაგებს აქვთ უნარი კონკრეტულ საკითხებს მუნიციპალიტეტში
გაუწიონ ადვოკატირება-ლობირება რათა ხალხის აზრი უფრი
ეფექტურად წარმოაჩინონ

• LAG members are familiar with ‘’bottom up approach’’ implementation which 
will surely accelerate the municipality development process

• ლაგის წევრები კარგად იცნობენ ქვემოდან ზემოთ პრობლემის
გადაჭრის მიდგომას, რაც დააჩქარებს მუნიციპალიტეტის განვითარების
პროცესს



Thank you for attention!

მადლობა ყურადღებისთვის!


