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Mtskheta-Mtianeti –  górzysty, położony na północ od Tbilisi region jest w porównaniu z 
Wielkopolską mikroskopijny, bo zamieszkuje go jedynie 100.000 mieszkaoców. Łączy nas jednak 
historia i kilkuletnia współpraca. Oba regiony są kolebkami swoich paostw –  Mtskheta była stolicą 
Gruzji przed Tbilisi. W 2008 r. Region Mtskheta-Mtianeti uczestniczył w poprzednim projekcie 
realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 
„Polska Pomoc” MSZ RP. Tematami projektu „REGIO TAMAR: Samorząd ponad Podziałami”, bo tak 
brzmiała jego nazwa, były promocja gospodarcza i możliwości pozyskiwania funduszy unijnych przez 
gruzioskie władze lokalne i regionalne. Rok później regiony gruzioskie, w tym Mtskheta-Mtianeti, przy 
wsparciu UMWW i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej prezentowały swoje stoisko na targach 
TOUR SALON. W ubiegłym roku przekazywaliśmy naszym gruzioskim partnerom wielkopolskie 
doświadczenia w zakresie agroturystyki. 
 
Bezpośrednim celem tegorocznego projektu jest 
upowszechnienie umiejętności zarządzania projektami 
wśród urzędników administracji oraz pracowników 
organizacji pozarządowych Regionu Mtskheta-
Mtianeti. Taka wiedza jest niezbędna, aby gruzioskie 
władze lokalne i regionalne, a także organizacje 
pozarządowe, mogły wykorzystad fundusze  
międzynarodowych organizacji pomocowych 
wspierających Gruzję. 
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Uczestnicy projektu przeszli 2-tygodniowe szkolenie nt. zarządzania projektami, prowadzone przez 
trenerów Fundacji „Partnerzy dla Samorządu”. Następnie wzięli udział w wizytach studyjnych w 
Powiecie Jarocioskim oraz w Gminach Witkowo i Czerniejewo, gdzie zapoznawali się z praktyką 
wdrażania projektów.  Zdobytą w Wielkopolsce wiedzą podzielili się później ze swoimi kolegami 
podczas warsztatów w Mtskhecie w drugiej połowie czerwca br.  
 

Najważniejsze rezultaty projektu to 10 wniosków 
sporządzonych przez uczestników projektu, gotowych 
do aplikowania w konkursach grantowych, oraz 
utworzenie zespołów projektowych w Administracji 
Gubernatora Regionu Mtskheta-Mtianeti i 4 
samorządach gminnych, na czele których stanęli 
uczestnicy naszego projektu. 
 
 


