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EU4Digital ინიციატივის საშუალებით ევროკავშირი ხელს უწყობს რეფორმებს 
და საქმიანობას საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) 
კვლევის, სტარტაპების და ინოვაციური ეკოსისტემების განვითარების 
მხარდასაჭერად აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში, ევროკავშირის 
გამოცდილების და სათანადო პრაქტიკის გათვალისწინებით.

ძირითადი პრიორიტეტია საინფორმაციო 
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური 
ეკოსისტემების  განვითარება ,  რაც 
გადამწყვეტია ინოვაციების მოსაზიდად 
მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის, მათ 
შორის სტარტაპების საწყისი და ვენჩურული 
დაფინანსება, აქსელერაციის პროგრამები, 
ქსელური აქტივობა და კლასტერინგი და 

კონკრეტული კომპეტენციების და უნარების 
საჭიროებების გადაჭრა. ინიციატივის EU4Digital 
მიზანია ხელი შეუწყოს ამგვარი ეკოსისტემების 
გაძლიერებას, რაც გამოიწვევს კომპანიების 
ზრდას რეგიონში და წვლილს შეიტანს მთლიან 
შიდა პროდუქტში, ექსპორტსა და სამუშაო 
ადგილების შექმნაში რამდენიმე ძირითად 
აქტივობაზე ფოკუსირებით:

ზოგადი საკანონმდებლო ჩარჩოს 
დანერგვა ,  რაც  ხელს უწყობს 
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ  ი ნ ო ვ ა ც ი ე ბ ს 
ევროკავშირის ნორმების და საუკეთესო 
პრაქტიკის საფუძველზე.

მოდულური ტრენინგის პაკეტის 
ზოგადი ჩარჩოს  შემუშავება  (პროგრამა 
EdTech ჰაბი) მცირე და საშუალო 
საწარმოების და სხვა მონაწილე 
მხარეებისთვის  ( პოლიტიკაზე 
პასუხისმგებლები, ICT ინოვაციის 
ინფრასტრუქტურული ორგანიზაციები, 
კომპანიები, რომლებიც უკავშირდება 
ან არ უკავშირდება ICT-ს).

ინოვაციის  ე კოსისტემის 
მ ო ნ ა წ ი ლ ე თ ა  ქ ს ე ლ უ რ ი 
აქტივობის ხელშეწყობა რეგიონში 
და ევროკავშირთან.

Start-up Europe ქსელების 
და პლატფორმების გაფართოება 
აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებში 
მდებარე ორგანიზაციების მოცვის 
მიზნით.

საპოპულარიზაციო კამპანიების 
განხორციელება ცნობიერების 
ასამაღლებლად საინფორმაციო 
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური 
ინოვაციების მნიშვნელობის შესახებ 
და ქალთა მონაწილეობის 
გასაუმჯობესებლად საინფორმაციო 
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური 
ინოვაციების სფეროში.

ციფრული ინოვაციის  და 
ს ქ ე ი ლ - ა ფ  ი ნ ი ც ი ა ტ ი ვ ი ს 
(DISC) გაფართოების მხარდაჭერა 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ქვეყნებში და მაღალტექნოლოგიური 
სტარტაპების მხარდაჭერა - ამისათვის 
შემუშავდება გზამკვლევი ICT 
სამეწარმეო ეკოსისტემის 
პოტენციალის შექმნის მიზნით.

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიური ინოვაციები
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https://eufordigital.eu/geo/thematic-area/ict-innovation/

რატომ არის მნიშვნელოვანი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიური ინოვაციები
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციები წარმოადგენს სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილების 
მამოძრავებელ ძალას. ის ახდენს ქვეყნების აღჭურვას საშუალებებით, რომლებიც იწევს მათი ეკონომიკის რეორგანიზებას 
და გლობალიზებას, ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, საცხოვრებელი სტანდარტების 
ამაღლებას და უთანასწორობის შემცირებას.

საერთო საკანონმდებლო ჩარჩოს პოლიტიკის ძირითადი სფეროები:     

პროგრამამ EU4Digital მხარი დაუჭირა პარტნიორ ქვეყნებს პოლიტიკის შერჩეულ ძირითად სფეროებში საინფორმაციო 
და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების განვითარების მიზნით:

 სომხეთი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მართვა ციფრული ინოვაციებისთვის 

 აზერბაიჯანი  ახალი ორგანიზაციული ფორმები საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიური ინოვაციების მხარდასაჭერად

 ბელარუსი  მრეწველობის ციფრული ტრანსფორმაცია (მცირე და საშუალო საწარმოების 
ციფრული ტრანსფორმაცია ტრადიციულ სექტორებში)

 საქართველო  მცირე და საშუალო საწარმოების წვდომა დაფინანსებაზე ციფრული ინოვაციებისთვის

 მოლდოვა  საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური ინოვაციების ეკოსისტემები 
სტარტეპებისა და სქეილაფებისთვის

 უკრაინა მცირე და საშუალო საწარმოების წვდომა დაფინანსებაზე ციფრული ინოვაციებისთვის

2013-2018 წლებში 
საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიური სერვისების 

მიერ დამატებული 
ღირებულება ევროკავშირში 

გაიზარდა 27%-ით, 
ხოლო საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიური 
წარმოების მიერ დამატებული 

ღირებულება - 31%-ით.

საინფორმაციო და 
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების სექტორი 
ამჟამად ევროკავშირის 

ეკონომიკის ერთ-
ერთი ყველზე უფრო 

ეფექტიანი სექტორია: 
2017 წელს სექტორის შრომის 

თვალსაჩინო ნაყოფიერება იყო 

65.2%-ით უფრო 
მაღალი, ვიდრე იგივე მაჩვენებელი, 

აღრიცხული არა-ფინანსური 
საწარმოების ეკონომიკაში 

მთლიანად.

აღმოსავლეთ სამეზობლოს 
ქვეყნებში ასევე აღინიშნება ICT 
სექტორის ზრდის დაჩქარება: 
ICT სერვისის ექსპორტის 

წილმა 2017 წელს 
შეადგინა მთლიანი ექსპორტის 

დაახლოებით 5% 
და სერვისის ექსპორტის 

19% ბელარუსსა და 
უკრაინაში. ზრდის საშუალო 
მაჩვენებელი ამ ქვეყნებში 
2012-2017 წლებში იყო 

დაახლოებით 6%, რაც 
მომავალში უფრო მეტად ზრდის 

პოტენციალზე მიუთითებს.

არაადეკვატური ყურადღება ინოვაციური ეკოსისტემების მიმართ 
იწვევს ინტელექტის გადინებას და სტარტაპების გადინებას 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან იმ ქვეყნებში, სადაც 
ICT ეკოსისტემა უკეთ არის განვითარებული.
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