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„გარემოს მონიტორინგი შავი ზღვის აუზში პროგრამა კოპერნიკუსის დახმარებით“ PONTOS 

 

შედეგები, მიგნებები და მომავალი თანამშრომლობის გზები  

 

2022 წლის 27 ოქტომბერი, 16.00-18.00 სთ.  

თბილისი, სასტუმრო რუმსი, კოსტავას ქ. 14.  

 

მწვანე ალტერნატივას აქვს პატივი მოგიწვიოთ შეხვედრაზე, რომელიც გაიმართება პროექტის „გარემოს 

მონიტორინგი შავი ზღვის აუზში პროგრამა კოპერნიკუსის დახმარებით“ (Copernicus assisted environmental 

monitoring across the Black Sea Basin - PONTOS) ფარგლებში. პროექტის მიზანია ტრანსსასაზღვრო 

თანამშრომლობის გაძლიერება მასშტაბური და ჰარმონიზებული გარემოს მონიტორინგის 

საწარმოებლად შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებში. ამ პროექტს საერთაშორისო პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს მწვანე ალტერნატივა. მისი დონორია ევროკავშირის 

სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენტის (ENI) საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამის (CBC) 2014-

2020 წლების შავი ზღვის აუზის გაერთიანებული საოპერაციო პროგრამა. მეტი ინფორმაციისათვის 

იხილეთ პროექტის ოფიციალური ვებ-გვერდი: https://pontos-eu.aua.am/ 

 

შეხვედრის მიზანია დაინტერესებული მხარეებისათვის პროექტის მიერ განხორციელებული კვლევების 

მიგნებების გაცნობა და ონ-ლაინ პლატფორმა PONTOS-ის წარმოდგენა. PONTOS პლატფორმა სხვადასხვა 

სპეციალისტს სთავაზობს მარტივად გამოსაყენებელ და ადვილად ხელმისაწვდომ უფასო ონლაინ 

სერვისებს. პლატფორმაში ინტეგრირებულია კოსმოსური სატელიტებით, დისტანციური ზონდირებითა 

და საველე კვლევებით მიღებული ინფორმაცია. გაიმართება დისკუსია პლატფორმის შემდგომი 

განვითარების, დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლობისა და შესაძლებლობათა გაძლიერების 

საკითხებზე.  

 

შეხვედრაზე გაიმართება ქართულ ენაზე, საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იქნება ქართულ-

ინგლისური სინქრონული თარგმანი.  

 

გთხოვთ ამ მეილზე პასუხით დაგვიდასტუროთ დასწრება 2022 წლის 21 ოქტომბრის 18.00-მდე.  

 

პატივისცემით, 

 

ირაკლი მაჭარაშვილი 

პროექტის მენეჯერი 

ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი 

მწვანე ალტერნატივა 

 

 

 

https://pontos-eu.aua.am/
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Copernicus assisted environmental monitoring across the Black Sea Basin-PONTOS 

 

Outcomes, findings, and future cooperation 

 

October 27, 2022, 16.00-18.00  

Tbilisi, Rooms hotel 14 Kostava str. 

 

 

Green Alternative is pleased to invite you to the Event in the frame of the project Copernicus assisted 

environmental monitoring across the Black Sea Basin-PONTOS. PONTOS aims to enhance transboundary 

cooperation for large-scale harmonized environmental monitoring across the countries of the Black Sea 

region and beyond. The project is implemented by Green Alternative in cooperation with international 

partner organizations. The project is funded by the European Union’s ENI CBC Black Sea Basin Programme 

2014-2020. For more information please visit project web site: https://pontos-eu.aua.am/ 

 

  

The purpose of the event is to present findings of implemented assessments and the PONTOS 

Platform and online services tools. The PONTOS Platform offers easy-to-use and easy-to-access free-of-

charge online services for various specialists. The PONTOS platform retrieves and manages satellite, 

airborne, and field data. Further development of the platform, cooperation and capacity building 

opportunities will be discussed. 

  

The event will be in Georgian, if needed simultaneous interpretation will be provided. 

  

  

Please confirm your attendance by replying to this email until 18.00 Friday, 21 October.  
 

 

Sincerely,  

 

Irakli Matcharashvili  

Project Manager  

Biodiversity Program Coordinator  

GREEN ALTERNATIVE 

 

https://pontos-eu.aua.am/

