
ძლიერი ეკონომიკა 
ძლიერი ქალაქი

31 მაისი, 2019
თბილისი, საქართველო

ჭკვიანი. მწვანე. ინოვაციური.

09:30 – 10:00 რეგისტრაცია

10:00 – 10:30 მისასალმებელი სიტყვა

12:15 – 12:45 შესვენება ყავით

10:45 – 12:15 სესია I

10:30 – 10:45 შესვენება

ქალაქის განვითარების სტრატეგია, როგორც 
ადგილობრივი ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა

კახა კალაძე - ქ. თბილისის მერი

მერსი ტემბონი - მსოფლიო ბანკის რეგიონული 
დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში

კატარინა ბიორლინ ჰანსენი - ევროპის 
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის 
რეგიონული წარმომადგენელი კავკასიაში

იეშიმ ელჰან-კაიალარი - აზიის განვითარების 
ბანკის მისიის დირექტორი საქართველოში

მაჩიე ჩურა - ევროპის საინვესტიციო ბანკის  
რეგიონული წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი 
სამხრეთ კავკასიაში

მოდერატორი - ალექსანდრე ტოგონიძე, ურბანული 
განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი,
ქ. თბილისის მერია
სპიკერი - ანა არდელინი, მერის მრჩეველი 
მედეგობის საკითხებში, ქ. თბილისის მერია
სპიკერი - სტეფან ფასმორი, მედეგობის 
განვითარების პროექტების ხელმძღვანელი
სპიკერი - მანოჯ შარმა, ურბანული განვითარების 
სპეციალისტი, სამხრეთ აზიის რეგიონული 
დეპარტამენტი 
სპიკერი - მეჰრნაზ გოჯეჰი, ქალაქთა ქსელი C40, 
კლიმატის ცვლილების ინკლუზიური პროგრამის 
მენეჯერი
სპიკერი - ტომ ლინდსი, 100 მედეგი ქალაქი, 
სტრატეგიული მენეჯერი



საჯარო და კერძო სექტორი ქალაქების
კეთილდღეობისთვის

ძლიერი ეკონომიკა 
ძლიერი ქალაქი
ჭკვიანი. მწვანე. ინოვაციური.

12:45 – 14:15 სესია II

თბილისი, რეგიონული ჰაბი  17:00 – 17:15 დასკვნითი სესია 

14:15 – 15:00 სადილი

16:30 – 17:00 შესვენება ყავით

17:15 – 18:00 B2B შეხვედრები

15:00 – 16:30 სესია III
ცირკულარული ეკონომიკა - ეკონომიკა
ნარჩენების გარეშე   

მოდერატორი - ეკატერინე მიქაბაძე,  საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 
მოადგილე

სპიკერი - მიხეილ სარჯველაძე, საქართველოს 
იუსტიციის მინისტრის მოადგილე

სპიკერი - მაჩიე ჩურა, ევროპის საინვესტიციო ბანკის  
რეგიონული წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი 
სამხრეთ კავკასიაში

სპიკერი - დავით საგანელიძე, საპარტნიორო 
ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი 

სპიკერი - სოსო ფხაკაძე, საქართველოს ბიზნეს 
ასოციაციის პრეზიდენტი 

სპიკერი - ირაკლი ლექვინაძე, საქართველოს 
ბიზნესომბუდსმენი 

მოდერატორი - გრიგოლ კაცია, საქართველოს 
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
მინისტრის მოადგილე

სპიკერი - ფედერიკო ფიორეტო, საკონსულტაციო 
კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი, მდგრადი 
განვითარების ექსპერტი

სპიკერი - როლანდ რამუში, ნარჩენების მართვის 
სპეციალისტი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკი

სპიკერი - კახა ქარჩხაძე,  წამყვანი მკვლევარი 
განახლებადი ენერგიების დარგში, ილიას  
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპიკერი - მანოჯ შარმა, ურბანული განვითარების 
სპეციალისტი, სამხრეთ აზიის რეგიონული 
დეპარტამენტი 

ანდრია ბასილაია - ეკონომიკური განვითარების 
საქალაქო სამსახურის უფროსი, თბილისის მერია 


