
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

          

 

P R E S S  R E L E A S E P R E S S  R E L E A S E 

The European Union supports Georgia to surpass technical barriers for a better integration 
into international trade. 

 
Kick-off meeting of the project focusing on metrology and compliance with international standards.  

 
 
Media and press are invited to the «Opening Conference» of the project funded by the European Union “Strengthening of 
the metrology and standardisation infrastructure according to the best practice in the European Union”. 
 
The objective of the project is to contribute to the reduction of technical barriers to trade (TBT) and to facilitate the 
integration of Georgia into international trade through an increased quality of the products produced in Georgia, thus 
increasing its export capacities. The project is instrumental to the creation of favourable conditions for a future Deep and 
Comprehensive Free Trade Agreement between Georgia and the European Union. 
 
In order to access foreign markets, products have to be compliant with specific standards. These standards can be set up 
and measured through equipment and processes. Metrology is the science that establishes the correctness of specific 
measurements, which allows sufficiently correct measurements that are essential to commerce.  
In the case of metrology, the goal is to achieve international recognition of the calibration and measurement capabilities.  
In the case of standardisation, the goal is to be compliant with procedures and standards set by the  World Trade 
Organisation.  
 
This project   is funded by European Union in amount of  € 1,4 million and supports Georgian National Agency for 
Standards, Technical Regulations and Metrology (GEOSTM)". It will prepare GEOSTM for further development of 
activities and strengthen the metrology and standardisation departments.  
EU experts from the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Germany), the Federal Institute for Materials 
Research and Testing (BAM, Germany), and the Lithuanian Standards Boards (LST) will advise GEOSTM in order to 
enable the institute to push forward sustainable economic development.  
 
The Opening Conference will be held on November 2

nd
, 2011 at Hotel Ambassadori - 13, Shavteli St, Tbilisi, Georgia, at 

2
00

 p.m. The Deputy Minister of Economy and Sustainable Development of Georgia Mr. Irakli Matkava and the Deputy 
Head of Delegation of the European Union Mr Boris Iarochewitch will open the meeting with their remarks. 
 
For more information, please contact: 
Press and Information Officer, Delegation of the European Union to Georgia: Tamriko.mikadze@eeas.europa.eu  
Resident Twinning Advisor: twinning.geostm@geostm.ge 
Director of Metrology Institute of GEOSTM: nino_mikanadze@yahoo.com 
 
 

This project is funded 
by the European Union 
 
Delegation of the European 
Union to Georgia 
 38, Nino Chkheidze St., 
0102 Tbilisi, Georgia 
Tel:   (995 32) 2943 763 
Fax:  (995 32) 2943768 
http://eeas.europa.eu/delega
tions/georgia  

The European Commission is the EU’s executive body. 

 

“The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link 

together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement 

of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development 

whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European 

Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples 

beyond its borders”. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_barriers_to_trade
http://www.bipm.org/en/cipm-mra/
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm#articleX
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm#articleX
http://www.ptb.de/index_en.html
http://www.bam.de/en/index.htm
http://www.lsd.lt/en/
mailto:Tamriko.mikadze@eeas.europa.eu
mailto:twinning.geostm@geostm.ge
mailto:nino_mikanadze@yahoo.com
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia


 

 
 

 

 

 

 

 

პრეს რელიზი 
  

ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს ტექნიკური ბარიერების აღმოფხვრაში საერთაშორისო ვაჭრობაში 

ინტეგრაციის გაუმჯობებსების მიზნით 

 

პროექტის `მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის გაძლიერება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად~ 
გახსნის კონფერენცია 
 

მედია და პრესა მოწვეულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის 

გაძლიერება ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად” გახსნით შეხვედრაზე.  

პროექტის ძირითადი მიზანია ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების (TBT) აღმოფხვრის და საქართველოს საერთაშორისო 

ვაჭრობაში ინტეგრირების ხელშეწყობა, ასევე საქართველოში წარმოებული პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების 

გზით მისი საექსპორტო შესაძლებლობების გაზრდა. პროექტი წარმოადგენს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

ღრმა და ყოვლისმომცვლელი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნის ერთ-ერთ 

ინსტრუმენტს.  
 

უცხოურ ბაზრებზე შეღწევისათვის, პროდუქტი უნდა შეესაბამებოდეს სპეციფიკურ სტანდარტებს. ეს სტანდარტები კი 

მუშავდება და იზომება პროცესებისა და მოწყობილობების საშუალებით. მეტროლოგია ის მეცნიერებაა, რომელიც 

განსაზღვრავს სპეციფიური გაზომვების სიზუსტეს, რაც უზრუნველყოფს ვაჭრობისათვის აუცილებელ საიმედო და 

ზუსტ გაზომვებს.  
 

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ (1,4 მლნ. ევრო) და მისი მიზანია დაეხმაროს საქართველოს 

სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოს. პროექტის განხორციელება ხელს 

შეუწყობს სააგენტოს მომავალ განვითარებას და მეტროლოგიის და სტანდარტიზაციის მიმართულებების გაძლიერებას. 

კერძოდ, მეტროლოგიის საკითხში, პროექტის მთავარი მიზანია დაკალიბრების და გაზომვის შესაძლებლობების 

საერთაშორისო აღიარების უზრუნველყოფა. სტანდარტიზაციის ნაწილში კი მთავარ მიზანს მსოფლიო სავაჭრო 

ორგანიზაციის მიერ დადგენილ სტანდარტებთან და პროცედურებთან შესაბამისობა წარმოადგენს. 
 

ევროკავშირის ექსპერტები გერმანული ფიზიკო-ტექნიკური უწყებიდან (PTB გერმანია), ნივთიერებათა კვლევის და 

გამოცდის ინსტიტუტიდან (BAM, გერმანია) და ლიტვის სტანდარტების ორგანოდან (LST) დაეხმარებიან GEOSTM-ს 

ხელი შეუწყოს ეკონომიკის მდგრად განვითარებას. 
 

პროექტის გახსნის კონფერენცია გაიმართება 2011 წლის 2 ნოემბერს სასტუმრო ამბასადორში – საქართველო, 

თბილისი, შავთელის, 13. კონფერენციას 14:00 სთ-ზე  გახსნიან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრის მოადგილე ბატონი ირაკლი მატკავა და ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ბატონი 

ბორის იაროჩევიჩი. 
 

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით: 
 

პრესისა და ინფორმაციის ოფიცერი, ევროკავშირის დელეგაცია  

საქართველოში: Tamriko.mikadze@eeas.europa.eu  
 

Twinning პროექტის RTA: twinning.geostm@geostm.ge 

GEOSTM-ის მეტროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი: nino_mikanadze@yahoo.com 
 
 

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ 
 

ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში 

საქართველო, თბილისი, 0102, ნინო ჩხეიძის ქ., 
38 

ტელ:   (995 32) 2943 763 

ფაქსი:  (995 32) 
2943768http://eeas.europa.eu/delegations/georgia  

ევრო კომისია არის ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო. 
 

“ევროკავშირი შედგება 27 წევრი ქვეყნისგან, რომლებმაც გადაწყვიტეს თავიანთი 

“ნოუ-ჰაუ”-ს, რესურსების და მიზნების თანდათანობით ურთიერთდაკავშირება. მათ 

გაფართოების 50 წლიან პერიოდში ერთობლივად ააშენეს სტაბილურობა, დემოკრატია 

და მდგრადი განვითარება კულტურული მრავალფეროვნების, ტოლერანტობის და 

ინდივიდუალური თავისუფლების შენარჩუნებასთან ერთად. ევროკავშირი ახდენს 

თავისი მიღწევების და ფასეულობების გაზიარებას სხვა ქვეყნებთან და მათ 
მოსახლეობასთან”. 

mailto:Tamriko.mikadze@eeas.europa.eu
mailto:twinning.geostm@geostm.ge
mailto:nino_mikanadze@yahoo.com
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia

