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Opening
There are important advances and achievements for 
compliance with EU & EnC Energy Acquis: NEAP, 
NREAP, TYDPs, EPBD work, Energy auditor training and 
EE in public buildings DANIDA,NEFCO, draft energy 
law etc. (EnC Secretariat) etc.

• Does all this converge to desirable result? 

• Is there enough driving force?

• Are we in compliance with the schedule?

• Are there overlaps? Are there gaps?

• What are the main barriers? 

• How the process can be improved?

These are the main questions we want to discuss 
today in a cooperative discussion of stakeholders.

Time saved in presentations can go to discussion

გახსნა
ევროკავშირის და ენერგეტიკის მდგრადი 
განვითარების ვალდებულებებზე მნიშვნელოვანი 
წინსვლა და მიღწევებია: NEAP, NREAP, TYDPs, EPBD 
სამუშაოები, ტრენინგები ენერგო აუდიტორებისთვის 
და ენერგო ეფექტურობა საჯარო შენობებში DANIDA, 
NEFCO, ენერგეტიკის კანონპროექტი და ა.შ. ENC 
სამდივნო

• მივდივართ თუ არა სასურველი მიზნისკენ?

• არის თუ არა საკმარისი მამოძრავებელი ძალა?

• ვართ თუ არა განრიგთან შესაბამისობაში?

• არის თუ არა გადაფარვა/შუალედები?

• რა არის ძირითადი ბარიერები?

• როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს პროცესი?

ეს ის ძირითადი კითხვებია, რომლებსაც დღეს 
დაინტერესებულ  მხარეებთან  ერთად განვიხილავთ.

გრძელი სიტყვა მოკლედ ითქმის და დროს ზოგავს 
დისკუსიისთვის



Project Scope and Deadlines
Association Agreement
1. Directive No 94/22/EC on 
the conditions for granting 
and using authorizations for 
the prospection, exploration 
and production of 
hydrocarbons.
Timetable: 3 years
2. Directive No 2009/33/EC 
on the promotion of clean 
and energy-efficient road 
transport vehicles.
Timetable: 8 years
3. Regulation (EC) No 
859/2009 on ultraviolet 
radiation of non-directional 
household lamps. Timetable: 
8 years. ETC…
4. Directive No 2003/96/EC 
on restructuring the 
Community framework for 
the taxation of energy 
products and electricity.
5 years 

პროექტის ფარგლები და ვადები



What is the process?

• What exactly is directive implementation? How and 
who certifies it is implemented

• Major solutions (market organization, Enguri issue, 
tariffs and subsidies etc.)

• Testing the solutions with stakeholders

• Drafting and enacting primary legislation 

• Drafting and enacting secondary legislation

• Implementation of institutional changes and systems

• Monitoring and testing in real life – making 
adjustments

• CAPACITY BUILDING of Institutions is an equally 
important objective

რა არის დირექტივის განხორციელება? ვინ და როგორ 
ახდენს ამის დადასტურებას?

• რეფორმის შემუშავება - ძირითადი გადაწყვეტილებები (ბაზრის 
დიზაინი, ენგურის საკითხი, ტარიფები და სუბსიდიები და ა.შ.)

• გადაწყვეტილებების შემოწმება დაინტერესებულ მხარეებთან 
ერთად

• პირველადი კანონმდებლობის შემუშავება და განხორციელება

• მეორადი კანონმდებლობის შემუშავება და განხორციელება

• ინსტიტუციური ცვლილებებისა და სისტემების 
განხორციელება

• მონიტორინგი და ტესტირება რეალურ ცხოვრებაში -
კორექტირება

• ინსტიტუტების შესაძლებლობების გაძლიერება ერთნაირად 
მნიშვნელოვანი ამოცანაა

რა პროცესია საჭირო?



Directive 2009/72/EC- WBS 
for Implementation
• Agreement on an unbundling model for TSOs and DSOs

• Preparing a concept of power market design

• Preparing Power Market Reform Plan

• Preparing and adopting new Electricity Law

• Preparing new wholesale market rules

• day-ahead market rules

• intra-day rules

• system service market (ancillary and balance 
responsibility) rules

• balancing market rules 

• financial settlement rules/clearing house for the 
operation of market segments

• Preparing new retail market rules 

• methodology for the operation of market under PSO

• rules on setting the price/tariff for universal service

• rules on setting the price/tariff for last resort suppliers 

• supply rules 

• TSO certification rules 

• Certification of TSOs (GSE) 

დირექტივა 2009/72/EC- WBS 
განხორციელებისთვის

• შეთანხმება TSO- ებისა და DSO- ების განმხოლოების შესახებ

• ელექტროენერგიის ბაზრის დიზაინის კონცეფციის მომზადება

• ელექტროენერგიის ბაზრის რეფორმის გეგმის მომზადება

• ელექტროენერგიის შესახებ ახალი კანონის მომზადება და მიღება

• საბითუმო ბაზრის ახალი წესების მომზადება

• ერთი დღით ადრე ბაზრის წესები

• დღიური ბაზრის წესები

• სისტემური მომსახურების ბაზარი (დამხმარე სერვისები)

• საბალანსო ბაზრის წესები

• ფინანსური ანგარიშწორების წესები/საბაზრო ოპერაციები

• საცალო ბაზრის ახალი წესების მომზადება

• PSO- ს ბაზრის ფუნქციონირების მეთოდოლოგია

• წესები უნივერსალური მომსახურების ფასის/ტარიფის 
დასადგენად

• საბოლოო მიმწოდებლებისთვის ფასებისა და ტარიფების 
დაგენა

• მიწოდების წესები

• TSO სერტიფიცირების წესები

• TSO სერტიფიცირება (სსე)



Findings

• There has been no joint discussion of 
energy law submitted in February

• Fragmented process –separate projects
• Interaction between ministries has good 

potential of improvement (NEEAP)
• Decision making process is hard –

capacity and risk taking with public 
servants is low

• New people in the ministry, not involved 
in previous process

• On the other hand – reform is also 
capacity building which in turn may 
affect the timelines

• Allocation of resources and 
responsibilities needs to be clarified

მიგნებები
• თებერვალში წარმოდგენილი ენერგეტიკის 

კანონის საერთო განხილვა ჯერ არ გამართულა

• დანაწევრებული პროცესი - ცალკეული პროექტები

• სამინისტროებს შორის კოორდინაციის 
გაუმჯობესების დიდი პოტენციალია (NEEAP)

• გადაწყვეტილებები რთულია – საჯარო მოხელეებს 
გამოცდილება აკლიათ და რისკს ერიდებიან

• სამინისტროს ახალი კადრები არ იყვნენ ჩართული 
წინა პროცესებში

• მეორე მხრივ, რეფორმა არის დაინტერესებული 
მხარეების შესაძლებლობების განვითარება, რამაც, 
თავის მხრივ, შეიძლება გავლენა მოახდინოს 
ვადებზე

• რესურსებისა და პასუხისმგებლობის განაწილება 
საჭიროებს დაზუსტებას



Challenges

• Insufficient capacity for decisions by 
public servants

• No succession between negotiation 
and implementation process 

• Fragmented Donor projects loosely 
coordinated under the common 
project vision

• Internal communication and 
diverging interests of various 
stakeholders

• Daily routine activities of staff and 
departments vs. project needs

გამოწვევები

• საჯარო მოსამსახურეთა 
შესაძლებლობების გაძლიერების 
საჭიროება

• მოლაპარაკებისა და განხორციელების 
პროცესების არათანმიმდევრულობა

• ფრაგმენტული დონორული 
პროექტები, ერთიანი პროექტის 
ხედვის თვალსაზრისით 
კოორდინაციის საჭიროება

• დაინტერესებულ მხარეთა შიდა 
კომუნიკაცია და განსხვავებული 
ინტერესები 

• თანამშრომლებისა და 
განყოფილებების ყოველდღიური 
რუტინული საქმიანობა VS პროექტის 
საჭიროებები



Project Management 
approach
One time undertaking with fixed goal timeframe and resource

Project integration 
seems to be an issue

პროექტის მართვის 
მიდგომა



Project integration 
needed

საჭიროა პროექტის 
ინტეგრაცია



Project Charter (Should 
be Documented)
• Project Goal

• Scope

• Key stakeholders
• Project Client (EnC?, Georgian Citizens - Population 

and businesses?)
• Project sponsor (European Commission, Georgian 

Government?)
• Project Manager MoE(?) (is it empowered officially?)

• Project team (is the team mobilized and 
informed?)

• Milestones (intermediate milestones needed)

• Constraints 

• Assumptions

• Major risks

• Signatures: 

Client ______ Sponsor_______ 

Project Manager___________

პროექტის ქარტია (უნდა 
იყოს დოკუმენტირებული)

• პროექტის მიზანი

• ფარგლები

• ძირითადი დაინტერესებული მხარეები

• პროექტის განმახორციელებელი (EnC?, საქართველოს მოქალაქეები 
- მოსახლეობა და ბიზნესი?)

• პროექტის სპონსორი (ევროკომისია, საქართველოს მთავრობა?)

• პროექტის მენეჯერი MoE (?) (არის ის ოფიციალურად 
უფლებამოსილი?)

• პროექტის გუნდი (არის გუნდი მობილიზებული და 
ინფორმირებული?)

• Milestones (შუალედური ეტაპები)

• შეზღუდვები

• დაშვებები

• ძირითადი რისკები

• ხელმოწერები: 

კლიენტი ______ სპონსორი_______ 

პროექტის მენეჯერი___________



Project management 
Plan
• Project Charter

• Scope management
• Work Breakdown Structure and task 

allocation
• Change control management -

• Schedule management 
• Detailed Schedule – Gantt chart with 

intermediate milestones

• Risk management

• Communication management 

• Quality management 

პროექტის მართვის 
გეგმა
• პროექტის ქარტია

• მართვის ჰორიზონტი
• სამუშაოს განაწილება
• ცვლილებების მართვა

• დროის მართვის
• დეტალური გრაფიკი – განტის 

დიაგრამა შუალედური ვადებით

• რისკების მართვა

• კომუნიკაციების მართვა

• ხარისხის მართვა



Organizations need to deal with 
ongoing activities and reform 
together

Sample Matrix 
Structure of work 
organization

სტრუქტურული 
მატრიცა სამუშაოს 
ორგანიზებისათვის

ორგანიზაციები მიმდინარე 
საქმიანობასთან ერთად რეფორმის 
პროცესსაც უნდა გაუძღვნენ



Need to mobilize and rush, need help
საჭიროა მობილიზაცია და აჩქარება



Potential role of civil 
society

• Free of political and daily operations 
agenda

• Can contribute to communication 
and reform support

• Monitoring the progress and 
increasing the public awareness

• Creating a peer pressure for effective 
removal of barriers

• Analytical support of the reform 
process, informing the decisions 

სამოქალაქო 
საზოგადოების როლი

• პოლიტიკური და ყოველდღიური 
ოპერაციებისაგანა თავისუფალი 

• რეფომრის პროცესის მხარდაჭერა და 
კომუნიკაციები

• რეფორმის პროგრესის მონიტორინგი, 
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება 

• ერთობლივი ძალისხმევა ბარიერების 
აღმოსაფხვრელად

• რეფორმის პროცესის ანალიტიკური 
მხარდაჭერა და გადაწყვეტილებების 
ინფორმირება



Discussion

• What are the main procedural 
bottlenecks?

• How the reform organization can be 
improved?

• How the coordination and 
communication can be improved? 

• How the stakeholders shall be 
involved?

• How can we expedite the process 
and derive maximum benefit? 

• Etc.

დისკუსია
• ძირითადი პროცედურული 

ნაკლოვანებები?

• რეფორმის ორგანიზების გაუმჯობესების 
გზები?

• როგორ გაუმჯობესდეს კოორდინაცია და 
კომუნიკაცია?

• როგორ ჩავრთოთ დაინტერესებული 
მხარეები?

• როგორ დავაჩქაროთ პროცესი და 
მივიღოთ მაქსიმალური სარგებელი?

• სხვა? 



Potential recommendations for 
Project integration and boost

• Stakeholder working workshop?

• PM resolution for reform?

• PIU with the ministry of Energy?

• Consultant for reform process and/or reform 
organization body? 

• Creation of task forces and start of stakeholder 
discussions (avoid decisions by one entity or a 
narrow group)

• Directive specific Road Maps?

• Internal agency assignments – creation of 
matrix structures and dedicated staff

• Monitoring and reporting procedures

• Else?

• დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით 
სამუშაო შეხვედრები?

• რეფორმის პროექტის გეგმის შემუშავება?

• PIU ენერგეტიკის სამინისტროსთან?

• რეფორმის პროცესის კონსულტანტი ან რეფორმის 
დაგეგმვის ორგანო? 

• სამუშაო ჯგუფის შექმნა და განხილვების დაწყება 
დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად (მოვერიდოთ 
ერთი ინსტიტუტის ან ვიწრო ჯგუფის მიერ 
მიღებულ გადაწყვეტილებებს)

• დირექტივების განხორციელების გზამკვლევები?

• უფლებამოსილებების გადანაწილება ინსტიტუტებს 
შორის - სტრუქტურული მატრიცისა და შესაბამისი 
სამუშაო ჯგუფების შექმნა

• მონიტორინგისა და ნაგარიშგების პროცედურები

• სხვა?

რეკომენდაციები პროექტის 
განხორციელებისთვის 


