
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), 
ვენჩურული ფილანტროპიის ევროპულ ასოციაციასთან (EVPA) პარტნიორობით,  
წარმოგიდგენთ საქართველოში პირველ გავლენის ფონდ "აქციოს".

“აქციოს” მიზანია, მომდევნო 5 წლის მანძილზე მდგრადი ბიზნეს მოდელის მქონე 10 
სოციალური საწარმოს გაძლიერება, რომლებიც ხელშესახებ გავლენას ქმნიან შრო- 
მითი ინტეგრაციის, გარემოს დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების 
მიმართულებით.

ღონისძიება ტარდება ევროკავშირის მხარდაჭერით 
ღონისძიების სპონსორი: EFSE Development Facility

14:30 - 15:00 ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲐᲪᲘᲐ
სოციალურ საწარმოთა გამოფენა

15:00 - 15:20 ᲦᲝᲜᲘᲡᲫᲘᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲮᲡᲜᲐ

15:20 - 15:40 ᲒᲐᲕᲚᲔᲜᲘᲡ ᲤᲝᲜᲓᲘ ᲐᲥᲪᲘᲝ - გავლენაზე ორიენტირებული 
ინვესტირების პირველი შესაძლებლობა საქართველოში

ეკა ურუშაძე
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 
(CSRDG), აღმასრულებელი დირექტორი

დომინიკ პაპენჰაიმი
ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში 

ევა კონჩალი
ვენჩურული ფილანტროპიის ევროპული ასოციაცია (EVPA), ცენტრალური და 
აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონის მენეჯერი; პროექტის "თანამშრომლობა 
დადებითი ცვლილებებისთვის" მენეჯერი

ქრისტინე კანდელაკი
გავლენის ფონდ "აქციოს" მენეჯერი

14:30June 22, 2022



15:40 - 16:00 ᲞᲘᲠᲕᲔᲚᲘ ᲒᲐᲕᲚᲔᲜᲘᲡ ᲘᲜᲕᲔᲡᲢᲝᲠᲔᲑᲘᲡ ᲬᲐᲠᲓᲒᲔᲜᲐ 
რატომ არის მნიშვნელოვანი გავლენაზე ორიენტირებული 
ინვესტირების განვითარება და მხარდაჭერა საქართველოში?

ᲒᲐᲕᲚᲔᲜᲐᲖᲔ ᲝᲠᲘᲔᲜᲢᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲘᲜᲕᲔᲡᲢᲘᲠᲔᲑᲐ - 
ᲔᲕᲠᲝᲞᲣᲚᲘ ᲒᲐᲛᲝᲪᲓᲘᲚᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲗᲐᲜᲐᲛᲔᲓᲠᲝᲕᲔ ᲢᲔᲜᲓᲔᲪᲘᲔᲑᲘ
ინვესტორების, კერძო და ვენჩურული კაპიტალის როლი გავლენის ფონდების 
განვითარებაში ჩვენი დროის ყველაზე მწვავე გამოწვევებზე საპასუხოდ.

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

ნიკოლოზ ალავიძე 

აქციოს  გავლენის ინვესტორი

ᲛᲝᲓᲔᲠᲐᲢᲝᲠᲘ

მარტაინ ბლომი 
ვენჩურული ფილანტროპიის ევროპული ასოციაცია (EVPA), ბენელუქსის 
ქვეყნებისა და გავლენის ფონდების ინიციატივის ხელმძღვანელი

პროექტი ხორციელდება ვენჩურული ფილანტროპიის ევროპული ასოციაციის (EVPA) ლიდე- 
რობით შემდეგ ორგანიზაციებთან პარტნიორობით: CSRDG, Impact Hub Yerevan, SILab Ukraine, 
EduHub, Ecovisio.

ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲛᲘᲖᲐᲜᲘᲐ სოციალურ გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირებისა და სოციალუ- 
რი მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა  აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ქვეყნებში.

ერიკ ჰალგრენი 
საინვესტიციო კომპანია იქუითინი (Equitin), დამფუძნებელი და მმართველი 
პარტნიორი; პირველი პოლონური გავლენის ფონდის, ვალორესის (Valores) 
თანადამფუძნებელი და გამგეობის წევრი

სტანისლავ კნაფლევსკი 
ვენჩურული კომპანია ალტამირას (Altamira) თანადამფუძნებელი და 
ხელმძღვანელი; პირველი პოლონური გავლენის ფონდის, ვალორესის 
(Valores) თანადამფუძნებელი და გამგეობის წევრი

მიჰალ რაძივლი 
საინვესტიციო კომპანია ინპულსი (Inpulse), ფონდის მენეჯერი; 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სმარტკრედიტის (SmartCredit) საბჭოს წევრი; 
ნოვითი ფაინანსის (Noviti Finance) საბჭოს წევრი

ᲡᲞᲘᲙᲔᲠᲔᲑᲘ

ᲒᲐᲕᲚᲔᲜᲘᲡ ᲤᲝᲜᲓᲘ “ᲐᲥᲪᲘᲝ” შეიქმნა ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის 
"თანამშრომლობა დადებითი ცვლილებისთვის -  სოციალური მეწარმეობისა და სოციალური 
ინვესტიციების განვითარება ეკონომიკური და სოციალური გაძლიერებისთვის აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებში” მხარდაჭერით.

ᲜᲔᲗᲕᲝᲠᲥᲘᲜᲒᲘ ᲒᲐᲕᲚᲔᲜᲘᲡᲗᲕᲘᲡ
სოციალურ საწარმოთა გამოფენა

ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ ᲦᲝᲜᲘᲡᲫᲘᲔᲑᲘᲡ 
ᲡᲞᲘᲙᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑ



The Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG), in partnership 
with the European Venture Philanthropy Association (EVPA), is pleased to present the First 
Impact Fund in Georgia Actio.

For the next 5 years, Actio aims at supporting the empowerment of 10 social enterprises 
having sustainable business models, which create tangible impact in the spheres of work inte-
gration, environment protection and preservation of cultural heritage.

The event is supported by the European Union. 
The sponsor of the event: EFSE Development Facility 

14:30June 22, 2022

14:30 - 15:00 REGISTRATION
Exhibition of Social Enterprises

15:00 - 15:20 OPENING OF THE EVENT

15:20 - 15:40 ACTIO - THE IMPACT FUND - The first impact investing 
opportunity in Georgia

Dominik Papenheim
European Union Delegation in Georgia

Eka Urushadze 
Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG)
Executive Director

Ewa Konczal
European Venture Philanthropy Association (EVPA), CEE Manager; Collaborate for 
Impact project manager 

Kristine Kandelaki
Actio Fund Manager



15:40 - 16:00 THE FIRST IMPACT INVESTORS IN GEORGIA 
Why is it important to develop and support  impact investments in Georgia?

INVESTING FOR IMPACT -  European experience and trends 
The role of private equity and venture capital  investors in development of funds 
that address the challenges of our time.

16:00 - 16:45

Nikoloz Alavidze 

Individual impact investor of Actio 

MODERATOR

Martijn Bloom 
European Venture Philanthropy Association (EVPA), Impact Funds Initiative and 
Benelux Lead

The project is led by the European Venture Philanthropy Association in partnership with CSRDG, 
Impact Hub Yerevan, SILab Ukraine, EduHub, Ecovisio.

The aim of the project is to contribute to the development of a more favourable impact investment and 
social entrepreneurship ecosystem in the EaP region.

Erik Hallgren  
Equitin, Co-founder and Managing Partner; Co-founder and board member of 
Valores - the first venture philanthropy fund in Poland 

Stanisław Knaflewski 
Altamira Ventures, Founder and Managing Partner; Co-founder and board
member of Valores - the first venture philanthropy fund in Poland 

Michal Radziwill
Inpulse (Investment company), Fund Manager; Board member of SmarCredit; 
Board member of Noviti Finance.

SPEAKERS

ACTIO THE FIRST IMPACT FUND IN GEORGIA was established with the support of the project funded 
by the European Commission -  “Collaborate for Impact - development of social entrepreneurship and 
social investments towards economic and social cohesion in the Eastern Partnership”.

16:45 - 17:30 NETWORKING FOR IMPACT 
Exhibition of Social Enterprises

INFORMATION ABOUT
PRESENTATION SPEAKERS




