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შესავალი 
 

პროგრამის შემუშავება მოხდა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის №257 
განკარგულებით დამტკიცებული „იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის – 
დევნილთათვის საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიისა“ 
და საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 თებერვლის N404 განკარგულებით 
დამტკიცებული „იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის − დევნილთათვის საარსებო 
წყაროებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის სტრატეგიის განხორციელების 2018-2019 
წლების სამოქმედო გეგმის“ (შემდეგში - სამოქმედო გეგმა) საფუძველზე. 

წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს USAID-ის მიერ დაფინანსებულმა პროექტმა “ზრდა 
საქართველოში“-ამ სააგენტოს  (შემდეგში - პროექტი ზრდა)  მომართა წინადადებით, 
გაეერთიანებინათ არსებული ფინანსური რესურსი. რის შედეგადაც, დაფინანსებულთა 
რაოდენობა გაორმაგდება. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდა სახლის შესყიდვის პროგრამის 
ბენეფიციართა საჭიროების კვლევა. შედეგების ანალიზმა აჩვენა, რომ კვლევაში მონაწილე 
დევნილთა 34,4% სოციალურად დაუცველია; გამოკითხულთა 6,3%-ს აქვს შეზღუდული 
შესაძლებლობები; 6.3% ფლობს სხვა ტიპის სოციალურ სტატუსს. უკიდურესად მოწყვლადი 
იძულებით გადაადგილებული პირები - დევნილები (შემდეგში - დევნილები) არსებული 
ფსიქო-სოციალური გარემოებების გათვალისწინებით უფრო მეტად საჭიროებენ 
ხელშეწყობას.  

წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში, მოხდა სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 
სააგენტოსა (შემდეგში - სააგენტო) და პროექტ ზრდას  ფინანსური სახსრების გაერთიანება. 
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1. პროგრამის დასაბუთება  
 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (შემდეგში - სამინისტრო) 
დევნილთა გრძლევადიანი განსახლების პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფას. 
აღნიშნული პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტია სახლის შესყიდვის პროექტი, 
რომლის ფარგლებშიც სამინისტრო იძულებით გადადგილებული პირებს შეუსყიდის 
სახლებს როგორც სოფლად, ასევე სხვადასხვა რაიონულ ცენტრებში.  
2018 წლის თებერვლის მდგომარეობით, სამინისტროს ერთიან ელექტრონულ ბაზაში 
რეგისტრირებულია 278 724 დევნილი (89, 227 ოჯახი).  სახლის შესყიდვის 
პროგრამის ფარგლებში, სოფლად საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებულია 473 
ოჯახი  (დაახლოებით 1400 დევნილი). საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ სოფლად 
სახლის პროექტი მიმდინარეა და ბენეფიციართა რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება.  
 

2015 წლის ივნისი-ივლისის თვეებში გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაციისა და სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 
ერთობლივი ძალისხმევით ჩატარდა სახლის შესყიდვის პროგრამის ბენეფიციართა 
საარსებო საჭიროებების კვლევა, რომლის თანახმადაც, სამუშაოს მაძიებელ 
დევნილებთან შედარებით,  სახლის შესყიდვის პროგრამის ბენეფიციართა შორის 
უმუშევრობის კოეფიციენტი უფრო მაღალია  და უტოლდება დაახლოებით 62%-ს.1 
ამავდროულად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა ეს ჯგუფი მიეკუთვნება იმ 
კატეგორიას, ვისაც ახალ საცხოვრებელ გარემოსთან უწევს ადაპტირება. სწორედ 
ამიტომ, საწყის ეტაპზე, საარსებო წყაროების ინიციატივების მხარდაჭერის 
პროგრამის სამიზნე ჯგუფად შეირჩა სახლის შესყიდვის პროგრამის ბენეფიციარები.  

ზემოთხსენებული კვლევის შეფასების ანგარიშის თანახმად, სახლის შესყიდვის 
პროგრამის ბენეფიციარებისათვის საარსებო წყაროების შესაქმნელად 

                                                           
1 „Assessment on the development potential of agriculture based livelihoods for IDP beneficiaries of the Rural 
Housing Programme of the MRA,” Food and Agriculture Organization of the United Nations & IDP Livelihood 
Agency, July 2015. 
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რეკომენდირებულია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობების ხელშეწყობისა და მცირე 
ბიზნეს გრანტების პროექტები.2 

ამას გარდა, 2018 წელს სამინისტროს პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველომ 
ჩაატარა სახლის შესყიდვის პროგრამის ფარგლებში სოფლად განსახლებულ 
დევნილთა აზრის კვლევა. აღნიშნული კვლევის მიგნებები საფუძვლად დაედო 
წინამდებარე პროგრამის შემუშავებას. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ 
განსახლებულთა 50% უმუშევარია და შესაბამისად მათი ინტეგრაციისათვის 
აუცილებელია საცხოვრებელთან მჭიდროდ დაკავშირებული საარსებო წყაროს 
შემქმნელი ინიციატივების ხელშეწყობა. განსახლებულთა 47% უკიდურესად 
მოწყვლად დევნილთა კატეგორიას მიეკუთვნება.3 

ამავე კვლევის თანახმად, სოფლად განსახლებულთა სრულ უმრავლესობას, კერძოდ 
გამოკითხულთა 86%-ს, აქვს წვდომა მიწის ნაკვეთზე.4 

გასათვალისწინებელია, ის ფაქტიც, რომ გამოკითხულთა 75% ჩართულია სხვადასხვა 
ტიპის სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში. იმ დევნილთა უმეტესობას - 71,4%-ს, 
რომელიც არ ეწევა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის, აქვს აღნიშნული საქმიანობის 
დაწყების სურვილი;5 

წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში, სამიზნე მუნიციპალიტეტებისა და სოფლების შერჩევა 
განხორციელდა ორი უმთავრესი ასპექტის გათვალისწინებით. უპირველეს ყოვლისა, 
სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტთან თანამშრომლობის შედეგად, 
გამოიკვეთა ის ლოკაციები, სადაც სამინისტროს სახლის შესყიდვის პროგრამის ფარგლებში 
შეძენილ იქნა საცხოვრებელი დევნილი ოჯახისათვის. სამინისტროს პოლიტიკისა და 
ანალიტიკის სამმართველოსა და ცხელი ხაზის დახმარებით ჩატარდა სამიზნე ბენეფიციართა 
საჭიროებების კვლევა. ამასთანავე, გათვალისწინებულ იქნა პროექტ „ზრდა“-ს სამიზნე 
თემებში შემავალი სოფლები. აღსანიშნავია, რომ თავის მხრივ, პროექტ „ზრდა“-ს მიერ 

                                                           
2 Assessment on the development potential of agriculture based livelihoods for IDP beneficiaries of the Rural 
Housing Programme of the MRA,” Food and Agriculture Organization of the United Nations & IDP Livelihood 
Agency, July 2015. 
3 “ კვლევაში მონაწილე დევნილთა 34,4% სოციალურად დაუცველია; გამოკითხულთა 6,3%-ს აქვს 
შეზღუდული შესაძლებლობები; 6.3% ფლობს სხვა ტიპის სოციალურ სტატუსს.“ სოფლად სახლის 
პროგრამის ბენეფიციართა საჭიროებების კვლევა, პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველო, 2018 
წელი. 
4 “ გამოკითხულ დევნილთა 71% მხოლოდ საკარმიდამო მიწის ნაკვეთს ფლობს; 15% სასოფლო-
სამეურნეო მიწის ნაკვეთს, ხოლო 14% საერთოდ არ ფლობს მიწას.“ სოფლად სახლის პროგრამის 
ბენეფიციართა საჭიროებების კვლევა, პოლიტიკისა და ანალიტიკის სამმართველო, 2018 წელი. 
5 სოფლად სახლის პროგრამის ბენეფიციართა საჭიროებების კვლევა, პოლიტიკისა და ანალიტიკის 
სამმართველო, 2018 წელი. 
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სამიზნე ლოკაციების შერჩევა განხორციელდა ადგილობრივ თვითმმართველობებთან 
მჭიდრო თანამშრომლობისა და ხუთი უმთავრესი კრიტერიუმის გათვალისწინებით. ეს 
კრიტერიუმებია: 1. მანძილი ადმინისტრაციულ საზღვართან; 2. ეთნიკური/რელიგიური 
უმცირესობების კონცენტრაცია; 3. ეკონომიკური განვითარების პოტენციალი; 4. 
ახალგაზრდებისა და ქალების კონცენტრაცია; 5. სხვა დონორების ჩართულობა რეგიონში. 

არსებული რეალობიდან გამომდინარე, საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე სოფლებში 
მაცხოვრებელ მოსახლეობას აქვს დასაქმებისა და საარსებო წყაროს შექმნის ნაკლები 
შესაძლებლობა, რაც მათ ეკონომიკურ სიდუხჭირეს კიდევ უფრო ამძიმებს.  

თავის მხრივ, საოკუპაციო ზოლში მაცხოვრებელთა წახალისება წარმოადგენს 
აუცილებლობას, რამდენადაც მაცხოვრებელთა მხრიდან საცხოვრებელი სახლების დატოვება 
და ნაკლები საფრთხის შემცველ ლოკაციებზე გადასახლება, გამოიწვევს სოფლების 
დაცარიელებას.  

 

2. პროგრამის აღწერა 
 

2.1 წინამდებარე პროგრამის მიზნებისათვის, „საქმიანობად“ ითვლება ისეთი 
ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს განსახლებული დევნილების საარსებო 
წყაროების გაუმჯობესებას. 

2.2 წინამდებარე პროგრამის მიზნებისათვის, ტერმინი „საარსებო წყაროები“ 
გულისხმობს იმ აქტივებსა და საარსებოდ აუცილებელ საშუალებებს, რომელიც 
საჭიროა შემოსავლის გაჩენისა და თვითდასაქმების გზით სიღარიბის დონის 
შემცირებისთვის. საარსებო წყაროები მაშინ არის მდგრადი, როდესაც ისინი 
მჭიდროდაა დაკავშირებული საცხოვრებელ ადგილთან.  

2.3 საგრანტო პროგრამა ითვალისწინებს სახლის შესყიდვის პროგრამის ფარგლებში 
სამინისტროს მიერ სოფლად განსახლებულ დევნილთა სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობის მხარდაჭერას.  

2.4 პროგრამა ვრცელდება საქართველოს 17 მუნიციპალიტეტის 81 თემში. სამიზნე 
მუნიციპალიტეტებისა და თემების ზუსტი ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილის 
სახით6: 

რაიონი თემი 

კასპი 
1. ლამისყანა 
2. ქვემო ჭალა 

                                                           
6 თითოეულ თემში შემავალი სოფლების სია თან ერთვის პროგრამას დანართი N1-ის სახით. 
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3. კოდისწყარო 

გორი 

4. ტირძნისი 
5. ნიქოზი 
6. ახალუბანი 
7. შინდისი 
8. შავშვები 
9. ზეგდულეთი 
10. მეჯვრისხევი 
11. ტყვიავი 

12. მერეთი 
13. დიცი 

ქარელი 

14. დვანი 
15. ავლევი 
16. დირბი 
17. ბრეძა 
18. ფცა 

ხაშური 19. წაღვლი 
20. ალი 

დუშეთი 
21. მჭადიჯვარი 
22. გრემისხევი 

ზუგდიდი 

23. შამგონა 
24. რუხი 
25. კოკი 
26. ჩხორია 
27. ორსანტია 
28. ახალაბასთუმანი 
29. განმუხური 
30. რიყე 
31. დარჩელი 
32. ანაკლია 
33. ცაიში 

წალენჯიხა 

34. მუჟავა 
35. ფახულანი 
36. ლია 
37. ჭალე 
38. ჯვარი 

ახალციხე 

39. ახალციხე 
40. ურაველი 
41. აწყური 
42. მინაძე 
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43. სხვილისი 
44. ფერსა 
45. წყრუთი 

ნინოწმინდა 

46. ნინოწმინდა 
47. ფოკა 
48. განძა 
49. დიდი ხანჩალი 
50. სათხე 

ახალქალაქი 51. გოგაშენი 

ასპინძა 
52. ნაქალაქევი 
53. ხიზაბავრა 

ადიგენი 
54. აბასთუმანი 
55. ვარხანი 

ბორჯომი 
56. ბორჯომი 
57. დვირი 

მარნეული 

58. ალგეთი 
59. დამია-გიუარარხი 
60. კაპანახჩი 
61. შულავერი 
62. წერეთელი 

ბოლნისი 

63. აქაურთა 
64. ნახიდური 
65. რაჭისუბანი 
66. ტალავერი 
67. ქვეში 

წალკა 

68. წალკა 
69. ავრალნო 
70. ბარეთი 
71. ბეშთაშენი 
72. კუშჩი 

ახმეტა 

73. დუისი 
74. ხალაწანი 
75. ჯოყოლო 
76. საკობიანო 
77. ქვემო ალვანი 
78. ზემო ალვანი 
79. ომალო 
80. ახმეტა 
81. მატანი 
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2.5 საქმიანობის სფეროა სასოფლო-სამეურნეო აქტივობები. წინამდებარე პროგრამის 
ფარგლებში დაფინანსდება სასათბურე მეურნეობების მოწყობა პროგრამის 
სამიზნე ბენეფიციარებისათვის.  

2.6 სააგენტო და პროექტი ზრდა უზრუნველყოფს სამიზნე ბენეფიციართა 
ინფორმირებას პროგრამის შესახებ. ინფორმირება განხორციელდება პირისპირ 
კომუნიკაციისა და მოკლე ტექსტური შეტყობინებების მეშვეობით. 

2.7 პროგრამის ფარგლებში შემუშავდება საგრანტო  განაცხადის, საგრანტო  
წინადადებისა და შეფასების  ფორმები. განმცხადებელმა სრულყოფილად უნდა 
შეავსოს სავალდებულო ველები. არასრულყოფილად შევსებული განაცხადისა და 
საგრანტო  წინადადების წარდგენის ან  აუცილებლად წარსადგენი 
დოკუმენტებიდან რომელიმეს დაურთველობის შემთხვევაში, განმცხადებელთან 
მოხდება დაკავშირება და განესაზღვრება გონივრული ვადა, რომლის უშედეგოდ 
გასვლის შემდეგ, განაცხადი დაწუნებულ იქნება საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან 
შეუსაბამობის გამო.  საგრანტო პროგრამის პირობებით სათბურში მოსაყვანი 
კულტურები შეზღუდული არ არის და განმცხადებელს, საკუთარი 
კომპეტენციიდან გამომდინარე, შეუძლია თვითონ გააკეთოს არჩევანი. 
მიუხედავად ამისა, განმცხადებლის მიერ შემოთავაზებული კულტურების 
სასათბურე მეურნეობის პირობებში მოყვანა უნდა იყოს რეალური და 
განხორციელებადი, როგორც მოკლე, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში.  

2.8 პროექტი ზრდა უზრუნველყოფს დაფინანსებულ ბენეფიციართა 
კონსულტირებას და მათთვის სატრენინგო/საკონსულტაციო პაკეტების 
შეთავაზებას. პროექტი ზრდა საქართველოში მუშაობას გააგრძელებს 2021 
წლამდე და პროექტის განმავლობაში შეინარჩუნებს აქტიურ კავშირს 
ბენეფიციარებთან. სხვადასხვა აქტივობების ფარგლებში არსებული 
შესაძლებლობების შესაბამისად, ზრდა პროექტი მოახდენს  პროექტი 
ბენეფიციარების მხარდაჭერას.  

 
2.9 პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა 240 კვადრატული მეტრის ფართობის მქონე 

სასათბურე მეურნეობები.  შესაძლებელი იქნება სამი ტიპის სათბურის მოწყობა 
ა)6*40; ბ) 8*30; გ)10*24 

2.10 საგრანტო განაცხადის მაქსიმალური ბიუჯეტი უნდა შეესაბამებოდეს  არსებულ 
საბაზრო ფასებს. ერთი საგრანტო განაცხადის დაფინანსებისათვის სააგენტოს 
წილობრივ მონაწილეობად განსაზღვრულია სასათბურე კონსტრუქციის, 
ბენეფიციარის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე მისი ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის 
ღირებულება, არაუმეტეს 5 000 ლარისა.    პროექტ ზრდას თანამონაწილეობაა 
სასათბურე ფირისა და ვენტილაციის სისტემის, ბენეფიციარის კუთვნილ მიწის 
ნაკვეთზე მისი ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის ღირებულება, არაუმეტეს 5 000 
ლარისა,  ხოლო ბენეფიციარის თანამონაწილეობა არ უნდა იყოს 900 ლარზე 
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ნაკლები.  ამასთანავე, ბენეფიციარის თანამონაწილეობა უნდა იყოს 
მატერიალური სახის. შრომითი ან სხვა რაიმე სახის თანამონაწილეობა, რომელიც 
პროექტის განსახორციელებლად შეიძლება იყოს საჭირო, უნდა შესრულდეს 
ბენეფიციარის მიერ, თუმცა მისი განფასება არ განხორციელდება.  

2.11 თანადაფინანსება წარმოადგენს პროგრამის სავალდებულო კომპონენტს. 
თანადაფინანსების ოდენობა არ უნდა იყოს   2.10 პუნქტში მითითებულ თანხაზე 
ნაკლები. სააგენტო და პროექტი ზრდა გამარჯვებული პროექტის დაფინანსებას 
განახორციელებს გამარჯვებულად გამოვლენილი ბენეფიციარის მიერ საკუთარი 
წილობრივი მონაწილეობის შესრულებისა და სათანადო დოკუმენტაციის 
წარმოდგენის შემდეგ.  

2.12 მისაღები და მიუღებელი ინვესტიციის სახეები 
 

2.12.1 საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, ყველა სხვა ტიპის ინვესტიციის დაფინანსება, 
გარდა სასათბურე მეურნეობების მოწყობისა, ითვლება მიუღებელ ინვესტიციად. 

2.12.2 პროგრამის მიზნებისათვის, ტერმინი „სასათბურე მეურნეობა“ გულისხმობს 
ტუნელის ტიპის სასათბურე კონსტრუქციის, სასათბურე ფირის, სარწყავი 
სისტემის, ფართის შესაბამისი ვენტილაციის, წყლის რეზერვუარისა(საჭიროების 
შემთხვევაში) და ტუმბოს ერთობლიობას.7 

2.12.3 წყლის რეზერვუარის საჭიროების დადგენის შემთხვევაში, განისაზღვრება მისი 
მოცულობა. მისი შეძენა უნდა უზრუნველყოს განმცხადებელმა. 

2.12.4 სასათბურე კონსტრუქციის მახასიათებლები 

გვერდითა კედლების სიმაღლე 2.1 მეტრი, კეხის სიმაღლე 3.5 მეტრი, ფერმებს შორის 
მანძილი არაუმეტეს 2.5 მეტრისა.  

სათბურის საყრდენ ბოძებად გამოყენებული უნდა იყოს მეტალის კვადრატული 
პროფილი (5სმX5სმ), სისქე არანაკლებ 2მმ. ოვალური არკის სიმაღლე არკის ფუძიდან 
უნდა შეადგენდეს 1.5 მეტრს, არკის რკალისათვის და ფუძისათვის გამოყენებულ უნდა 
იყოს  მეტალის კვადრატული პროფილი (2სმX4სმ), სისქე არანაკლებ 2მმ, ხოლო არკაში 
ვერტიკალურ  სამაგრებად მეტალის კვადრატული პროფილი (2სმX3სმ), სისქე არანაკლებ 
2მმ (ორი ცალი სამაგრი 6მ სიგანის შემთხვევაში, 3 სამაგრი 8 მეტრის და 4 სამაგრი 10 მ 
სიგანის შემთხვევაში).  

სათბურის გარეთა გვერდითა კიდეებზე (არკის და საყრდენი ბოძების შეერთების 
ადგილები) მოეწყოს სიგძივი ლარტყა , ასევე სიგძივი ლარტყა უნდა მოეწყოს არკის კეხში 
გარეთა მხრიდან ლარტყების მოსაწყობად და არკის ფუძეზე სათბურის მთელ სიგრძეზე 

                                                           
7 სათბურის მოსაწყობად  ზუსტი შესასყიდი მასალის მახასიათებლები მოცემულია დანართ N2-ში. 
ამავე დანართშია მითითებული პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციებისა და ბენეფიციარის 
მიერ შესასყიდი საგნები.   
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გამოყენებული უნდა იყოს მეტალის კვადრატული პროფილი (3სმX4სმ), სისქე არანაკლებ 
2მმ. სათბურის ორივე მხარეს სათბურის მთელ სიგრძეზე უნდა მოეწყოს სათბურის 
გვერდითა ფანჯრების ასაწევი კონსტრუქცია, გამოსაყენებელი მასალა 18მმ-იანი 
არმატურა. შესასვლელი გასაცურებელი კარი ზომით 2მX2მ. სათბურის კონსტრუქციის 
თავში და ბოლოში უნდა მოეწყოს გამაგრებები კონსტრუქციის სიმყარის 
უზრუნვესაყოფად. 

კაპრონის თოკი, ფანჯრის კონსტრუქციის ასაწევად.  დიამეტრი 10 მმ.  

2.12.5 სასათბურე ფირის მახასიათებლები 

არსებული 240 მ2 სათბურის კონსტრუქციის (ზომები 6მX40მ, გვერდის სიმაღლე 2.1მ, კეხის 
სიმაღლე 3.6მ) აჭღურვისათვის მასალების და სამუშაოების შეძენა, რაშიც შედის  ცელოფნის 
საფარი, ვენტილაციის სისტემა, მწერსაჭერი ბადე, წვეთოვანი და ფერტიგაციის სისტემა (ამ 
უკანასკნელის მასალების შესყიდვა წარმოადგენს ბენეფიციარის თანამონაწილეობას) 

ცელოფნის სპეციფიკაციები:  6 ფენიანი ცელოფანი ულტრაიისფერი და იისფერი სხივების 
დაცვით, ცვარის წარმოქმნის საწინააღმდეგო მახასიათებელით, სისქით არანაკლებ 150 
მიკრონი.  

ცელოფნის დამჭერი პროფილი: გალვანიზებუბული ცელოფნის დამჭერი ზამბარიანი 
პროფილი   

მწერსაჭერი ბადის სპეციფიკაციები: 50 მეში, რეცხვადი;  

გამწოვი ვენტილატორები: გამწოვი ვენტილატორები თავისი ჟალუზებით (220 ვოლტი, 
არანაკლებ 14000 მ3/სთ ჰაერის გაწოვის შესაძლებლობა) 

 
2.12.6 საირიგაციო სისტემის მახასიათებლები 

წვეთოვანი მილი 16 მმ-დიამეტრის, კედლის სისქე არანაკლებ 0.7მმ, საწვეთურებს შორის 
მანძილი 25-35მმ, წყლის ხარჯი - 0.8-1.6 ლ/სთ - რაოდენობა 320 მეტრი 

მთავარი მაგისტრალი - 40 მმ პლასტმასის მილი, 4 ატმ. წნევაზე გათვლილი, რაოდენობა 
შესაბამისი წყლის წყაროდან სათბურამდე (სათბურის სიგანის ჩათვლით) 

გადამყვანები - 16 მმ პლასტმასის გადამყვანები 20 ცალი წვეთოვანი მილის 
გადასამბელად. 

180 გრადუსიანი გადამყვანები - 40 მმ პლასტმასისი შლანგის გადამყვანები 5 ცალი 

90 გრადუსიანი გადამყვანები - 40 მმ პლასტმასისი შლანგის გადამყვანები 5 ცალი 
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შემაერთებლები თავისი სილიკონის შუასადებებით:  წვეთოვანი მილის მთავარ 
მაგისტრალთან 16 მმ შემაერთებლები თავისი სილიკონებით - 15 ცალი  
წყლის პომპა:  პომპა 40 მმ მილზე 90 გრადუსიანი და 180 გრადუსიანი გადამყვანებით. 
პომპის მახასითებლები: 220 ვოლტი, სიმძლავრე: 0.37 - 0.5 კვტ, წყლის მიწოდების 
რესურსი არანაკლებ 2.5 მ3/სთ, აწევის სიმაღლე – 20 მ. 
წყლის ფილტრი: ფილტრაციის დონე არაუმეტეს 120 მიკრონი, მთავარ მაგისტრალზე 
40 მმ შემაერთებლებით. 
ფერტიგაციის სისტემა: ვენტური ტიპის ფერტიგაციის სისტემა მთავარ მაგისტრალზე 
40 მმ შემაერთებლებით. 
სათესლე/სარგავი მასალა -  ბოსტნეულის და/ან კენკროვანი კულტურების 
სერთიფიცირებული სათესლე მასალა. რაოდენობა 240მ2 სათბურისათვის. 
მიწის და ბეტონის სამუშაოები: მიწის მოსწორება და წერტილოვანი საძირკველის 
მოწყობა, ხრეში - 7 მ3, ცემენტი  - 14 ტომარა 

 

2.13 შეუსაბამო საქმიანობის სახეები  

ქვემოთ ჩამოთვლილი საქმიანობა მიიჩნევა შეუსაბამოდ: 

 საქმიანობა, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენენ გარემოზე; 
 თანადაფინანსების, როგორც კაპიტალის გამოყენება; 
 მიწის ნაკვეთის შეძენა;  
 იჯარის/ქირის გადასახადის დაფინანსება; 
 მუშახელის ანაზღაურება, გარდა სასათბურე მეურნეობის (კონსტრუქცია, ფირი, 

სარწყავი სისტემა და საჭიროების შემთხვევაში ვენტილაცია) მონტაჟზე გაწეული 
ხარჯისა; 

 დაზღვევა და სოციალური ხარჯები; 
 სახელმწიფო და/ან კომუნალური გადასახადები; 
 სხვა ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც ცდება პროგრამის მიზანს; 
 საბრუნავი (თესლი, სასუქი, მცენარეთა მოვლისა და დაცვის საშუალებები,  ხარჯები; 
 ინვესტიციის განხორციელება არასამიზნე სოფლებსა და ქალაქებში. 

3. პროგრამის სამიზნე ჯგუფი  
 

3.1 პროგრამის სამიზნე ჯგუფია სამინისტროს სახლის შესყიდვის პროგრამის 
ფარგლებში გრძელვადიანი განსახლებით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები, 
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რომელთა განსახლება მოხდა წინამდებარე პროგრამის 2.4 პუნქტში მითითებულ 
თემებში.  

 
 

3.2 პროგრამის ბენეფიციარისათვის დაწესებული კრიტერიუმები (საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები) 

3.2.1 განმცხადებელი უნდა იყოს დევნილის აქტიური სტატუსის მქონე პირი; 
3.2.2 განმცხადებელი უნდა იყოს სამინისტროს სახლის შესყიდვის პროგრამის 

ბენეფიციარი, რომლის განსახლება მოხდა 3.1 პუნქტში ჩამოთვლილ ერთ-ერთ 
სოფელში; 

3.2.3 განმცხადებელი მუდმივად უნდა ცხოვრობდეს სამინისტროს მიერ განსახლებულ 
ადგილზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს სააგენტოს მონიტორინგის 
ანგარიშით; 

3.2.4 განმცხადებელს ან მის ოჯახის წევრს საკუთრებაში უნდა ჰქონდეს ის საცხოვრისი, 
სადაც სამინისტროს მიერ მოხდა მისი განსახლება; 

განმცხადებელს ან მის ოჯახის წევრს საკუთრებაში უნდა ჰქონდეს 240 კვადრატული 
მეტრის სასათბურე მეურნეობის მოწყობისათვის საჭირო მიწის ფართი.  

შენიშვნა: პროგრამის მიზნებისათვის, ოჯახის წევრად ჩაითვლება პირი, რომელიც 
დაფიქსირებულია საჯარო რეესტრის ამონაწერში, როგორც მესაკუთრე და/ან 
თანამესაკუთრე. 

4. პროგრამის მიზანი 
 

4.1 პროგრამის ზოგად მიზანს წარმოადგენს ერთის მხრივ, დევნილების სოციალურ-
ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა მათ საცხოვრებელ ადგილებზე და 
მეორეს მხრივ, სახელმწიფოზე დამოკიდებულებიდან თვითკმარობაზე 
გადასვლის უზრუნველყოფა. 

4.2 პროგრამის კონკრეტული მიზნებია: 
• სოფლად განსახლებული დევნილების შემოსავლის ზრდა მათი სასოფლო 

სამეურნეო ინიციატივების მხარდაჭერის გზით;  
• სამინისტროს სახლის შესყიდვის პროგრამის ფარგლებში სოფლად სახლის 

შეძენის წახალისება. 

5. პროგრამის შედეგი 
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5.1 პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მინიმუმ 20 სასათბურე მეურნეობის 
მოწყობა. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია, სახლის შესყიდვის 
პროგრამის ფარგლებში სოფლად საცხოვრებლით დაკმაყოფილებულ 
დევნილთათვის სასოფლო-სამეურნეო მინიმუმ 10 ინიციატივის დაფინანსება და 
ამ მიზნის მისაღწევად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილია 100 000 ლარი. 
სააგენტოსა და პროექტს ზრდას ფინანსური რესურსის გაერთიანების შედეგად 
დამატებით კიდევ 100 000 ლარი იქნა მოძიებული აღნიშნული პროგრამისათვის, 
რამაც საშუალება მოგვცა გაგვეზარდა პროგრამის განხორციელებით მისაღწევი 
შედეგი.  

 

6. გამარჯვებული საგრანტო განაცხადების გამოვლენა 
 

პროგრამის ფარგლებში მიღებული განაცხადების შეფასება ხდება ორ ეტაპად. პირველ 
ეტაპზე დგინდება განმცხადებლისა და განაცხადის შესაბამისობა პროგრამით 
გათვალისწინებულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან. მეორე ეტაპი გულისხმობს საგრანტო 
განაცხადის არსებით შეფასებას. 

საგრანტო განაცხადი განხილვის მეორე ეტაპზე გადავა პირველი ეტაპის წარმატებით 
გადალახვის შემთხვევაში. 

7. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 
 

7.1 პროგრამის მიზნებისათვის განმცხადებლისა და საგრანტო  განაცხადის 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმება ხორციელდება 
შესაბამის კრიტერიუმებთან მათი შესაბამისობის დადგენის გზით.  

7.2 განმცხადებლის შესაბამისობა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან: 
7.2.1 განმცხადებელი რეგისტრირებულია სამინისტროს იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სტატუსი აქტიურია; 
7.2.2 განმცხადებელს პროგრამით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელება 

დაგეგმილი აქვს იმ მიწაზე, რომელიც სამინისტრომ სახლის შესყიდვის 
პროგრამის ფარგლებში, სახლთან ერთად შეუძინა.  

7.2.3 განმცხადებელი მუდმივად უნდა ცხოვრობდეს იმ სახლში, რომელიც 
სამინისტრომ სახლის შესყიდვის პროგრამის ფარგლებში შეუძინა; 
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7.2.4 განმცხადებელი უნდა ცხოვრობდეს წინამდებარე პროგრამის 2.4 პუნქტში 
ჩამოთვლილ ერთ-ერთი თემის სოფელში, რომელიც დანართ N1-შია 
ჩამოთვლილი. 

7.3 საგრანტო განაცხადის შესაბამისობა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან 
7.3.1 საგრანტო განაცხადით გათვალისწინებულია იმ საქმიანობის წამოწყება, რომელიც 

პროგრამის მიზნებს შეესაბამება; 
7.3.2 საგრანტო განაცხადი შევსებულია სრულყოფილად, ანუ განმცხადებლის მიერ 

სრულყოფილად და გასაგებადაა მოწოდებული პროექტის შეფასებისათვის 
საჭირო ინფორმაცია. 

7.3.3 საგრანტო განაცხადს თან ერთვის ყველა საჭირო დოკუმენტი. 



8. შეფასებების კრიტერიუმები და მათი განმარტება8 
 

მეურნეობების მოწყობის ფარგლებში შემოსულ განაცხადთა განხილვისას მხედველობაში იქნება მიღებული შემდეგი გარემოებები: 

 
შეფასების კატეგორია შეფასების აღწერა შეფასების ზღვარი 

 (ქულა) 
შემოთავაზებული საქმიანობისათვის მიწის 
ნაკვეთის გამოსადეგობა  

სარწყავი წყლის, ელ-
ენერგიის და საგზაო 
ინფრასტრუქტურის 
ხელმისაწვდომობა 

0-10 

 
განმცხადებლის გამოცდილება სასათბურე 
მეურნეობის წარმართვის, შემოთავაზებული 
კულტურის მოყვანის და სხვა.  
 

უნდა შეფასდეს 
საარსებო საქმიანობის 

პროექტის 
წარმართვისათვის 

საჭირო 
ტექნიკური/ბიზნეს 
უნარები და ცოდნა. 

უპირატესობა 
მიენიჭებათ მსგავსი 

პროექტის 
განხორციელების 

გამოცდილების და/ან 
პოტენციალის მქონე 

კანდიდატებს. 
  

0-30 

                                                           
8 პროგრამის ფარგლებში გამოყენებულ იქნება 100 ქულიანი შეფასების სისტემა, რომელიც პროექტ ზრდას მოთხოვნით არის შემუშავებული. 
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ნათლად ჩამოყალიბებული საპროექტო იდეა / 
განაცხადი 

პროექტის 
განხორციელების 

შედეგები  ნათელი და 
რეალისტურია. 

0-20 

ხარჯთეფექტურობა  
 

ფერმერის მხრიდან 
ფინანსური 

თანამონაწილეობა; 
ფერმერის მხრიდან   

არაფულადი 
თანამონაწილეობა 

0-20 

პროექტის მდგარდობის შეფასება. სამიზნე ბაზარი 
და პროდუქციის რეალიზებასთან დაკავშირებული 
გათვლები. 

პროექტი შეფასდება 
იმის მიხედვით, აქვს თუ 

არა გაგრძელების 
პოტენციალი 
დაფინანსების 

დასრულების შემდეგ. 

0-20 

 
საბოლოო შეფასება (100 ქულიდან) 

 100 

   
 

ქულების მინიჭების მაგალითი კრიტერიუმების მიხედვით: 

შემოთავაზებული საქმიანობისათვის მიწის ნაკვეთის გამოსადეგობა 

0 - შემოთავაზებული მიწა გამოუსადეგარია სასათბურე მეურნეობისათვის; 

1-5 - მიწაზე ხელმისაწვდომია ზოგიერთი სახის ინფრასტრუქტურა; 

6-10 - მიწაზე ხელმისაწვდომი ინფრასტრუქტურა გამოსადეგია დაგეგმილი საქმიანობისათვის. 

განმცხადებლის გამოცდილება სასათბურე მეურნეობის წარმართვის, შემოთავაზებული კულტურის მოყვანის და სხვა.  
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0 - განმცხადებელს არ აქვს გამოცდილება, ცოდნა ან უნარები, რომ განახორციელოს საარსებო წყაროების პროექტი; 
1 - 5 განმცხადებელს აქვს ზოგიერთი უნარი, მაგრამ არ აქვს პროექტის განხორციელების გამოცდილება; 
6  - 10 განმცხადებელს აქვს გარკვეული ცოდნა, უნარები და გამოცდილება; 
11 - 15 განმცხადებელს აქვს ცოდნა, უნარები და გარკვეული გამოცდილება; 
16 - 20 განმცხადებელს აქვს საკმარისი ცოდნა, უნარები და გამოცდილება; 

21 – 25 განმცხადებელს აქვს კარგი უნარი, ცოდნა და მრავალწლიანი გამოცდილება; 

26 – 30 განმცხადებელს აქვს სრულყოფილი ცოდნა და უნარი მრავალწლიან გამოცდილებასთან ერთად. 

 

ნათლად ჩამოყალიბებული საპროექტო იდეა / განაცხადი 

0 - პროექტის განხორციელების შედეგები ბუნდოვანი და არარეალურია; 

1- 5 - პროექტის განხორციელების შედეგები ნორმალურად არის ჩამოყალიბებული, თუმცა რეალური არ არის;  

6-10 -  პროექტის განხორციელების შედეგები მეტნაკლებად ნათელი და რეალურია; 

11-15 - პროექტის განხორციელების შედეგები კარგად არის ჩამოყალიბებული და მეტნაკლებად რეალურია; 

16 – 20 - პროექტის განხორციელების შედეგები სრულყოფილად აქვს განმცხადებელს გააზრებული და რეალურია. 

 

ხარჯთეფექტურობა 

0 - განმცხადებელი არ არის მზად ფინანსური და საჭიროების შემთხვევაში შრომითი თანამონაწილეობისათვის; 

1 – 5 - განმცხადებელი მზად არის შრომითი თანამონაწილეობისათვის, თუმცა ფინანსური თანამონაწილეობა საეჭვოა; 
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6-10  - განმცხადებელს სრულყოფილად არ აქვს გააზრებული მიერ მიერ გასაწევი შრომითი და ფინანსური თანამონაწილეობის საკითხი, რაც 
ჩანს განაცხადის ფორმაში მის მიერ მითითებული ინფორმაციიდან;  

11- 15 - განმცხადებელს გააზრებული აქვს მის მიერ გასაწერვი შრომითი და ფინანსური თანამონაწილეობის საკითხი, თუმცა მისი 
მზადყოფნა საეჭვოა; 

16-20 - განმცხადებელს გააზრებული აქვს მის მიერ გასაწერვი შრომითი და ფინანსური თანამონაწილეობის საკითხი და  მისი მზადყოფნა არ 
არის საეჭვო. 

პროექტის მდგარდობის შეფასება. სამიზნე ბაზარი და პროდუქციის რეალიზებასთან დაკავშირებული გათვლები. 

0 - პროექტი არ იქნება მდგრადი, რაც აშკარაა ფინანსური გათვლებისა და რეალიზაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის  ანალიზის 
შედეგად; 

1-5 - განმცხადებელს შევსებული აქვს ფინანსური გაანგარიშების ნაწილი, თუმცა გათვლები ნაკლებად რეალურია და/ან განმცხადებელი არ 
აპირებს მიღებული მოსავლის რეალიზაციას; 

6 -10 - განმცხადებლის მიერ გაკეთებული ფინანსური გათვლები მეტნაკლებად რეალურია და განაცხადიდან ირკვევა, რომ რეალიზაციის 
საკითხზეც აქვს განმცხადებელს ნაფიქრი, თუმცა შემოსავლის გაუმჯობესების ალბათობა დაბალია; 

11 – 15 - განმცხადებლის მიერ გაკეთებული ფინანსური გათვლები ძირითადად რეალურია და განმცხადებელს წარმოდგენა აქვს ზოგიერთ 
სარეალიზაციო პუნქტზე, რაც საშუალებას გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ პროექტი ალბათობის საშუალო  ხარისხით იქნება წარმატებული 
დაფინანსების დასრულების შემდეგაც; 

16-20 -  განმცხადებლის მიერ გაკეთებული ფინანსური გათვლები რეალურია და განმცხადებელს წარმოდგენა აქვს სარეალიზაციო 
პუნქტებზე, რაც საშუალებას გვაძლევს ვიფიქროთ, რომ პროექტი ალბათობის მაღალი ხარისხით იქნება წარმატებული დაფინანსების 
დასრულების შემდეგაც;



9. წარსადგენი დოკუმენტაცია 
 

განმცხადებელმა, საგრანტო განაცხადებისთვის მიღებისათვის დადგენილ ვადაში უნდა 
წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: 

1. სრულყოფილად შევსებული საგრანტო განაცხადი. ფორმა სრულყოფილად 
შევსებულად ითვლება, თუ ყველა კითხვაზე ამომწურავი პასუხია გაცემული. 

2. განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი; 
3. იმ მიწის ამონაწერი, რომელზეც უნდა განთავსდეს სათბური. გამარჯვებულ 

ბენეფიციარს ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე დაევალება განახლებული 
ამონაწერის წარდგენა.   

 

 

 

10.  პროგრამის განხორციელების პროცედურა 
 

10.1 პროგრამის ფარგლებში განისაზღვრება განაცხადების მიღების ვადა, რომელიც არ 
უნდა იყოს ერთ თვეზე ნაკლები. გამონაკლის შემთხვევაში, დასაშვებია 
განაცხადების მიღების გაგრძელება გონივრული ვადის ფარგლებში.  
განაცხადების მიღება ხდება წელიწადში ერთხელ. განაცხადების მიღების ვადები 
განისაზღვრება სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ- 
სამართლებრივი აქტით.  

10.2 განაცხადები მიიღება პროექტ ზრდას ოფისებში შემდეგ მისამართებზე: 

ქ. გორი;   სტალინის ქ. N 27/1 

ქ. მარნეული, რუსთაველის ქ. N 48  

ქ. ზუგდიდი, რ. ლაღიძის ქ. N 3 

ქ. თბილისი, ნ.რამიშვილის ქუჩა I ჩიხი 9 

 
10.3 განაცხადების მიღების ვადის დასრულების შემდეგ პროექტი ზრდა გადასცემს 

სააგენტოს მიღებულ განაცხადებს, რის შემდეგაც ხდება მათი რეგისტრაცია 
სააგენტოს დოკუმენტბრუნვის სისტემაში. 
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10.4 განაცხადების მიღების პროცესში კვირაში ერთხელ პროექტი ზრდა სააგენტოს 
უგზავნის განმცხადებელთა პერსონალურ ინფორმაციას. 

 
10.5 განმცხადებელთა სამიზნე ბენეფიციართა ჯგუფთან (საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებთან) შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სააგენტო სამინისტროს 
დევნილთა საკითხების დეპარტამენტს გადასცემს განმცხადებელთა რეესტრს, 
განაცხადების მიღების ვადის დასრულებიდან 7 კალენდარული დღის 
განმავლობაში.  

10.6 სამინისტროს შესაბამისი სამსახურიდან მიღებული პასუხის შესაბამისად, 
სააგენტო იწყებს განაცხადების დამუშავებას. განაცხადების დამუშავება 
გულისხმობს, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სრულყოფილების შემოწმებასა 
და წინასწარ საველე მონიტორინგს. სააგენტო არ განახორციელებს იმ 
განმცხადებელთა მიერ წარმოდგენილი საგრანტო  განაცხადებისა და საგრანტო  
წინადადების შემდგომ დამუშავებას, რომლებიც არ შეესაბამებიან პროგრამის 
სამიზნე ბენეფიციართა კატეგორიას, რაც დასტურდება სამინისტროს 
უფლებამოსილი სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.  

10.7 წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება საველე მონიტორინგი, 
შეივსება შესაბამისი ფორმა, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს სააგენტოს 
საველე ოფიცრის ხელმოწერით.  

10.8 განმცხადებელთა მიერ წარმოდგენილი საგრანტო  წინადადებების განფასების 
დაზუსტების მიზნით, სააგენტო უზრუნველყოფს წინასწარი ბაზრის კვლევის 
ჩატარებას.  ბაზრის კვლევის საფუძველზე გამოვლენილი ფასებისა და არსებული 
ფინანსური რესურსის შედარების შედეგად გამოვლინდება, რამდენი 
განმცხადებლის დაფინანსებაა შესაძლებელი არსებული ასიგნებების ფარგლებში.  

10.9 განაცხადების განხილვა მოხდება კომისიური წესით, წინასწარ დადგენილი 
კრიტერიუმების შესაბამისად (კრიტერიუმების დეტალური ჩამონათვალი და 
აღწერა მოცემულია მე-7 და მე-8 თავებში). კრიტერიუმები განფასებულია 
შესაბამისი ქულებით, რომელიც მე- 8 თავშია მოცემული. დაფინანსება მოხდება 
საგრანტო განაცხადის მიერ დაგროვებული ქულების მიხედვით. უპირეველ 
ყოვლისა, დაფინანსდება ყველაზე მაღალქულიანი განაცხადები არსებული 
ფინანსური რესურსის ფარგლებში. კომისიის გადაწყვეტილების შემდეგ ახალი 
გარემოების გამოვლენის შემთხვევაში, თუკი გამოვლენილ გამარჯვებულ 
განმცხადებელთან რაიმე მიზეზის გამო ვერ ფორმდება ხელშეკრულება ან 
გამოვლინდება გაფორმებული ხელშეკრულების ბათილობის საფუძველი, 
სააგენტო უფლებამოსილია მომდევნო ყველაზე მაღალი ქულის 
განმცხადებელთან გააფორმოს საგრანტო ხელშეკრულება.  

10.10 საგრანტო  წინადადებების დაფინანსების მიზნით, სააგენტო მოქმედი 
კანონმდებლობის შესაბამისად გამოაცხადებს ტენდერს.   
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10.11 გამარჯვებულად გამოვლენისა და საგრანტო ხელშეკრულების გაფორმების 
შემდეგ, ბენეფიციარი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 
ვადებში შეასრულოს მისი წილი თანამონაწილეობა და სააგენტოს 
წარმოუდგინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდის 
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.  

11. სამოქმედო გეგმა 
 

საქმიანობა 
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საგრანტო 
განაცხადების მიღება 

X X       

საგრანტო 
განაცხადების 
დამუშავება 

 X X      

დამატებითი 
დოკუმენტაციის 
წარდგენა(საჭიროების 
შემთხვევაში) 

  X      

საველე მონიტორინგი   X      
საგრანტო 
განაცხადების 
წარდგენა 
კომისიისათვის 

  X      

ბენეფიციარებთან 
ხელშეკრულების 
გაფორმება 

  X X     

ბენეფიციართა 
მხრიდან 
თანამონაწილეობის 
შესრულება და 
შესაბამისი 
დოკუმენტაციის 
სააგენტოსათვის 
წარდგენა 
 

   X     

ბენეფიციარის 
ჩანაცვლება 
საჭიროების 

   X     
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შემთხვევაში 
ვადა მონაწილეობის 
შესასრულებლად 

   X     

ტენდერი და 
გამარჯვეულ 
კომპანიასთან 
ხელშეკრულების 
გაფორმება 

    X X   

შეძენილი საქონლის 
ბენეფიციარისათვის 
გადაცემა 

     X   

ზრდასა და 
ბენეფიციარის 
ნაწილის გადაცემა და 
სათბურის 
სრულყოფა 

     X X  

 

 

 

12.  პროგრამის ხანგრძლივობა 
 

პროგრამა განხორციელდება 2018 წელს. 

13.  პროგრამის ბიუჯეტი 
 

დაფინანსება ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებებისა და 

პროექტს ზრდას მიერ ამ პროგრამისათვის განკუთვნილი ბიუჯეტის ფარგლებში.მოცემული 

პროგრამისთვის 2018 წელს გამოყოფილი მაქსიმალური ბიუჯეტია 200 000 ლარი, საიდანაც 

100 000 ლარი საბიუჯეტო სახსრებიდან არის გამოყოფილი, ხოლო 100 000 პროექტ ზრდას 

მიერ არის დაფინანსებული. 

14.  პროგრამის მონიტორინგი 
 



  განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა  

   

განმახორციელებელი უწყება:  სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 
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პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება როგორც პირველადი, ისე შემდგომი 
მონიტორინგი 3 წლის განმავლობაში. პირველადი მონიტორინგის მიზანია, დადგინდეს 
საგრანტო განაცხადით მოთხოვნილი ინვესტიციის საჭიროება, განხორციელებადობა და 
მდგრადობა. სააგენტო პირველად მონიტორინგს განახორციელებს მხოლოდ შერჩეულ 
განმცხადებლებთან. შემდგომი მონიტორინგი განხორციელდება მხოლოდ დაფინანსებულ 
ბენეფიციარებთან. მისი მიზანია, შემოწმდეს გრანტის ფარგლებში მოწყობილი სასათბურე 
მეურნეობების მიზნობრივად გამოყენების ფაქტი და შეფასდეს გაუმჯობესებული საარსებო 
მდგომარეობა. 

15. პროგრამის შეფასება 
 

პროგრამის შეფასება განხორციელდება 2019 წელს. პროგრამის შეფასების მიზნით 
შემუშავდება სპეციალური კითხვარები, რომელთა მიხედვითაც, მოხდება პროგრამის 
ბენეფიციართა გამოკითხვა. აღნიშნული კვლევის შედეგების ანალიზის შედეგად, 
გამოვლინდება პროგრამის სუსტი და ძლიერი მხარეები და საჭიროების შემთხვევაში 
შემუშავდება რეკომენდაციები პროგრამაში სათანადო ცვლილებების შეტანის მიზნით.  
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