მეწარმე სუბიექტთა მხარდაჭერის პროგრამის
პირველადი საპროექტო იდეის ფორმა
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მიერ დაფინანსებული პროექტის
ფარგლებში „იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მოწყვლადი ადგილობრივი მოსახლეობის
ეკონომიკური ჩართულობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში“ ფონდი „მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ“ და
სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო აცხადებენ ერთობლივ კონკურსს მეწარმე
სუბიექტებისთვის, რომელიც ეკუთვნის დევნილებს. აღნიშნული პროგრამა ასევე დაფინანსებულია
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
პროგრამა ვრცელდება მარნეულის, თეთრიწყაროს, ფოთის, წალენჯიხის და სენაკის მუნიციპალიტეტებში.
დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ, პირველადი საპროექტო იდეისა და ბიზნეს განაცხადისა და
ბიზნეს გეგმის ფორმები განთავსებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომია შემდეგ
მისამართზე http://livelihood.gov.ge/ge/currentprograms.
დაფინანსების ფარგლებში გამარჯვებული კანდიდატი უზრუნველყოფილი იქნება მოთხოვნილი ძირითადი
საშუალებებით.
დევნილი მეწარმე სუბიექტის მიერ მოთხოვნილი ნივთის ღირებულება არ უნდა იყოს 5 000 ლარზე ნაკლები
და 10 000 ლარზე მეტი.
განმცხადებელი, რომელსაც სურვილი აქვს მიიღოს მონაწილეობა აღნიშნულ კონკურსში უნდა
აკმაყოფილებდეს შემდეგ ძირითად მოთხოვნებს:
1. უნდა იყოს მეწარმე სუბიექტი. პროგრამის მიზნისთვის, მეწარმე სუბიექტად მიიჩნევა: რეგისტრირებული
მეწარმე სუბიექტად „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად (ინდივიდუალური მეწარმე;
შპს; ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს), კომანდიტური
საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), სააქციო საზოგადოება (სს,
კორპორაცია) და კოოპერატივი) ან მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი;
2. საწარმო უნდა იყოს დევნილის სტატუსის მქონე პირის მიერ დაფუძნებული/მართული, რომლის
სტატუსიც განაცხადის წარდგენის დღისათვის აქტიურია;
3. შემოთავაზებული საპროექტო იდეა და ბიზნეს გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს პროგრამის სამიზნე
მუნიციპალიტეტში მომუშავე საწარმოს ფინანსური ბრუნვისა და დასაქმების შესაძლებლობების ზრდას.
უპირატესობა მიენიჭება იმ პროექტებს, რომელიც დევნილებისა და ეკომიგრანტების დასაქმებაზეა
ორიენტირებული;
4. მეწარმე სუბიექტი რეგისტრირებული უნდა იყოს 2018 წლის 1 მაისამდე; მიკრო ბიზნესის სტატუსი
ფიზიკურ პირს მიღებული უნდა ჰქონდეს 2018 წლის 1 მაისამდე;
5. მეწარმე სუბიექტი არ უნდა იყოს აღრიცხული მოვალეთა რეესტრში და არ უნდა ჰქონდეს საგადასახადო
დავალიანება.
კონკურსის ეტაპები:
თავდაპირველად, განმცხადებლებმა უნდა შეავსონ პირველადი საპროექტო იდეის ფორმა, რომელიც
ხელმისაწვდომია როგორც სააგენტოს ვებ-გვერდზე, ასევე შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერიაში.
განმცხადებლის მიერ პირველადი საპროექტო იდეის ფორმის ჩაბარება მოხდება ფონდის „მოძრაობა
შიმშილის წინააღმდეგ“ და/ან სააგენტოს წარმომადგენელისთვის
მითითებულ დროს. პირველადი
საპროექტო იდეის განაცხადის ჩაბარებისათვის დადგენილია კონკრეტული თარიღები და დროები.
18 ივნისი, 2018 ფოთი- დევნილთა ახალი დასახლება- ბაგა-ბაღის შენობა 10:00-13:00
სენაკის მუნიციპალიტეტი. დევნილთა სამხედრო დასახლება- სათემო განათლების ცენტრი 14:00-17:00
19 ივნისი, 2018 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია 10:00-13:00
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 10:00-13:00
თეთრიწყაროს მუნიციპლიტეტი, სოფელი კოდა, სათემო განათლების ცენტრი -14:00-17:00
აღნიშნული

თარიღების

შემდეგ

პირველადი

საპროექტო

იდეის

განაცხადები

არ

მიიღება.

ნაწილი 1: აღწერა
აპლიკანტის/კომპანიის
სახელი
ბიზნესის სახეობა
საქმიანობის ადგილი

ბიზნესის რეგისტრაციის
ტიპი

ინდივიდუა
ლური
მეწარმე

შპს

სააქციო
საზოგადოება

სასოფლოსამეურნეო
კოოპერატივი

კომპანიის რეგისტრაციის
ნომერი
რეგისტრაციის თარიღი
ბიზნესის
გაფართოებისთვის საჭირო
ხარჯი

ლარი

მცირე
მეწარმე

მიკრო
მეწარმე

სხვა

ნაწილი2: განმცხადებლის საკონტაქტო ინფორმაცია
სახელი, გვარი
პირადი ნომერი
თანამდებობა
საკონტაქტო ტელეფონის
ნომერი
საცხოვრებელი სახლის
ფაქტობრივი მისამართი
ელექტრონული მისამართი

ნაწილი 3: ბიზნესის გაფართოების დეტალები
3.1.ბიზნესის გაფართოების შეჯამება.
გთხოვთ აღწეროთ თქვენი ბიზნესის
გაფართოებისთვის რა საქმიანობები განხორციელდება? (მაქსიმუმ 250 სიტყვა)

ნაწილი 4: ბიზნესის გაფართოების ზეგავლენა
გთხოვთ აღწეროთ რა შედეგებს ან ზეგავლენს ელოდებით თქვენს ბიზნესზე ამ
ინვესტიციიდან? ( მაქსიმუმ 100 სიტყვა)
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თქვენი ბიზნესის გაფართოების შემთხვევაში შეიქმნება ახალი
დიახ/არა
სამუშაო ადგილები დევნილებისთვის, ეკო მიგრანტებისთვის და
მოწყვლადი ადამიანებისთვის ?
თუ დიახ გთხოვთ მიუთითოთ რამდენი და რა სახის სამუშაო ადგილები
შეიქმნება და ვის დასაქმებას მოიაზრებთ (ადგილობრივი მაცხოვრებლის,
დევნილის, ეკომიგრანტის თუ სხვა?) (მაქსიმუმ 100 სიტყვა)
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ნაწილი 5: ბიზნესის გაფართოების ხარჯები
გთხოვთ ჩამოწეროთ თქვენი ბიზნესის გაფართოებისთვის საჭირო ხარჯები
N
ძირითადი საშუალების დასახელება
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
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ღირებულება ლარში

ნაწილი 6: წარადგინეთ შემდეგი დოკუმენტები?
იძულებით გადაადგილებული პირის-დევნილის მოწმობის ასლი
დიახ
არა
ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან
მეწარმე სუბიექტი იურიდიული პირის შემთხვევაში, ხოლო მეწარმე სუბიექტი ფიზიკური პირის
შემთხვევაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი სსიპ შემოსავლების
სამსახურიდან.;
დიახ
არა

ცნობა სსიპ - შემოსავლების სამსახურიდან დავალიანებების არ არსებობის შესახებ
დიახ
არა
მეწარმე სუბიექტი ფიზიკური პირის ან მეწარმე სუბიექტი იურიდიული პირის პარტნიორის
დევნილის პირადობის მოწმობის ასლი (პარტნიორების არსებობის შემთხვევაში)
დიახ
არა
ყველა პარტნიორის / აქციონერის ნოტარიულად დამოწმებული წერილობითი თანხმობა
(პარტნიორების არსებობის შემთხვევაში)
დიახ
არა
ინვოისი იმ აქტივ(ებ)ზე, რომლის შეძენაც გსურთ პროექტის ფარგლებში;
დიახ
არა
ცნობა სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროდან - მოვალეთა რეესტრში არყოფნის შესახებ.
დიახ
არა

ჩაბარების თარიღი:

________________________

განმცხადებლის ხელმოწერა :

________________________
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