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თქვენ ავსებთ საპროექტო განაცხადს „დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის“ პროგრამის ფარ- 
გლებში. პროგრამას ახორციელებს სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო. პროგრამა დაფინან-
სებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.

გაითვალისწინეთ, რომ პროგრამის ფარგლებში დასაშვებია მხოლოდ ძირითადი საშუალებების შესყიდვა. ერთი 
ბენეფიციარისათვის შესაძლებელია მაქსიმუმ 3 სახეობის ხელსაწყოს შეძენა, რომელთა საერთო ღირებულება არ 
უნდა აჭარბებდეს 1 600 ლარს.

საგრანტო განაცხადის შევსება შესაძლებელია, როგორც ხელით, ისე ბეჭდურად. საგრანტო განაცხადის ჩაბარე-
ბა შესაძლებელია ქ. თბილისში, თამარაშვილი ქ. N15ა, სსიპ საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 
კანცელარიაში. დასაშვებია დასკანერებული საგრანტო განაცხადისა და თანმდევი დოკუმენტაციის გამოგზავნა 
შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@livelihood.gov.ge 

გაითვალისწინეთ, რომ  საგრანტო განაცხადი უნდა იყოს სრულყოფილად შევსებული. 

განაცხადთან ერთად ქვემოთჩამოთვლილი დოკუმენტების წარმოდგენა სავა-
ლდებულოა:

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი ან ცნობა სასწავლებლიდან პროფესიისა 
და საფეხურის მითითებით);

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

1 ინვოისი, სადაც მითითებულია მოთხოვნილი საქონელი, მისი ზუსტი მახასიათებლები და მოდელი.

შენიშვნა: სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადე-
ბა-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ სერტიფიცირებული ბენე-
ფიციარის შემთხვევაში კვალიფიკაციის დასადასტურებლად წარმოდგენილ უნდა იქნეს სერტიფიკატი ან 
ცნობა სასწავლებლიდან მასზედ, რომ განმცხადებელმა პირმა ნადვილად დაასრულა პროფესიული მომზა-
დება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პროფესიული 
პროგრამა და არის სერტიფიცირებული.

ერთ ბენეფიციარზე გასაცემი გრანტის მაქსიმალური ოდენობაა 1600 ლარი. ჯგუფური განაცხადის შემთხვევაში 
გრანტის ოდენობა განისაზღვრება ჯგუფის წევრთა რაოდენობის მიხედვით, იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ 
ერთ ბენეფიციარზე გასაცემი თანხის ოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს 1600 ლარს. ჯგუფური განაცხადის შემთხვე-
ვაში დასაშვებია მაქსიმუმ 3 კურსდამთავრებულის გაერთიანება. განმცხადებელმა ჯგუფის წევრებმა სათითაოდ 
უნდა შეავსონ საგრანტო განაცხადის პირველი ნაწილი (პერსონალური ინფორმაციის ნაწილი).
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გამარტივებული განაცხადის ფორმა

SIMPLIFIED APPLICATION FORM

# 049-2005-007-S-2018

განაცხადის წარმდგენი პირი /
SUBMITTED BY:

განაცხადის ჩაბარების თარიღი /

პროექტის ჯამური თანხა 

მოთხოვნილი გრანტის თანხა 

განმცახდებლის თანამონაწილეობა

საგრანტო პროექტის 
განხორციელების
ადგილმდებარეობა

   სახელი, გვარი, პირადი ნომერი

 ₾

 ₾

 ₾

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო



განმცხადებლის სახელი, გვარი

ხართ თუ არა დევნილი 

 დიახ            არა

პირადი ნომერი

ხართ თუ არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ან 
გყავთ თუ არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ოჯახის წევრი

 დიახ            არატელეფონი

ხართ თუ არა მარჩენალდაკარგული

 დიახ            არა
ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი

ხართ თუ არა მარტოხელა მშობელი

 დიახ            არა

ხართ თუ არა სოციალურად დაუცველი

 დიახ            არა
სწავლის დასრულების წელი

 2015                                    2016   2017                                       2018 

პროფესია

საფეხური

 I                                    II                                    III                                   IV                                 V

ნაწილი I - ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ



ინვესტიციის განხორციელების ადგილი და მისამართი

მონიშნეთ რას გულისხმობს თქვენი პროექტი

 მომსახურების შეთავაზებას  მზა პროდუქციის შექმნასა და რეალიზაციას

 სხვა

მოკლედ აღწერეთ თქვენი პროექტი
 
რის გაკეთებას აპირებთ და სად? როგორ აისახება ამ პროექტის დაფინანსება თქვენზე და/ან თქვენს ოჯახზე?  
ჯგუფური განაცხადის შემთხვევაში დაწვრილებით აღწერეთ, პროექტის ფარგლებში ჯგუფის თითოეული 
წევრის ფუნქციები.

ნაწილი II   - ინფორმაცია პროექტის შესახებ



დაასაბუთეთ მოთხოვნილი სახელობო იარაღების საჭიროება 

რატომ არის აუცილებელი თქვენი საქმიანობისთვის მოთხოვნილი სახელობო იარაღები?  შეძლებთ თუ არა 
მათ გარეშე შემოსავლის მიღებას?

გექნებათ თუ არა დამატებითი ხარჯი პროექტის დაფინანსების შემთხვევაში? თუ გექნებათ, მიუთითეთ რა 
ხარჯზეა საუბარი და რამდენზე? (მაგ: ფართის ქირა, მუშახელის ანაზღაურება და ა.შ)

გააკეთეთ თქვენი ხარჯისა და შემოსავლის გაანგარიშება.  გაითვალისწინეთ სავარაუდო ხარჯი, რაც ერთი თვის 
მანძილზე შესაძლოა გქონდეთ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, შემოსავალი და მოგება

ხარჯის დასახელება 1 თვე

გაწეული მომსახურების/გაყიდული საქონლის ღირებულება

მომსახურების/საქონლის თვითღირებულება

სხვა ხარჯი

დამატებითი შემოსავლის ოდენობა



ჩამოთვალეთ რომელი სახელობო იარაღის შესყიდვა გსურთ

მოთხოვნილი საქონელის დასახელება მიუთითეთ ზუსტად, მოდელის, მონაცემებისა და მახასიათებლის გათვა-
ლისწინებით.
გაითვალისწინეთ, რომ გამარჯვების შემთხვევაში, მოგიწევთ წარმოდგენილი ინვოისის განახლება და დამატებით 
ორი ინვოისის მოძიება.

№ მოთხოვნილი საქონელის დასახელება
მომწოდებელი N1 და 

მისი საკონტაქტო 
ინფორმაცია

მოთხოვნილი 
საქონლის 

რაოდენობა

ერთეულის 
ღირებულება

ჯამური 
ღირებულება

1

2

3

რამდენხნიანი პროფესიული კურსი გაიარეთ სასწავლებელში?

რამდენი საფეხური აქვს თქვენს პროფესიას - მონიშნეთ ერთ-ერთი

 1                                  2                                   3                                  4                                 5

აპირებთ თუ არა სწავლის გაგრძელებას შემდეგ საფეხურზე და როდის?

გაგივლიათ თუ არა დამატებითი კურსები კვალიფიკაციის ასამაღლებლად? 
თუ გაგივლიათ მიუთითეთ როდის, კურსის დასახელება და ხანგრძლივობა

ნაწილი III - განათლება და კვალიფიკაცია



გაქვთ თუ არა თქვენი პროფესიით მუშაობის გამოცდილება? 
თუ გიმუშავიათ მიუთითეთ ხანგრძლივობა და ჩამოთვალეთ თქვენი მოვალეობები.

მიუთითეთ თქვენი სამუშაო ადგილი, პოზიცია და დამსაქმებლის საკონტაქტო ინფორმაცია

ჩამოთვალეთ საქმიანობა, რომლის შესრულებაც დამოუკიდებლად შეგიძლიათ

სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ჩემს 
მიერ საპროექტო განაცხადში მოყვანილი ინფორ-
მაცია შეესაბამება სიმართლეს. თანხმობას ვაცხა-
დებ, რომ ჩემი პერსონალური ინფორმაცია გადაე-
ცეს მესამე მხარეს განაცხადის დამუშავებისა და 
შეფასების მიზნით.

თანახმა ვარ, გამარჯვების შემთხვევაში, განვა- 
ახლო ჩემს მიერ წარმოდგენილი ინვოისი და დამა-
ტებით წარმოვადგინო კიდევ ორი ინვოისი.

ხელმოწერა               

თარიღი

ნაწილი IV - სამუშაო გამოცდილება


