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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“ (შემდეგში - საარსებო წყაროების სტრატეგია) 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, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
საზოგადოების (GIZ) მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, მისმა 
განმახორციელებელმა ორგანიზაციამ, მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ (შემდეგში 
AAH) სააგენტოს 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.  

სახელმწიფო უკვე ახორციელებს სახელმწიფო პროგრამას „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო 
და მცირე მეწარმეობის ნაწილს, რომლის ფარგლებში, დევნილის სტატუსის მქონე პირს 
შეუძლია მიიღოს გრანტი განსაზღვრული თანხის ფარგლებში. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 
აღნიშნულ პროგრამაში დევნილთა ჩართულობა ნაკლებია. 2016 წელს ჩართული იყო 
მხოლოდ 135 დევნილი, 2017 წელს - 152. 2017 წლის მონაცემებით, მიკრო და მცირე 
მეწარმეობის ნაწილში ბენეფიციართა მონაწილეთა მხოლოდ 4.3% იყო დევნილი. 
რეგიონების მიხედვით, სტატისტია შემდეგია: 2016 წელს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში 
მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილში გრანტი მიიღო 4 დევნილმა, მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში - 2-მა, სენაკის მუნიციპალიტეტში - 6-მა, ფოთის მუნიციპალიტეტში - 2-
მა, ხოლო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში - 9 დევნილმა. რაც შეეხება 2017 წელს, 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, გრანტი მიიღო 2 დევნილმა, მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში - 2-მა, სენაკის მუნიციპალიტეტში - 3-მა, ფოთის მუნიციპალიტეტში - 6-
მა, ხოლო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში - 3 დევნილმა, რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. 
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წინამდებარე პროგრამის განხორციელების შემთხევაში, დევნილებს ექნებათ დამატებითი 
შესაძლებლობა მიიღონ მხარდაჭერა საარსებო წყაროების შექმნის კუთხით, დასაქმდეს 
ადგილობრივი მოსახლეობა და გაუმჯობესდეს მათი მატერიალური მდგომარეობა. 

წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში, მოხდა სსიპ - საარსებო წყაროებით 
უზრუნველყოფის სააგენტოსა (შემდეგში - სააგენტო) და AAH-ის ფინანსური 
სახსრების გაერთიანება.  

პროგრამის დასაბუთება 

ბოლოდროინდელი ეკონომიკური ზრდის მიუხედავად, საქართველოს მოსახლეობის 
მნიშვნელოვან ნაწილს კვლავ უწევს სიღარიბისა და სოციალური გარიყულობის 
წინააღმდეგ ბრძოლა. ორი შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად 270 000-ზე მეტი 
პირი იქცა დევნილად, რომლებსაც მოუწიათ თავისი საცხოვრებლის დატოვება და 
საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ახალი საცხოვრებლის მოძებნა. დევნილი 
მოსახლეობა მიეკუთვნება გარკვეულ რისკ ჯგუფს, რომელიც განიცდის სიღარიბეს 
და არ აქვს ხელსაყრელი მდგომარეობა დასაქმების, აქტივებისა და საბაზისო 
მომსახურების კუთხით. 1 

უმუშევრობა და საარსებო წყაროებზე ნაკლები ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს 
მთავარ მიზეზს, რის გამოც დევნილ მოსახლეობაში არადევნილ მოსახლეობასთან 
შედარებით, მაღალია სიღარიბისა და უმუშევრობის დონე. მსოფლიო ბანკის 2016 
წლის ანგარიშის თანახმად, დევნილთა შორის შინამეურნეობის პასიური 
წინამძღოლის, უმუშევრობისა და იმედგაცრუების  მნიშვნელოვნად მაღალი 
მაჩვენებელია. დევნილი შინამეურნეობის უფროსთა 15,6% უმუშევარია, მაშინ, როცა 
არადევნილ მოსახლეობაში მაჩვენებელი 6.3%-ის ტოლია. ზოგადად უმუშევრობის 
მაჩვენებლებს შორის კი განსხვავება უფრო მაღალია. დევნილთა შორის უმუშევრობა 
25.3%-ს უტოლდება, როცა აქტიური არადევნილი მოსახლეობის შემთხვევაში 
მაჩვენებელი მხოლოდ 9%-ია.2 დევნილები ასევე აღნიშნავენ, რომ ისინი ძირითადად 
უმუშევრობას განიცდიან უფრო გრძელვადიანად. უმუშევრობა განსაკუთრებულად 
გამოხატულია ღარიბ დევნილთა შორის. არადევნილ მოსახლეობასთან შედარებით, 
იმ დევნილთა რიცხვი, რომლებსაც ერთ წელზე მეტია არ აქვთ სამსახური, ორმაგია. 
უფრო მეტიც, დევნილები, რომლებსაც არასოდეს უმუშავიათ სამჯერ მეტია 
არადევნილებთან შედარებით. აქედან გამომდინარე, ჩნდება კითხვები დევნილის 

1ეკონომიკური და სოციალური მოწყვლადობა საქართველოში, UNDP 
2დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საარსებო წყაროების საჭიროებათა კვლევა 
საქართველოში, ევროკავშირი საქართველოში, 2015 წელი.  
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სტატუსთან დაკავშირებულ სარგებელზე დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. 
აღნიშნული ასევე იწვევს იმედგაცრუების მაღალ დონესა და სამუშაო და/ან 
სოციალურ გარემოში ნაკლებ ინტეგრაციას.3 კვლევები აჩვენებს, რომ ქალები და 
ახალგაზრდები ნაკლებად არიან ჩართულნი სოციალური და ეკონომიკური 
მიმართულებით. „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა საქართველოში“4 
თანახმად, ქალებს შორის უმუშევრობა არაპროპორციულად მაღალია (75%) 
უმუშევარ მამაკაცებთან მიმართებაში. ქალთა 48%-ს არ აქვს საკუთარი შემოსავალი, 
მაშინ, როცა მამაკაცთა შორის იგივე მაჩვენებელი 39%-ია. გენდერული ცნების როლი 
გავლენას ახდენს განათლების, დასაქმებისა და ბიზნესის წამოწყების/განვითარების 
შესაძლებლობებზე. ამის მსგავსად, ახალგაზრდები განიცდიან სიძნელეებს 
დასაქმებისა და მეწარმეობის მიმართულებით. ახალგაზრდათა შორის 36% 
უმუშევარია, რაც ორჯერ აღემატება 25 წლის ზემოთ უმუშევართა რაოდენობას. 
ბევრს არ გააჩნია საჭირო უნარ-ჩვევები და გამოცდილება, რის გამოც უწევთ უფრო 
მეტი მუშაობა ნაკლები ანაზღაურების სანაცვლოდ.5 ქვეყანაში ბევრი ახალგაზრდაა, 
რომელსაც  შესაბამისი კომპეტენციისა და უნარის არქონის, არასაკმარისი სამუშაო 
გამოცდილების, განათლებისა თუ კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგების 
გამო, არ აქვთ წვდომა შრომის ბაზარზე ან სამეწარმეო შესაძლებლობებზე.  

Human Dynamics-სა და ACT-ის მიერ 2015 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, ბევრი 
დევნილი რესპონდენტი გამოხატავდა წინააღმდეგობას მცირე ტიპის სამეწარმეო 
საქმიანობის დაწყებასთან დაკავშირებით, ვიდრე ეს ზოგადად ასოცირდება 
მეწარმეობის ქართულ ტრადიციასთან. მათ პირად წარუმატებლობაზე და სხვების 
არასახარბიელო გამოცდილებაზე დაყრდნობით, სახეზეა ახალი საქმიანობის 
დაწყებასთან, სესხის აღებასთან და ა.შ. დაკავშირებული თავშეკავება.6 ამავე კვლევის 
თანახმად, საწყისი კაპიტალი და დრო, რომელიც საჭიროა მოგების მისაღებად, 
ბევრისთვის დაბრკოლებას წარმოადგენს. 

საქართველოს მთავრობა აღიარებს, რომ ზემოთხსენებულ საკითხთა უმრავლესობა 
იწვევს შეუქცევად სირთულეებს, რომელიც თავის მხრივ ზეგავლენას ახდენს 
დევნილებზე. ამის პასუხად, 2014 წელს მიღებულ იქნა საარსებო წყაროების 

3იგივე 
4პოლიტიკასა და ბიზნესში გენდერული თანასწორობის შესახებ საზოგადოების დამოკიდებულება, 
გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა საქართველოში, თბილისი 2013 
5უნარების შეუსაბამობა და უმუშევრობა საქართველოში, შრომის ბაზრის გამოწვევები, მსოფლიო 
ბანკი 
6დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისა და საარსებო წყაროების საჭიროებების კვლევა 
საქართველოში, 2015 წელი 
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სტრატეგია, რის შემდეგაც მოხდა შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შექმნა და განახლება.  
აღნიშნული დოკუმენტების შექმნა ემსახურება დევნილთათვის მიზნობრივ 
ეკონომიკურ მხარდაჭერას.  

 

პროგრამის აღწერა 

პროგრამა მიზნად ისახავს დევნილთა და ადგილობრივი თემის მოწყვლადი 
წევრების ჩართვას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ისევე როგორც მათი ეკონომიკური 
და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. აღნიშნული მიზანი მიიღწევა 
სამიზნე მოსახლეობისთვის დასაქმების, სამეწარმეო და განათლების 
შესაძლებლობების შექმნისა და გაუმჯობესების გზით. პროგრამა ვრცელდება 
სამეგრელო - ზემო სვანეთის სამ და ქვემო ქართლის ორ მუნიციპალიტეტში. სამიზნე 
მუნიციპალიტეტები შეირჩა ორი გარემოების გათვალისწინებით. ესენია: 
ჩასახლებულ დევნილთა რაოდენობა და არსებული ეკონომიკური შესაძლებლობების  
ნაკლებობა. 

გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს დევნილი მოსახლეობა იზოლაციის 
მაღალი დონისა და ეკონომიკური გარიყულობის წინაშეა. შესაბამისად, პროგრამა 
განხორციელდება იმ მეთოდოლოგიის გამოყენებით, რომელიც მხარს უჭერს მათ 
ჰოლისტიკურ განვითარებას და ამავდროულად უზრუნველყოფს ინდივიდუალურ 
მხარდაჭერას მდგრადი ინტეგრაციის მიზნით.   

პროგრამის ფარგლებში მხარდაჭერილი იქნება დევნილების მიერ მართული 
სამეწარმეო საქმიანობა,  რათა გაიზარდოს მათი საწარმოების ბრუნვა და შეიქმნას 
ახალი სამუშაო ადგილები. პროგრამა ხორციელდება საერთაშორისო არასამთავრობო 
ორგანიზაციასთან, AAH-თან ერთად.   

პროგრამა ხელს შეუწყობს  მეწარმეობის თეორიული და პრაქტიკული საკითხების 
გაცნობის, ფინანსებთან ხელმისაწვდომობის, ახალი ტექნოლოგიების გაცნობისა 
და/ან გაუმჯობესებული მარკეტინგისა და გაყიდვების საშუალებით  20 მეწარმე 
სუბიექტის სამეწარმეო საქმიანობის  განვითარებასა და გაფართოებას. მეწარმე 
სუბიექტებს  გაეწევათ მხარდაჭერა და კონსულტაციები როგორ უნდა მოიძიონ 
ფინანსური რესურსები და გახადონ მათთვის ხელმისაწვდომი წინამდებარე 
პროგრამით ან დაფინანსების სხვა წყაროებით და/ან სესხით/კრედიტით 
გათვალისწინებული სახსრები.  პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცირე 

6 
 



თანადაფინანსება ფულადი სახით. თავის მხრივ, მზაობა თანადაფინანსებისათვის 
პოტენციური ბენეფიციარის მოტივაციის დემონსტრირებაა.  

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება ორ ეტაპად ხორციელდება. პირველ 
ეტაპზე, დაინტერესებული პირები შეავსებენ საპროექტო იდეის ფორმას, რომელიც 
გავრცელდება ხუთივე სამიზნე მუნიციპალიტეტში. საპროექტო იდეების შერჩევა 
განხორციელდება ამ მიზნით შექმნილი ერთობლივი კომისიის მიერ. შერჩევის ეტაპს 
გადალახავს ის საპროექტო იდეები, რომლებიც საპროექტო იდეების შეფასების 
ფორმით გათვალისწინებულ ყველა კითხვაზე დადებით პასუხს მიიღებს.  

შერჩეული საპროექტო იდეების ავტორები გაივლიან ტრენინგების კურსს, რომლის 
თემატიკა იქნება (არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამით) ბიზნესის დაგეგმვა, ბაზრის 
ანალიზი, მოთხოვნა და პოტენციალი, ფინანსური მართვა, გაყიდვები და 
მარკეტინგი, კონკურენცია, ბიზნეს კომუნიკაცია და რეგულაციები. ტრენინგები 
მოიცავს დაფინანსების ხელმისაწვდომობის საკითხსაც.  ტრენინგ სესიების 
დასრულების შემდეგ, ის მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც სრულად დაესწრებიან 
აღნიშნულ ტრენინგებს, შეავსებენ სრულყოფილ ბიზნეს გეგმას დაფინანსების 
მოთხოვნით. თითოეულ განმცხადებელს მიღებული გრანტით უნდა შეეძლოს 
არსებული ბრუნვის გაზრდა და სამუშაო ადგილის შექმნა. განმცხადებლები თავად 
წარადგენენ საკუთარ ბიზნეს გეგმას ბენეფიციართა შერჩევის კომისიაზე. 
თითოეული განაცხადის დაფინანსებისათვის გამოყოფილია 5 000 დან - 10 000 
ლარამდე. დაფინანსება ხორციელდება ძირითადი საშუალებების შეძენის გზით. 
პროგრამის ფარგლებში, დაშვებულია ტრანსპორტირებისა და მონტაჟის ხარჯების 
ანაზღაურება,  პროგრამის ფარგლებში, ძირითადი საშუალებების შეძენა 
დაშვებულია თანმდევი მომსახურებით (ტრანსპორტირებითა და მონტაჟით),  
რომლის ღირებულება შედის პროექტის ჯამურ ღირებულებაში და უნდა 
შეესაბამებოდეს ზემოთხსენებულ ზღვრებს. ძირითადი საშუალებების შეძენას 
სააგენტო განახორციელებს სუბსიდირების გზით, „საქართველოს კანონის 
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საფუძველზე. 

„გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, 
გრანტად არ ჩაითვლება სამეწარმეო მიზნების მისაღწევად გაცემული ხარჯები და 
ამავე დროს, კანონი არ უშვებს შესაძლებლობას გრანტი მიიღოს მეწარმე სუბიექტმა. 
აქედან გამომდინარე, წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში, დევნილი მეწარმე 
სუბიექტებისათვის შეძენილი ძირითადი საშუალებები წარმოადგენს ეკონომიკურ 
აგენტზე გაცემულ სუბსიდიას. 
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გამარჯვებულად გამოვლინდება განაცხადი მას შემდეგ, რაც გაივლის პროგრამის 
ფარგლებში დადგენილ ყველა ეტაპს და შეფასდება მაღალი ქულით.  

პროგრამის ფარგლებში დადგენილია განაცხადის განხილვის სამი ეტაპი: 

1. პირველადი საპროექტო იდეის წარდგენა და განხილვა; 

2. სრული ბიზნეს გეგმების წარდგენა და პირველადი შეფასება; 

3. საუკეთესო 30 განმცხადებელთან საველე ვიზიტის განხორციელება და 
საბოლოო შეფასება. 

საპროექტო იდეის წარდგენა და განხილვა 
 

სააგენტო და AAH ჩაიბარებს და განიხილავს წინასწარ შემუშავებული 
ფორმით შევსებულ საპროექტო განაცხადს. პროექტების განხილვის ამ ეტაპზე 
განმცხადებელმა უნდა დაასაბუთოს მისი შესაბამისობა საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნებთან და მოკლედ აღწეროს საპროექტო იდეა, რომლის 
განხორციელებაც სურს წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში. ის 
განმცხადებლები, რომლებიც წარმატებით გადალახავენ ამ ეტაპს გაივლიან ორ 
დღიან ინტენსიურ ტრენინგ კურსს, რომლის დასრულების შემდეგ შეძლებენ 
სრული ბიზნეს გეგმის შევსებასა და წარდგენას. სრული ბიზნეს გეგმების 
წარდგენა -  პირველადი და საბოლოო შეფასება 
 

სრული ბიზნეს გეგმების წარდგენა განხორციელდება ხუთივე სამიზნე მუნიციპალიტეტში 
შერჩეულ დროსა და ადგილას, რომლის შესახებ ყველა განმცხადებელი იქნება სათანადოდ 
ინფორმირებული. 

შევსებული ბიზნეს გეგმისა და თანმდევი დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ მოხდება მათი 
პირველადი შეფასება კომისიური წესით, პროგრამის ფარგლებში დადგენილი 
კრიტერიუმების მიხედვით (კრიტერიუმები დეტალურად აღწერილია - შეფასების 
კრიტერიუმების თავში). პირველადი შეფასების დროს, განმცხადებელს ექნება საშუალება 
კომისიის წინაშე წარმოადგინოს და დაიცვას საკუთარი პროექტი. შეფასების საფუძველზე 
კომისია გამოავლენს 30 ყველაზე მაღალი ქულის მქონე განაცხადს და მოხდება მათი 
ადგილზე მონიტორინგი. 
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ადგილზე მონიტორინგის მიზანია, დადგინდეს განაცხადში მითითებული და 
განმცხადებლის მიერ კომისიის სხდომაზე გაჟღერებული ინფორმაციის ნამდვილობა. 
საველე მონიტორინგის დასრულების შემდეგ კომისია კიდევ ერთხელ განიხილავს შერჩეულ 
30 განაცხადს და გამოავლენს გამარჯვებულებს. 

დაფინანსდება ის ბიზნეს გეგმები, რომლებიც ყველაზე მაღალი ქულით იქნება შეფასებული.  

მხედველობაში იქნება მიღებული ბიზნეს გეგმების დაფინანსებისათვის არსებული 
ფინანსური რესურსი. 

დასაფინანსებლად შერჩეული განაცხადები გადანაწილდება სააგენტოსა და AAH-ს 
შორის შემდეგი პრიორიტეტების გათვალისწინებით.  

პრიორიტეტული ჯგუფი პრიორიტეტი 

I მოთხოვნილი ბიზნეს გეგმისა და ბიზნეს 
განაცხადის ჯამური ბიუჯეტი აღემატება 
7 000 ლარს 

II შემოთავაზებული ბიზნეს გეგმა და 
ბიზნეს განაცხადი ითვალისწინებს 
დევნილის და/ან ეკომიგრანტის 
დასაქმებას 

III მეწარმე სუბიექტის მინიმუმ 1 
პარტნიორი/მეწილე არის ქალი 

IV შემოთავაზებული ბიზნეს გეგმა და 
ბიზნეს განაცხადი ითვალისწინებს 
დევნილთა ჩასახლებაში საქმიანობის 
განხორციელებას. 

 

სააგენტოსა და AAH-ს შორის განაცხადების გადანაწილება მოხდება 
პრიორიტეტული ჯგუფის რიგითობის მიხედვით, რაც გულისხმობს იმას, რომ 
სააგენტოს მხრიდან დაფინანსდება ჯერ პირველ პრიორიტეტულ ჯგუფში 
მოხვედრილი გამარჯვებული ბიზნეს გეგმები და ბიზნეს განაცხადები, შემდეგ 
მეორეში და ა.შ. მანამ, სანამ სააგენტოს ფინანსური რესურსი არ ამოიწურება. 
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პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მისაღები და მიუღებელი ხარჯების 
ჩამონათვალი, რომელიც იყოფა პროგრამის ბენეფიციარისა და პროგრამის 
განახორციელებლებისათვის დაწესებულ შეზღუდვებად. 

პროგრამის ფარგლებში, მიუღებელი ხარჯია მუშახელის ანაზღაურება, მიწის 
შესყიდვა და ერთჯერადი მოხმარების საგნების ან ინვენტარის შეძენაზე გაწეული 
ხარჯი (მაგალითად, პროდუქცია, რომელიც უნდა გაიყიდოს საწარმოში, პროდუქცია, 
რომელიც საჭიროა საბოლოო პროდუქტის მისაღებად, ნერგი, თესლი და ა.შ).  

პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია მხოლოდ ახალი ნივთების შეძენა.  

პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი ინვესტიციები და მიმართულებები 
შეზღუდული არ არის. 

განაცხადების მიღებისათვის პროგრამის ფარგლებში გამოცხადდება კონკრეტული 
თარიღები, როდესაც AAH უზრუნველყოფს მათ ჩაბარებას წინასწარ დადგენილ 
დროსა და ადგილას. 

განაცხადთან ერთად წარმოსადგენი დოკუმენტაცია 

- ინდივიდუალური მეწარმისა და მეწარმე სუბიექტი იურიდიული პირის 
შემთხვევაში, ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირების  რეესტრიდან ხოლო მეწარმე სუბიექტი ფიზიკური 
პირის შემთხვევაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი სსიპ 
შემოსავლების სამსახურიდან.;  

- ცნობა სსიპ - შემოსავლების სამსახურიდან დავალიანებების არ არსებობის 
შესახებ; 

- მეწარმე სუბიექტი ფიზიკური პირის ან მეწარმე სუბიექტი იურიდიული პირის 
პარტნიორის დევნილის პირადობის მოწმობის ასლი; 

− საწარმოს რამდენიმე პარტნიორის  შემთხვევაში ყველა მათგანის 
ნოტარიულად დამტკიცებული თანხმობა პროექტის განხორციელების 
თაობაზე; 

− ერთი ინვოისი იმ აქტივ(ებ)ზე, რომლის შეძენაც სურს პროექტის ფარგლებში; 
− ცნობა სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიუროდან - მოვალეთა რეესტრში 

არყოფნის შესახებ.  

შენიშვნა - ცალკეული განაცხადის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლებელია 
სააგენტოს მიერ მოხდეს დამატებითი დოკუმენტაციის მოთხოვნა.  

10 
 



ბიზნეს გეგმის წარმოდგენის ეტაპზე განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს 
განახლებული ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) 
იურიდიული პირების  რეესტრიდან ხოლო მეწარმე სუბიექტი ფიზიკური პირის 
შემთხვევაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი სსიპ შემოსავლების 
სამსახურიდან.  

ამასთანავე, პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლოა განმცხადებელს 
მოეთხოვოს წარმოადგინოს დამატებითი დოკუმენტაცია, რისთვისაც განესაზღვრება 
გონივრული ვადა. 

სამოქმედო გეგმა  

საქმიანობა პერიოდი 

საინფორმაციო კამპანია, საპროექტო 
იდეების ფორმის გავრცელება 

21 – 31 მაისი 

პირველადი საპროექტო იდეების მიღება 
ფოთისა და სენაკის მუნიციპალიტეტებში 

18 ივნისი  

პირველადი საპროექტო იდეების მიღება 
მარნეულში, თეთრიწყაროსა და 
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში 

19 ივნისი 

პირველადი საპროექტო იდეების შერჩევა ივნისის ბოლო 

ტრენინგები მეორე ეტაპზე გადასული 
განმცხადებლებისათვის 

ივლისის დასაწყისი 

სრული ბიზნეს გეგმების მიღება ფოთის, 
წალენჯიხისა და სენაკის 
მუნიციპალიტეტებში 

27 ივლისი 

სრული ბიზნეს გეგმების მიღება 
მარნეულში, თეთრიწყაროსა და 
მუნიციპალიტეტებში 

31 ივლისი 

ბიზნეს გეგმების პირველადი შერჩევა და აგვისტოს შუა რიცხვები 
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შეფასება 

საველე მონიტორინგი აგვისტო 

ბიზნეს გეგმების საბოლოო შეფასება და 
შერჩევა 

სექტემბრის დასაწყისი 

შესყიდვები სექტემბერი - დეკემბერი 

ხელშეკრულების გაფორმება და 
ნივთების გადაცემა 

სექტემბერი - დეკემბერი 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მოთხოვნა შეუძლიათ იმ მეწარმე სუბიექტებს  
რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ 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;  
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5. მეწარმე სუბიექტი არ უნდა იყოს აღრიცხული მოვალეთა რეესტრში და არ 
უნდა ჰქონდეს საგადასახადო დავალიანება. 

 

იმ შემთხვევაში თუ იურიდიული პირის პარტნიორი/დამფუძნებელი ორი ან მეტი 
ფიზიკური პირია, ერთი მაინც უნდა იყოს დევნილის აქტიური სტატუსის მქონე, 
თუმცა იურიდიული პირის პარტნიორი/დამფუძნებელი დევნილი ასეთად უნდა 
იყოს რეგისტრირებული 2018 წლის 1 მაისამდე. ის დევნილი პარტნიორები, 
რომლებიც 2018 წლის 1 მაისის შემდეგ იქნებიან მეწილეებად/პარტნიორებად 
რეგისტრირებულნი, არ ჩაითვლებიან საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან 
შესაბამისად. 

 

შეფასების კრიტერიუმები 

წინამდებარე პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული და დადგენილია 
განსხვავებული შეფასების კრიტერიუმები ერთის მხრივ, საპროექტო იდეისათვის, 
ხოლო მეორეს მხრივ ბიზნეს გეგმისა და ბიზნეს განაცხადისათვის. 

საპროექტო იდეების შეფასება განხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმების 
მიხედვით: 

No. საპროექტო იდეის შეფასების კრიტერიუმები დიახ არა 

1 დაგეგმილი საქმიანობა ხორციელდება თუ არა სამიზნე 
მუნიციპალიტეტში? 

  

2 განმცხადებელი არის თუ არა დევნილი   

3 ბიზნესი რეგისტრირებულია თუ არა 2018 წლის 1 მაისამდე 

თუ მეწარმე სუბიექტს რამდენიმე მეწილე ჰყავს ყველა 
რეგისტრირებულია თუ არა ასეთად, 2018 წლის 1 
მაისამდე? 

  

4 მოთხოვნილი ბიუჯეტი შეესაბამება თუ არა დადგენილ   
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ზღვარს (5000 – 10000 ლარი)? 

5 რეალურია თუ არა მოთხოვნილი ბიუჯეტი 
შემოთავაზებული საქმიანობის გაფართოებისათვის? 

  

6 განაცხადში ნაჩვენებია თუ არა როგორ მიიღწევა ბიზნესის 
გაფართოება და შედეგად მოჰყვება თუ არა დასაქმება? 

  

7 განაცხადი წარმოდგენილია თუ არა უფლებამოსილი პირის 
მიერ და ყველა საჭირო დოკუმენტი წარმოდგენილია თუ 
არა განაცხადთან ერთად 

 

  

 

შემდგომ ეტაპზე გადავლენ მხოლოდ ის განმცხადებლები, რომელთა მიერ 
წარმოდგენილი საპროექტო იდეა შეფასების ფორმაში გათვალისწინებულ ყველა 
კითხვაზე ექნება დადებითი პასუხი კომისიის ყველა წევრის მხრიდან. 

მეორე ეტაპზე გადასული განაცხადების მიღების შემდეგ მოხდება მათი შეფასება 
დადგენილი კრიტერიუმების მიხედვით. ადგილზე მონიტორინგის შემდეგ, კიდევ 
ერთხელ მოხდება ინფორმაციის შეჯერება და გამოვლინდებიან 
გამარჯვებულები.ბიზნეს გეგმისა და ბიზნეს განაცხადის ფორმის შეფასებისათვის 
შემუშავდა და გამოყენებულ იქნება შემდეგი კრიტერიუმები: 

კრიტერიუმი მითითებები 
მაქსიმალური 
ქულა 

განაცხადი კარგად არის 
ჩამოყალიბებული და 
დასაბუთებული 

•   განაცხადში მოცემულია 
ადექვატური ინფორმაცია, 
რომელიც საჭიროა 
შეფასებისათვის.  

• განაცხადის ყველა ნაწილი 
შევსებულია თუ არა  

• არის თუ არა სამოქმედო გეგმა 
ნათელი და ლოგიკური?  

10 
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• ბიუჯეტი კარგად არის თუ არა 
დაგეგმილი  

 წარმოდგენილია ყველა საჭირო  
დოკუმენტი/ნებართვა? 

განმცხადებელს პროექტის 
განხორციელებისათვის 
საჭირო გამოცდილება და 
შესაძლებლობა/ უნარი 

• აქვს თუ არა განმცხადებელს 
პროექტით შემოთავაზებული 
საქმიანობის წარმართვის 
გამოცდილება  

• აქვს თუ არა განმცხადებელს 
პროექტის განხორციელებისთვის 
საჭირო რესურსები 
(მატერიალური/არამატერიალური). 

6 

შემოთავაზებული 
პროდუქციის/მომსახურების 
სახე 

• როგორ აქვს განმცხადებელს 
გააზრებული შესათავაზებელი 
მომსახურების/პროდუქციის 
ღირებულება  

• როგორია ბაზრის მოთხოვნა 
შესათავაზებელ 
პროდუქციაზე/მომსახურებაზე?  

• ითვალისწინებს პროექტი რაიმე 
ახლის და/ან ინოვაციური 
მომსახურების/პროდუქციის 
შეთავაზებას?  

• არის თუ არა ნათლად გაწერილი და 
დასაბუთებული 
მომსახურების/პროდუქციის 
წარმოების ციკლი  

8 

კონკურენცია • რატომ ჰგონიათ რომ 
შემოთავაზებული 
მომსახურება/პროდუქცია უფრო 
კონკურენტულია?  

• რამდენად ნათლადაა 
ჩამოყალიბებული მარკეტინგის 

8 
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სტრატეგია, რომლის გამოყენებასაც 
აპირებს განმცხადებელი 
გაყიდვებისათვის?  

სამიზნე ბაზარი და 
ნავარაუდევი გაყიდვები 

• აქვს თუ არა შესწავლილი სამიზნე 
ბაზარი?როგორ მოიზიდავენ 
მომხმარებლებს? 

•    ნათელია თუ არა მათი გაყიდვების 
გეგმა?  
 

8 

დასაქმება • გულისხმობს თუ არა დაგეგმილი 
საქმიანობა დასაქმებას?  

• რამდენი ადამიანი იქნება 
აქტიურად ჩართული ბიზნეს 
საქმიანობაში?  

6 

ბიზნესის განვითრების 
გეგმა ნათელია 

 

•   არის თუ არა ბიზნესი 
სიცოცხლისუნარიანი არის თუ არა 
ზრდის/გაფართოების გეგმა 
მოცემული? 

8 

გავლენა გარემოზე • ექნება თუ არა საქმიანობას 
უარყოფითი გავლენა გარემოზე?  

• თუ ასეა, არის თუ არა უარყოფითი 
გავლენის შემცირების/ 
შემსუბუქების ღონისძიებები 
გათვალისწინებული? 

6 

ბიზნეს/ფინანსური გეგმა • სწორად არის თუ არა შედგენილი 
შემოსავლის, მოგებისა და ზარალის 
ბიუჯეტი?  

• რეალურია თუ არა მოთხოვნილი 
ინვესტიცია და შეესაბამება თუ არა 
აღწერილ ბიზნეს გეგმას? 

10 
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  ჯამი 70  

 

პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია დევნილთა და მოწყვლადი ადგილობრივი თემების სოციალურ-
ეკონომიკური  ჩართულობა მიზნობრივი დასაქმების, განათლების და სამეწარმეო 
ინიციატივების მხარდაჭერის გზით, ასევე მათი კავშირების გაუმჯობესება საჯარო 
და კერძო სექტორთან. 

პროგრამის სამიზნე ჯგუფი 

პროგრამის სამიზნე ჯგუფია ის მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც შეესაბამებიან 
პროგრამით დაწესებულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. 

პროგრამის სამიზნე არეალი 

პროგრამა ვრცელდება სამეგრელო - ზემო სვანეთის სამ და ქვემო ქართლის ორ 
მუნიციპალიტეტში. ესენია: მარნეული, თეთრიწყარო, ფოთი, წალენჯიხა და სენაკი. 
სამიზნე მუნიციპალიტეტები შერჩეულია იქ მცხოვრები დევნილების რაოდენობისა 
და იმ რესურსის გათვალისწინებით, რაც ამ მუნიციპალიტეტების ეკონომიკურ 
განვითარებაზეა მიმართული.  სამიზნე მუნიციპალიტეტების შერჩევისას, მათი 
განხილვა მოხდა რამდენიმე სამუშაო შეხვედრაზე. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ 
არ მოხდება გადაკვეთა  USAID-ის პროექტ „ზრდა საქართველოში“ მიერ შერჩეულ 
მუნიციპალიტეტებთან, სადაც ამ ეტაპზე სააგენტო და ხსენებული პროექტი 
ერთობლივად ახორციელებენ „განსახლებულ დევნილთა მხარდაჭერის საგრანტო 
პროგრამას.“ 

 

პროგრამის ბიუჯეტი 

დაფინანსება ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებებისა 
და AAH-ის  მიერ ამ პროგრამისათვის განკუთვნილი ბიუჯეტის ფარგლებში. 
მოცემული პროგრამისთვის 2018 წელს გამოყოფილი მაქსიმალური ბიუჯეტია 212 
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000 ლარი, საიდანაც 100 000 ლარი სააგენტოს საბიუჯეტო სახსრებიდან არის 
გამოყოფილი, ხოლო 112 000 ლარი - AAH-ის მიერ. 

 

პროგრამის შეფასება და მონიტორინგი 

პროგრამის ფარგლებში, განხორციელდება როგორც პირველადი, ისე შემდგომი 
მონიტორინგი 1 წლის განმავლობაში. პირველადი მონიტორინგის მიზანია, 
დადგინდეს განაცხადით მოთხოვნილი ინვესტიციის საჭიროება, 
განხორციელებადობა და მდგრადობა. სააგენტო და AAH პირველად მონიტორინგს 
განახორციელებს მხოლოდ შერჩეულ განმცხადებლებთან. შემდგომი მონიტორინგი 
შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ერთობლივად, ასევე ცალ-ცალკე ყველა 
დაფინანსებულ ბენეფიციარებთან. მისი მიზანია, შემოწმდეს პროგრამის ფარგლებში 
განხორციელებული ხელშეწყობის მიზნობრივად გამოყენების ფაქტი და შეფასდეს 
გაუმჯობესებული საარსებო მდგომარეობა. 

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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