
 

  

განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის 
ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა 

 

საგრანტო განაცხადი 

განაცხადის შევსების ინსტრუქცია 

თქვენ ავსებთ საგრანტო განაცხადს „განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის 
საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში. პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციაა სსიპ -  
საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო. 

ვის შეუძლია განაცხადის შევსება? 

 დევნილს, რომელიც რეგისტრირებულია დევნილთა მონაცემთა ბაზაში და მისი 
სტატუსი აქტიურია და ამავდროულად არის საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს სოფლად სახლის პროგრამის ფარგლებში საცხოვრებელი სახლით 
(ბინით) დაკმაყოფილებული. 

აღნიშნული საგრანტო პროგრამის ფარგლებში თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ მხოლოდ ქვემოთ 
ჩამოთვლილი ინვესტიციებიდან ერთ-ერთი და განაცხადის ფორმაში შეავსოთ მხოლოდ 
შესაბამისი ნაწილი. 

1. მინი ტრაქტორი; 
2. მოტობლოკი - ძირითადი იმპლემენტებით  (გუთანით და ფრეზით); 
3. მრავალწლიანი კულტურების ნერგები; 
4. სურსათის პირველად წარმოება-გადამუშავებასთან დაკავშირებული ინიციატივები. 

სად შეიძლება განაცხადის ჩაბარება? 

 სრულად შევსებული განაცხადის ფორმა თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად უნდა 
ჩაბარდეს სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის კანცელარიას შემდეგ მისამართზე: 
თამარაშვილის ქ. N 15ა;  თბილისი, საქართველო 0186. განაცხადისა და  თანდართული 
დოკუმენტაციის წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულადაც სააგენტოს ოფიციალურ 
ელექტრონულ ფოსტაზე: info@livelihood.gov.ge. ელექტრონულ ფოსტაზე განაცხადის 
გაგზავნის შემთხვევაში სრული დოკუმენტაცია და განაცხადი უნდა იყოს PDF ფორმატში. 

რა დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოთ სრულყოფილად შევსებულ განაცხადთან ერთად? 

1. პირადობის/პასპორტის ასლი; 
2. მიწის საკუთრების/თანასაკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი საჯარო 

რეესტრიდან (სასოფლო-სამეურნეო მიმართულების საგრანტო პაკეტების 
შემთხვევაში); 
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3. საგრანტო განაცხადით გათვალისწინებული საქმიანობის განხორციელებისათვის 
საჭირო ფართის ნებისმიერი სამართლებრივი ფორმით ფლობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი (სურსათის პირველადი წარმოება-გადამუშავების მიმართულების 
საგრანტო პაკეტის შემთხვევაში) 

4. მრავალწლიანი კულტურების საგრანტო პაკეტზე განმცხადებელმა 
ზემოთჩამოთვლილ დოკუმენტაციასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს 1 ინვოისი, 
სადაც მითითებული იქნება შესასყიდი კულტურა, ნერგების  რაოდენობა, 
თითოეული ნერგის ფასი, ჯამური ღირებულება და ნერგის მახასიათებლები. 

გაითვალისწინეთ, რომ: 

1. განაცხადი უნდა იყოს ხელმოწერილი; 
2. სრულყოფილად შევსებული განაცხადი და დამატებით წარმოსადგენი 

დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოთ განაცხადების მიღების ვადაში; 
3. არ შეიძლება ორი ინვესტიციის ერთდროულად მოთხოვნა - აირჩიეთ მხოლოდ ერთ-

ერთი ინვესტიცია. 
4. განაცხადის პირველი ნაწილის შევსება, სადაც ჩასაწერია განმცხადებლის შესახებ 

ზოგადი ინფორმაცია სავალდებულოა ყველა განმცხადებლისათვის. 
5. იმ განმცხადებელმა რომელსაც სურს მინი ტრაქტორის ან კულტივატორის შეძენა 

უნდა შეავსოს განაცხადის მხოლოდ  მეორე ნაწილი და განაცხადის ბოლოს საკუთარი 
განაცხადი დაადასტუროს ხელმოწერით.  

6. იმ განმცხადებელს რომელსაც სურს მრავალწლიანი კულტურების ნერგების შეძენა 
უნდა შეავსოს განაცხადის მხოლოდ მესამე ნაწილი და განაცხადის ბოლოს საკუთარი 
განაცხადი დაადასტუროს ხელმოწერით.  

7. სურსათის პირველადი წარმოება-გადამუშავების ინიციატივის შემთხვევაში უნდა 
შეავსოთ განაცხადის მხოლოდ მეოთხე ნაწილი და განაცხადის ბოლოს საკუთარი 
განაცხადი დაადასტუროს ხელმოწერით.  

სრულად შევსებული განაცხადის ფორმა თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად 
უნდა ჩაბარდეს სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს 
კანცელარიას შემდეგ მისამართზე: 
თამარაშვილის ქ. N 15ა, თბილისი, საქართველო 0186 
განაცხადისა და  თანდართული დოკუმენტაციის წარდგენა შესაძლებელია 
ელექტრონულადაც სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ 
ფოსტაზე: info@livelihood.gov.ge  
ელექტრონულ ფოსტაზე განაცხადის გაგზავნის შემთხვევაში სრული დოკუმენტაცია 
და განაცხადი უნდა იყოს PDF ფორმატში. 
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ნაწილი I 

განმცხადებლის სახელი, გვარი 
 

 

განმცხადებლის პირადი ნომერი 
 

 

განმცხადებლის ამჟამინდელი 
საცხოვრებელი მისამართი  
 

 

განმცხადებლის ტელეფონის ნომერი 
 

 

დამატებითი ტელეფონის ნომერი (მაგ: 
ოჯახის წევრის) 
 

 

განმცხადებლის სტატუსი  
 

☐ დევნილი 
☐ არადევნილი 

ხართ თუ არა სამინისტროს ე.წ. 
სოფლად სახლის პროგრამის 
ბენეფიციარი 
 

☐ დიახ 
☐ არა 

სად შეგიძინათ სახლი სამინისტრომ? 
(მიუთითეთ ზუსტი მისამართი და 
საკადასტრო კოდი) 
 

 

რომელ ინვესტიციაზე შემოგაქვთ 
განაცხადი (მონიშნეთ ერთ-ერთი) 
 

☐ მინიტრაქტორი 
☐ კულტივატორი (მოტობლოკი) ფრეზით და 
გუთნით 
☐ მრავალწლიანი კულტურები   
☐ სურსათის პირველადი 
წარმოება/გადამუშავება 
 

მიგიღიათ თუ არა გრანტი ან კრედიტი 
თქვენი საქმიანობის წამოსაწყებად ან 
გასაფართოვებლად? (დადებითი 
პასუხის შემთხვევაში, გვერდითა 
გრაფაში მიუთითეთ ოდენობა) 

☐ გრანტი 
☐ კრედიტი 
☐         არ მიმიღია 
 

მიუთითეთ ოდენობა 
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ნაწილი II 

მინიტრაქტორის ან კულტივატორის მოთხოვნის შემთხვევაში შეავსეთ ქვემოთ მოცემული 
ველები 

რა ფართის მიწას ფლობთ? (მიუთითეთ 
მიწის საკადასტრო კოდი) 
 

 

როგორია მიწის ფლობის ფორმა? 
 

☐ საკუთრება  
☐ იჯარა 
☐ დაუკანონებელი 
☐ სხვა ______________________________ 
 

გაქვთ თუ არა მოთხოვნილი 
მექანიზაციის საშუალების გამოყენების 
გამოცდილება? რამდენხნიანი? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

აღწერეთ თქვენი სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობა და გამოცდილება ამ 
სფეროში 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

რის გაკეთებას აპირებთ აღნიშნული 
მექანიზაციის საშუალების მიღების 
შემთხვევაში? 
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დაასაბუთეთ თქვენი 
საქმიანობისათვის მოთხოვნილი 
მექანიზაციის საშუალების საჭიროება?   

 

რა გავლენა ექნება მოთხოვნილი 
მექანიზაციის საშუალების მიღების 
შემთხვევაში მას თქვენი ოჯახის 
ეკონომიკურ მდგომარეობაზე? 

 

დაასაქმებთ თუ არა ვინმეს 
მოთხოვნილი მექანიზაციის 
საშუალების მიღების შემთხვევაში? თუ 
დაასაქმებთ, მიუთითეთ მისი ფუნქცია-
მოვალეობები? იქნება ეს 
სრულგანაკვეთიანი დასაქმება თუ 
სეზონური? 

 

ჩამოთვალეთ ის რისკები, რომელიც 
შეიძლება დადგეს პროექტის 
განხორციელების პროცესში? 
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აღწერეთ რას მოიმოქმედებთ 
აღნიშნული რისკების თავიდან 
ასაცილებლად ან შესამსუბუქებლად? 

 

ექნება თუ არა შემოთავაზებულ 
საქმიანობას უარყოფითი გავლენა 
გარემოზე? დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, მიუთითეთ როგორ 
ეცდებით აღნიშნული უარყოფითი 
გავლენის შემცირებას/თავიდან 
აცილებას. 

 

 
 
 

მოგება–ზარალის უწყისი  
 
 
 

 

 2019  წელი 
პროექტის 

პირველი წელი 
(მოსალოდნელი)  

პროექტის 
მეორე წელი 

(მოსალონდელი) /  
საქმიანობიდა მიღებული 
შემოსავალი  

      

გაყიდული 
საქონლის/მომსახურების 
ღირებულება  

      

სხვა ხარჯი     

მთლიანი მოგება        
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ნაწილი III 
მრავალწლიანი კულტურის ნერგების მოთხოვნის შემთხვევაში შეავსეთ ქვემოთ მოცემული 

ველები 
რა ფართის მიწას ფლობთ? (მიუთითეთ 
მიწის საკადასტრო კოდი) 
 

 

როგორია მიწის ფლობის ფორმა? 
 

☐ საკუთრება  
☐ იჯარა 
☐ დაუკანონებელი 
☐ სხვა ______________________________ 
 

არის თუ არა მიწა, რომელზეც ხეხილი 
უნდა დაირგოს შემოღობილი? 

☐         დიახ 
☐ არა 

რა პერიოდია გასული მიწის ბოლო 
დამუშავებიდან 

☐ 1 წელი      ☐ 2 – 3 წელი  
☐ 4-5 წელი   ☐ 5 წელზე მეტი  

რა კულტურა მოიყვანეთ ბოლოს ამ 
მიწაზე? 

 

არის თუ არა მიწა გასარწყავიანებული? 
თუ კი აღწერეთ როგორ არის 
შესაძლებელი მიწის მორწყვა?  

 

რა მანძილია მიწის ნაკვეთიდან 
სარწყავი წყლის წყარომდე? 

 

რომელი კულტურის  (კულტურების) 
გაშენებას გეგმავთ? 
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განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის 
ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა 

რა ფართობზე გეგმავთ მრავალწლიანი 
კულტურ(ებ)ის გაშენებას? თუ 
რამდენიმე კულტურის გაშენებას 
აპირებთ ფართობი მიუთითეთ 
თითოეული კულტურისათვის, ასევე 
მიუთითეთ რა რაოდენობის ნერგი 
დაგჭირდებათ თითოეული 
კულტურისათვის. 

 

გქონიათ თუ არა შეხება თქვენს მიერ 
მოთხოვნილი კულტურის ბაღებთან? 
აღწერეთ თქვენი გამოცდილება?  

 

მოკლედ აღწერეთ ის სარგებელი რის 
მიღებასაც ელოდებით მრავალწლიანი 
კულტურ(ებ)ის გაშენების შემთხვევაში? 
როგორ აისახება აღნიშნული თქვენი 
ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე? 

 

მიუთითეთ ნერგების მომწოდებელი 
კომპანიის სახელწოდება, მისამართი 
და საკონტაქტო ინფორმაცია 
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განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის 
ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა 

ჩამოთვალეთ ის რისკები, რომელიც 
შეიძლება დადგეს პროექტის 
განხორციელების პროცესში?  

 

აღწერეთ რას მოიმოქმედებთ 
აღნიშნული რისკების თავიდან 
ასაცილებლად ან შესამსუბუქებლად? 

 

ექნება თუ არა შემოთავაზებულ 
საქმიანობას უარყოფითი გავლენა 
გარემოზე? დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, მიუთითეთ როგორ 
ეცდებით აღნიშნული უარყოფითი 
გავლენის შემცირებას/თავიდან 
აცილებას. 

 

 
მოგება–ზარალის უწყისი  

 

 2019  წელი 
პროექტის 

პირველი წელი 
(მოსალოდნელი)  

პროექტის 
მეორე წელი 

(მოსალონდელი) /  
საქმიანობიდა მიღებული 
შემოსავალი  

      

გაყიდული 
საქონლის/მომსახურების 
ღირებულება  

      

სხვა ხარჯი     

მთლიანი მოგება        
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განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის 
ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა 

ნაწილი IV 
სურსათის პირველადი წარმოება/გადამუშავების მიმართულებით ინვესტიციის შემთხვევაში 

შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ველები  
გთხოვთ, მოკლედ აღწეროთ თქვენი 
საპროექტო იდეა და მისი 
განხორციელებისათვის საჭირო 
გამოცდილება 

 

დეტალურად აღწერეთ ის 
მატერიალური და არამატერიალური 
რესურსი/ქონება, რომელიც უკვე 
გაგაჩნიათ და რომლის გამოყენებასაც 
აპირებთ დაგეგმილი პროექტის 
განსახორციელებლად 

 

გთხოვთ დეტალურად აღწეროთ თუ რა 
პროდუქტის/მომსახურეობის 
წარმოებას და მიწოდებას აპირებთ 
თქვენი პროექტის განხორციელების 
შედეგად და რა გავლენას იქონიებს 
პროექტის დაფინანსება ადგილობრივ 
მოსახლეობაზე 

 

საჭიროებს თქვენი პროექტით 
გათვალისწინებული საქმიანობა 
ნებართვას , რეგულაციის ან თანხმობის 
ფორმას? 

☐ საჭიროებს  ☐ არ საჭიროებს  
☐ არ ვიცი    

იმ შემთხვევაში თუ თქვენი პროექტით 
გათვალისწინებული საქმიანობა 
საჭიროებს ნებართვას, რეგულაციას ან 
თანხმობას გაქვთ თუ არა მიღებული 
იგი? 

☐         დიახ 
☐ არა 
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განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის 
ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა 

რომელ ბაზარზე აპირებთ თქვენი 
პროდუქტის რეალიზაციას და ვინ 
იქნება თქვენი მიზნობრივი 
მომხმარებელი? ვინ არის თქვენი 
კონკურენტი და რა უპირატესობა 
ექნება თქვენს მიერ წარმოებულ 
პროდუქტს/მომსახურეობას? 

 

ჩამოთვალეთ ის რისკები, რომელიც 
შეიძლება დადგეს პროექტის 
განხორციელების პროცესში?  

 

აღწერეთ რას მოიმოქმედებთ 
აღნიშნული რისკების თავიდან 
ასაცილებლად ან შესამსუბუქებლად? 
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განსახლებულ დევნილთა ინტეგრაციის 
ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა 

ექნება თუ არა შემოთავაზებულ 
საქმიანობას უარყოფითი გავლენა 
გარემოზე? დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში, მიუთითეთ როგორ 
ეცდებით აღნიშნული უარყოფითი 
გავლენის შემცირებას/თავიდან 
აცილებას. 

 

მოგება–ზარალის უწყისი  
 

 2019  წელი 
პროექტის 

პირველი წელი 
(მოსალოდნელი)  

პროექტის 
მეორე წელი 

(მოსალონდელი) /  
საქმიანობიდა მიღებული 
შემოსავალი  

      

გაყიდული 
საქონლის/მომსახურების 
ღირებულება  

      

სხვა ხარჯი     

მთლიანი მოგება        
 

 

 

წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით განმცხადებელი ადასტურებს, რომ იცნობს „განსახლებულ 
დევნილთა ინტეგრაციის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამას“ და მის პირობებს და აცხადებს 
თანხმობას, რომ სსიპ - საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო უფლებამოსილია ნებისმიერ 
დროს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე გადაამოწმოს განაცხადში მითითებული ნებისმიერი 
ინფორმაცია მესამე პირებთან. 
 
 
 
განმცხადებლის ხელმოწერა: 
 
 
თარიღი: 
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