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,,მეწარმე  ქალთა  ფორუმი“ 

მოთხოვნა საპროექტო განაცხადებზე 

 

წინასიტყვაობა 

 

პროექტი ,,მეწარმე ქალთა ფორუმი“, რომელიც დაფინანსებულია ნორვეგიის 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, ა(ა)იპ. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ეროვნული ასოციაცია“-სთვის გადმოცემული გრანტის ფარგლებში და ახორციელებს 

ა(ა)იპ ,,მომავლის სხივი“, სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასა და ლანჩხუთის, 

ოზურგეთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებთან პარტნიორობით აცხადებს  

კონკურსს. 

პროექტი ,,მეწარმე ქალთა  ფორუმის“ ზოგადი მიზანია, ქალთა როლის გაძლიერება  

და მათი ჩართულობის წახალისება ბიზნეს სექტორში. 

 

კონკურსს ადმინისტრირებას გაუწევს ა(ა)იპ ,,მომავლის სხივი“, რომელიც 2011 

წლიდან აქტიურად არის ჩართული გურიის რეგიონის განვითარებაში. ორგანიზაციის 

მიზანია: რეგიონში შეჭირვებული ოჯახების დახმარება, ბავშვებზე მზრუნველობა და 

მათი აღზრდა/ განვითარება; უპოვარ ოჯახთა პრობლემების შესწავლა და მისი 

გადაწყვეტის გზების ძიება/მოგვარება.   

კონკურსის გამოცხადების თარიღია- 2019 წლის 15 ივლისი; 

განაცხადების წარმოდგენის ვადაა 2019 წლის 16 ივლისიდან- 16 აგვისტოს ჩათვლით; 

 

საბოლოო შედეგების გამოცხადება  2019 წლის 17 სექტემბერი. 

  

 

პროგრამის მიზანი 

 

პროგრამის მიზნებია:  

- მცირე და საშუალო ბიზნესში ჩართული, ასევე ხალხური რეწვით 

დაინტერესებული ქალების გაძლიერება, ფინანსებზე წვდომის ხელშეწყობა; 

- ფინანსური წახალისება ყველაზე მეტი საჭიროების მქონე,  საუკეთესო პროექტისა 

და იდეის მქონე ქალი მეწარმისთვისგურიის რეგიონში  ; 

- ქალების გაძლიერება და სტიმულირება, რათა უკეთესად მართონ თავიანთი 

ბიზნესი. 

 

პროგრამა ხელს შეუწყობს გენდერული პოლიტიკის განხორციელებას გურიის რეგიონში, 

მცირედით მაგრამ, მაინც, თავის წვლილს შეიტანს ქალი მეწარმეების გაძლიერებაში და 

წაახალისებს მათ ახალი ბიზნესის დაწყებაში.  

 

პროგრამის მიმართულებები:  
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1. სოფლის მეურნეობა; 

2. აგრო პროდუქტების წარმოება; 

3. ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრია; 

4. ხალხური რეწვა; 

5. საფეიქრო წარმოება 

6. და სხვა სამეწარმეო თუ ბიზნეს საქმიანობა, რომელიც არ იკრძალება  საქართველოს 

კანონმდებლობით.  

 

 პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელია ძირითადი საშუალებების შეძენა ზემოთ 

აღნიშნულ  მიმართულებებში.  

 

კონკურსში მონაწილეობაზე უფლებამოსილი პირები  

 

განაცხადი რომ ჩაითვალოს დასაშვებად, აუცილებელია განმცხადებელი იყოს 

რეგისტრირებული გურიის რეგიონში და ასევე ეწეოდეს სამეწარმეო საქმიანობას, 

ჩართული იყოს ხალხურ რეწვასა ან აგრობიზნესში და ასევე, ჩართული იყოს პროექტის 

ფარგლებში შექმნილ მონაცემთა ბაზაში.  

 

პროექტი ,,მეწარმე ქალთა  ფორუმი“, იწვევს  იურიდიულ პირებს (ბიზნეს ოპერატორებს),   

გურიის რეგიონის მუნიციპალიტეტებიდან (ლანჩხუთი, ოზურგეთი, ჩოხატაური). 

 

შესაბამის კრიტერიუმები 

 

უპირატესობა მიენიჭება იმ განმცხადებლებს, რომლებიც შეესაბამება ქვემოთ 

მოყვანილიდან ერთ-ერთ კრიტერიუმს მაინც: 

 

1. მარტოხელა მშობელი არასრულწლოვანი შვილით; 

2. ოჯახი, რომლის წევრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეა; 

3. ახალგაზრდ(ებ)ის მიერ მართული ოჯახი; 

4. ხანდაზმულ(ებ)ის მიერ მართული ოჯახი; 

5. სახელმწიფო  ზრუნვიდან გასული ბენეფიციარი; 

6. ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი. 

 7.  მარავალშვილიანი ოჯახი. 

 

 

თანხა  არ გაიცემა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებზე.  

 

პროექტების ხანგრძლივობა და ბიუჯეტი 

 

პროექტების განხორციელების მინიმალური ვადაა 1 თვე და მაქსიმალური 6 თვე. 
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პროექტის ბიუჯეტის ქვედა ზღვარია 500 ლარი  ხოლო ზედა ზღვარი 1 500ლარი. 
სავალდებულოა  განმცხადებლის მონაწილეობა მოთხოვნილი თანხის 20 %-ის 
ოდენობით. 
 

შერჩევის პროცესი 

 

ა(ა)იპ ,,მომავლის სხივი“ ოზურგეთის, ჩოხატაურისა და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, გამოყოფს საკონტაქტო პირებს  

კონსლუტაციებისა და მაქსიმალური მხარდაჭერის მიზნით.  

 

    ობიექტური და არადისკრიმინაციული შერჩევის პროცესის უზრუნველსაყოფად, 

პროექტებს განიხილავს საკონკურსო კომისია,  რომელიც შედგება პროექტის ,,მეწარმე 

ქალთა ფორუმი“, პარტნიორებისაგან, კერძოდ: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი- ერთი 

წარმომადგენელი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი - ერთი წარმომადგენელი, ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტი- ერთი წარმომადგენელი, სახ. რწმუნებულის ადმინისტრაცია-ერთი 

წარმომადგენელი,  პროექტის დირექტორი და  ა(ა)იპ ,,მომავლის სხივის“ 

წარმომადგენელი.  

საკონკურსო კომისია  წარუდგენს შერჩეულ პროექტებს დასამტკიცებლად ა(ა)იპ - 

,,მომავლის სხივს“ .  

შეფასების პროცესში შესაძლოა აპლიკანტებს მოეთხოვოთ დამატებითი ინფორმაციის 

წარდგენა, რაც მათ უნდა უზრუნველყონ 5 სამუშაო დღის ვადაში. 

 

შერჩევის კრიტერიუმები 

 

კომისია შეარჩევს ისეთ პროექტებს, რომლებიც შესაბამისობაში მოდის კონკურსის 

მინიმუმ ერთ მიმართულებასთან.  

 

პროექტები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმებით: 

 

• განმცხადებელი შეესაბამება შესაბამისობის კრიტერიუმებს-20 ქულა 

• საპროექტო განაცხადის  შესაბამისობა  პროგრამის მიმართულებებთან- 20ქულა  

• პრობლემის აღწერის მკაფიოობა და მისი აქტუალურობის დასაბუთება - 20 ქულა 

• პროექტის მიზნები  მიღწევადია და დაკავშირებული პროგრამის 

მიმართულებებთან -20 ქულა  

• ხარჯთაღრიცხვა  არის დეტალიზებული და ნათლად არის წარმოდგენილი -

10ქულა 

• ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯები შეესაბამება პროექტის მიზნებსა და 

მიმართულებებს -10 ქულა 
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თანხების გამოყენება 

 

პროექტის ფარგლებში შესაძლოა დაიფაროს შემდეგი ტიპის ხარჯები:  

 

- აღჭურვილობა და დანადგარები; 

 

შეზღუდვები და აკრძალული ხარჯები 

 

კონკურსის ფარგლებში არ დაფინანსდება, შიდა და საერთაშორისო 

ტრანსპორტირებასთან, სტიპენდიებთან და კონფერენციებში მონაწილეობასთან 

დაკავშირებული ხარჯები.  

გამარჯვებულ  იურიდიულ პირს არ ექნება უფლება ორგანიზაცია ,,მომავლის სხივთან“  

შეთანხმების გარეშე შეიძინოს შემდეგი სახის საქონელი:  

 

- დანაკარგი ან პოტენციური სამომავლო დავალიანებები; 

- სტიპენდიები; 

- მიწის ან შენობების შესყიდვა; 

- ვალუტის გაცვლისას დანაკარგები; 

- ხელფასის გაცემა; 

- კომუნალური ხარჯები 

 

პროექტის შედეგების შეფასება 

 

პროექტების განხორციელების პროცესში ა(ა)იპ ,, მომავლის სხივი“ ჩაატარებს 

რეგულარულ მონიტორინგს. აპლიკანტებმა მიმდინარე რეჟიმში უნდა წარმოადგინონ  

კონკურსის ფარგლებში გამყოფილი თანხით ფარგლებში შეძენილი საქონლის ყველა 

საჭირო დოკუმენტაცია. 

 

აპლიკაციის გაგზავნის პროცედურა 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

✔ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; 

✔პირადობის მოწმობა (დასკანერებული, ან ფოტო); 

✔ ხარჯთაღრიცხვა (შესასყიდი აღჭურვილობის ან დანადგარის მოდელისა და ფასის 

მითითებით).   

 ცნობა დავალიანების არ არსებობის შესახებ. 
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განაცხადის ეტაპები: 

 

მიღებული განცხადებების გადარჩევა; 

შერჩეული კანდიდატებთან გასაუბრება; 

 (შერჩეულმა კანდიდატებმა დამატებით გასაუბრებაზე უნდა წარმოადგინონ 

თანამონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი - საბანკო ანგარიშის ამონაწერი); 

 

აპლიკანტმა, ზემოთ ჩამოთვლილ დოკუმენტაციასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს 

შევსებული, თანდართული  საპროექტო განაცხადის ფორმა.  

 

მოთხოვნილი დოკუმენტაცია გთხოვთ გამოაგზავნოთ womenforguria@gmail.com ან 

მატერიალური სახით წარადგინეთ: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი კოსატავას ქ N1, 

ადმინისტრაციის შენობა, საკონტაქტო პირი ნანა მელაშვილი (599 51 91 60);  ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტი კოსტავას ქ N37, ადმინასტრაციის შენობა საკონტაქტო პირები მაია 

აფხაზავა (591232929), ქრისტინე ზენაიშვილი (577 27 47 32), ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტი წერეთლის ქ N2, საკონტაქტო პირი ნინო კაპანაძე (599 17 95 94). 
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