
განცხადება 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ოჯახების 

სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამიდან დაფინანსების 

მიღების მსურველთათვის 2023 წლის 21 მარტიდან აცხადებს ბიზნებს იდეების კონკურსს. 

  

პროგრამის მიზნებს წარმოდგენს: 

1) სოფლის მეურნეობის (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის) მხარდაჭერა; 

2) აგროტურისტული პოტენციალის განვითარება; 

3) ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერების 

ხელშეწყობა, მათ შორის სოფლად მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და 

სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობა; 

4)  დასაქმების ხელშეწყობა.  

 პროგრამის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს: 

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული: 

1) 18 წელს  მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, ფიზიკური პირი, რომელსაც პროექტის 

გამარჯვების შემთხვევაში წარმოეშობა ინდივიდუალურ მეწარმედ ან იურიდიულ პირად 

დარეგისტრირების ვალდებულება; 

2) ინდივიდუალური მეწარმე; 

3) მეწარმე იურიდული პირი. 

პროგრამის ბენეფიციარი არ შეიძლება იყოს: 

1) ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურე ან/და მისი ოჯახის წევრი 

(საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობის შესახებ და კორუფციის შესახებ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად);  

2) პოლიტიკური თანამდებობის პირი ან/და მისი ოჯახის წევრი (საჯარო სამსახურის 

შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად);  

3) ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ ან/და მათი 

მონაწილეობით დაფუძნებული იურიდიულ პირებში დასაქმებული პირი ან/და მისი 

ოჯახის წევრი ( კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად).  

მიმდინარე წლის პროგრამის ფარგლებში ერთი ბენეფიციარისთვის შეიძლება 

დაფინანსდეს მხოლოდ ერთი პროექტი და დაფინანსების მოცულობა შეადგენს არანაკლებ 

5000 და არაუმეტეს 15 000 ლარს. 



ბენეფიციარი უფლებამოსილია განახორცილეოს პროექტის თანადაფინანსებაში 

მონაწილეობა მის საკუთრებაში არსებული ფინანსური ან/და არაფინანსური აქტივებით 

პროექტის საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. 

მუნიციპალიტეტის მერია გამარჯვებული პროექტის დაფინანსებას 

უზრუნველყოფს ბენეფიციარისათვის აღჭურვილობის შესყიდვითა და გადაცემის გზით. 

 

ბიზნეს იდეების მიღება გაგრძელდება კონკურსის გამოცხადებიდან ერთი თვის 

განმავლობაში. 

ბიზნეს იდეის შესავსები ფორმა განთავსებულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე 

lanchkhuti.gov.ge.  

დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ ბიზნეს იდეის ფორმა შეავსონ 

ელექტრონული ფორმით და გამოაგზავნონ მერიის ელექტრონული ფოსტის მისამართზე 

lanchkhuti@yahoo.com; შესაძლებელია ასევე მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული 

შენობის (ქ. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ.N37) პირველ სართულზე მოქალაქეთა მიღებისა და 

საქმისწარმოების განყოფილებაში ბიზნეს იდეის ფორმის მატერიალური ვერსიის მიღება 

და შემდგომში ამავე განყოფილებაში შევსებული სახით წარმოდგენა. 

 განაცხადის ფორმის არასწორად/არასრულად შევსების ან კონკურსის პირობებთან 

შეუსაბამო სხვა გარემოებების არსებობის შემთხვევაში, ხარვეზის აღმოსაფხვრელად 

კონკურსანტს მიეცემა ვადა ბიზნეს იდეების მიღების დასრულებიდან არაუმეტეს ერთი 

კვირისა. 
 

 კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთვ გაეცნოთ 

მიმაგრებულ ფაილებს. 
 

1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მეწარმეობის განვითარების პროგრამის 

განხორციელების წესი 

2. ბიზნეს იდეის ფორმა 

3. ბიზნეს გეგმის შეფასების ფორმა 
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