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პროგრამის პრიორიტეტი
2
 ინოვაციური პროექტები;
 ახალგაზრდა მეწარმეების მიერ წარმოდგენილი პროექტები;

 ქალთა ჯგუფების მიერ წარმოდგენილი პროექტები;
 სოფლად გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება და კლიმატის
ცვლილებების

შერბილების

ღონისძიებების

ხელშეწყობით

პროექტები;
 განახლებადი ენერგიებისა და ენერგოეფექტური პროექტები;

გათვალისწინებული

პროგრამის განხორციელების პირობა და გეოგრაფიული არეალი
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 პროგრამა ითვალისწინებს, როგორც ახალი სამეწარმეო საქმიანობის („start-up“)

ხელშეწყობას, ასევე არსებული საქმიანობის გაფართოება/მოდერნიზებას.
 პროგრამა

განხორციელდება

აჭარის

ავტონომიური

რესპუბლიკის

ყველა

მუნიციპალიტეტში გარდა ქალაქ ქობულეთისა და ქალაქ ბათუმის ტერიტორიისა
(პროგრამა განხორციელდება ქალაქ ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიაზე და
მუნიციპალიტეტის დაბებში).

შენიშვნა:

პროგრამა

განხორციელდება

მუნიციპალიტეტების დაბებში.

ქალაქ

ბათუმის

შემოერთებულ

ტერიტორიაზე

და

პროგრამა არ ითვალისწინებს შემდეგი პროექტების დაფინანსებას:
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 სათამაშო ბიზნესს და აზარტულ თამაშები;

 საქველმოქმედო საქმიანობა;
 თამბაქოს წარმოება.
 საიუველირო ნაწარმის დამზადება (გარდა მინანქარის ნაკეთობის დამზადებისა);

 რესტორანის/კაფე-ბარის მოწყობა;
 სამშენებლო საქმიანობა (გარდა თევზის მეურნეობის მოწყობისა, მეფრინველეობისა
და მეცხოველეობის ფერმის მშენებლობისა);
 საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა ან/და რემონტი;
 სათბურის მოწყობა;
 მრავალწლიანი ბაღების გაშენება;
 ერთწლიანი კულტურების პირველადი წარმოება;

 მეფუტკრეობა (ფუტკრის ოჯახი, ამანათ-ნაყარი, სკები);
 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის/ფრინველის შეძენა.

პროგრამა არ ითვალისწინებს შემდეგი პროექტების დაფინანსებას:
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 პროგრამა არ ითვალიწინებს ისეთი თევზის მეურნეობის მშენებლობას/მოწყობას, რომლის
აუზებისთვის ფართობი ნაკლებია 400 კვ.მ-ზე;
 პროგრამა არ ითვალისწინებს ისეთი მეცხოველეობის ფერმის მშენებლობას. რომელიც არ არის

გათვლილი 20-ზე და მეტ პირუტყვზე;
 პროგრამა არ ითვალისწინებს ისეთი მეფრინველეობის ფერმის მშენებლობას, რომელიც არ არის
გათვლილი 3 000-ზე და მეტ ფრთა ფრინველზე;
 პროგრამა არ ითვალისწინებს ისეთი მეფრინველეობის/მეცხოველეობის ფერმების მშენებლობას,
რომელიც

არ

არის

აშენებული

თანამედროვე

ტექნოლოგიით,

გათვალისწინებული პირობებისა და ნებართვების საფუძველზე;

კანონმდებლობით

პროგრამა არ ითვალისწინებს შემდეგი ხარჯების დაფინანსებას
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 ნებიესმიერი მხარისათვის გადასახდელი პროცენტი ან ვალი;
 კურსთაშორის სხვაობით გამოწვეული დანაკარგი, მოსაკრებელი, საურავი და პირგასამტეხლო;

 ადამიანური რესურსის სამსახურეობრივ მივლინებებთან დაკავშირებული ხარჯები;
 სატრანსპორტო საშუალების შეძენა (გარდა სპეც. ავტომანქანებისა);
 პროექტირება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

 უძრავი ქონების (მათ შორის მიწის) შესყიდვა;
 საწარმოს წილების/აქციების შეძენა;
 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა (გარდა პროგრამის მიზნებისთვის

საწარმოსთვის წარმოების პროცესში საჭირო ტექნიკა);

პროგრამით გასათვალისწინებელი ხარჯების შეზღუდვები
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 პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი ბიზნესის ადმინისტრირებისთვის საჭირო ინვენტარის და/ან ბიზნეს
ადმინისტრირებისთვის საჭირო მშენებლობის მიმართულებით დაგეგმილი ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს
პროექტის

ჯამური

ღირებულების

5%-ს.

ამასთან,

ცენტრის

თანადაფინანსების

თანხა

არ

მოხმარდება

ადმინისტრირებისათვის საჭირო ინვენტარის დაფინანსებას.
 წარდგენილ პროექტში საბრუნავი საშუალებების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს წარმოდგენილი პროექტის
ჯამური ღირებულების 10%-ს, რომლის ხარჯვა უნდა დასტურდებოდეს საექსპერტო/აუდიტორული დასკვნით.
ცენტრის თანადაფინანსების თანხა არ მოხმარდება საბრუნავი საშუალებების შეძენის დაფინანსებას.
 ბენეფიციარის თანამონაწილეობის წყაროს წარმოადგენს მხოლოდ ფულადი სახსრები,

პროექტის ჯამური

საინვესტიციო ღირებულების არანაკლებ 30%-სა, ამასთან დაუშვებელია პროექტის დაფინანსება, თუ პოტენციური
ბენეფიციარის თანამონაწილეობის წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ან დონორი (ადგილობრივი ან უცხოური
ორგანიზაცია) ორგანიზაციები.
შენიშვნა: ახალგაზრდა მეწარმის (18-დან 35 წელი), ქალი მეწარმის (18-დან 40 წელი), განახლებადი ენერგიების და ენერგოეფექტური
პროექტების შემთხვევაში შესაძლებელია დაფინანსების წყაროდ ჩაითვალოს გრანტი არაუმეტეს ბენეფიციარის თანამონაწილეობის
თანხიდან 20 %-სა. ასევე კერძო კომპანიის მიერ შესაძლებელია ბენეფიციარის თანამონაწილეობის თანხის 20%-ს დაფინანსება.

პროექტის დაფინანსების პირობა
8
 ცენტრის თანადაფინანსება შეადგენს პოტენციური ბენეფიციარის მიერ წარდგენილ განაცხადში
განაცხადის საინვესტიციო ღირებულების 70%, მაგრამ არაუმეტეს 100,000 ლარისა.

 ცენტრის დაფინანსება შესაძლოა შეადგენდეს 70%-ზე ნაკლებს იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადის
საინვესტიციო ღირებულება აღემატება 100 000 (ასი -ათასი) ლარს ან/და შეიცვალა დაფინანსების
ხელშეკრულების გაფორმების თარიღის შემდგომ.
 ბენეფიაციარის
გაფორმებული

თანამონაწილეობად
ხელშეკრულებით

ითვლება,

მხოლოდ

განსაზღვრული

ბენეფიციარსა

პირობების

და

შესაბამისად

ცენტრს

შორის

საინვესტიციო

ღირებულების 30% თანხის დახარჯვა, რაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი დოკუმენტაციით.
ბენეფიციარს თანამონაწილეობად არ ჩაეთვლება ხელშეკრულების გაფორმებამდე განხორციელებულ

საქმიანობაზე გაწეული ხარჯები;
 ბენეფიციარის მიერ წარდგენილი პროექტის საინვესტიციო ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ
5000 (ხუთი ათას) ლარს;

განაცხადის თანდართული დოკუმენტაცია
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 ფიზიკური

პირის

პირადობის/პასპორტის

ასლი

იურიდიული

პირის

შემთხვევაში

დირექტორის/კოოპერატივის თავმჯდომარის პირადობის/პასპორტის ასლი;
 ამონაწერი

მეწარმეთა

და

არასამეწარმეო

(არაკომერციული)

იურიდიულ

პირების

რეესტრიდან; (იურიდიული პირის შემთხვევაში)
 უძრავი ქონების საკუთრებაში არსებობის ან იჯარის დოკუმენტი ამონაწერი საჯარო
რეესტრიდან და საკადასტრო რუკა, იჯარის დარჩენილი პერიოდი ხელშეკრულების

გაფორმების დღისთვის უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 5 წელს და იჯარის ხელშეკრულება
რეგისტრირებული უნდა იყოს სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში“ (წარმოების,
ფერმების და თევზის მეურნეობების მოწყობის შემთხვევაში);

 ცნობა მოვალეთა რეესტრიდან;
 საბანკო რეკვიზიტები (იურიდიული პირის შემთხვევაში);

განაცხადის თანდართული დოკუმენტაცია
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 საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული ბანკების/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში
სესხის არსებობის შემთხვევაში სესხის გამცემი სუბიექტის მიერ გაცემული ცნობა ბოლო ერთი
წლის განმავლობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების
შესახებ.
 სსიპ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის“
მიერ წარმოებულ რეესტრში არსებული პირის საექსპერტო/აუდიტორული დასკვნა
თანადაფინანსების სახსრებით დასაფინანსებელი საქონლის/მომსახურების/სამუშაოების
საბაზრო ფასებთან შესაბამისობის შესახებ;
 ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირების რეესტრიდან;
(იურიდიული პირის შემთხვევაში)
 სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ გაცემული იურიდიული პირის წესდების
ასლი; (იურიდიული პირის შემთხვევაში)
 ნოტარიულად დამოწმებული დამფუძნებლების კრების ოქმი განაცხადის დაფინანსების
ვალდებულებების აღების თაობაზე (იურიდიული პირების შემთხვევაში)

განაცხადის თანდართული დოკუმენტაცია
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სამშენებლო

სამუშაოების

შემთხვევაში,

დამატებით

წარმოდგენილი

უნდა

იქნეს

შემდეგი

დოკუმენტაცია:
 მშენებლობის ნებართვა (მხოლოდ მიმდინარე მშენებლობაზე);
 მშენებლობისა და სამუშაოების განხორციელების ვადაში გაწერილ ხარჯების გეგმას;
 თევზის

მეურნეობის,

მეცხოველეობის/მეფრინველობის

ფერმის

მოწყობის

შემთხვევაში

შესაბამისი დარგის სპეციალისტის რეკომენდაცია, ობიექტის მოქმედ ნორმებთან და წესებთან
შესაბამისობაზე.

ბენეფიციარზე თანხებბის გაცემის პირობები
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 ცენტრის მიერ დაფინანსების გაცემა ხდება ტრანშებად (პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე
შესაძლებელია დაფინანსება გაიცეს ერთდროულად), ხელშეკრულებით დაგეგმილი გრაფიკის
მიხედვით;
 დაფინანსების/ტრანშის მისაღებად ბენეფიციარი მიმართავს - ცენტრს ტრანშის მოთხოვნის
განაცხადით, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს ტრანშის გაცემის წინაპირობის შესრულების
დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 შესაძლებელია

უზრუნველყოფა

განხორციელდეს

უზურნველყოფის ღონისძიების გამოყენებით.

ნებისმიერი

სანივთო/ვალდებულებითი

madloba yuradRebisaTvis!

