სსიპ - დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო
წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს

განმცხადებლის სახელი, გვარი

__________________________________________________

განმცხადებლის პირადი ნომერი

__________________________________________________

განმცხადებელი არის

 დევნილი
 ეკომიგრანტი
__________________________________________________

განმცხადებლის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის
მისამართი

__________________________________________________

ტელეფონი:

__________________________________________________

დამატებითი ტელეფონი (მაგ. ოჯახის წევრის):

__________________________________________________

ელ. ფოსტა:

__________________________________________________

ეკონომიკური აგენტის დასახელება, რომელსაც
წარმოადგენს განმცხადებელი

__________________________________________________
__________________________________________________

ეკონომიკური აგენტის საიდენტიფიკაციო კოდი
__________________________________________________
განმცხადებლის თანამდებობა/სტატუსი

წარმოგიდგენთ ბიზნეს გეგმას „ეკონომიკური აგენტის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში, რომელიც
ხორციელდება სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოსა და
ორგანიზაციის „Action Against Hunger” მიერ. ორგანიზაცია „Action Against Hunger” წარმოადგენს გერმანიის
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტროს (BMZ) მიერ დაფინანსებული პროექტის
„მოწყვლადი იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური და
სოციალური ჩართულობის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში“(EPIC), Deutsche Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH-ერთად განმახორციელებელ საერთაშორისო ორგანიზაციას.
ვაცხადებ

თანხმობას,

ჩემი

პერსონალური

მონაცემები

დამუშავდეს

ბიზნეს

გეგმაში

მითითებული

ინფორმაციის გადამოწმებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. მათ შორის, გამოთხოვილი
იქნეს ინფორმაცია უფლებამოსილი პირებისგან/ორგანოსგან. ამასთანავე, ვადასტურებ, ჩემს მიერ ბიზნეს
გეგმაში მითითებული ინფორმაცია ზუსტია და შეესაბამება სიმართლეს.
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ინსტრუქცია
„ეკონომიკური აგენტის

მხარდაჭერის პროგრამა“ ხორციელდება სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და

საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციის „Action Against
Hunger“ფინანსური რესურსების გაერთიანებით.
პროგრამის ფარგლებში, მხარდაჭერილი იქნება დევნილებისა და ეკომიგრანტების მიერ მარნეულის,
თეთრიწყაროს,

ვანის,

ზესტაფონის,

საჩხერეს,

ტყიბულის,

წყალტუბოს,

ჭიათურის,

ხარაგაულის

მუნიციპალიტეტებში მართული სამეწარმეო საქმიანობა, რათა გაიზარდოს მათი საწარმოების ბრუნვა და
შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები. ეკონომიკური აგენტები მიიღებენ მათი ბიზნეს საქმიანობის
გასაფართოებლად/გასაუმჯობესებლად საჭირო ძირითად საშუალებებს.
პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ეკონომიკურ აგენტს. ასეთად მიიჩნევა დევნილი და ეკომიგრანტი,
რომელიც არის
 ინდ. მეწარმე (შეიძლება ჰქონდეს მცირე ბიზნესის სტატუსიც)
 მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე
 შპს-ის ან სააქციო საზოგადოების ან კოოპერატივის ან სპს-ის ან კს-ის პარტნიორი
 ბიზნესი რეგისტრირებული აქვს 2020 წლის 1 მაისამდე
 არ არის აღრიცხული მოვალეთა რეესტრში და არ აქვს საგადასახადო დავალიანება
ბიზნეს გეგმას თან უნდა ერთოდეს:
 ეკონომიკური აგენტი იურიდიული პირისა და ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში - მიღების
ვადაში განახლებული ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან, ხოლო მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის შემთხვევაში - მიღების ვადაში
აღებული რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი სსიპ - შემოსავლების სამსახურიდან;
 ცნობა სსიპ - შემოსავლების სამსახურიდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
 ცნობა სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროდან - ეკონომიკური აგენტის მოვალეთა რეესტრში არყოფნის
შესახებ;
 ეკონომიკური აგენტი ფიზიკური პირის ან ეკონომიკური აგენტი იურიდიული პირის პარტნიორი
დევნილის/ეკომიგრანტის პირადობის/პასპორტის ასლი;
 საწარმოს რამდენიმე პარტნიორის შემთხვევაში, ყველა მათგანის თანხმობა პროგრამაში მონაწილეობის
თაობაზე, მათი ხელმოწერები უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული.
 მიღების ვადაში გაცემული ერთი ინვოისი ყველა იმ ნივთ(ებ)ზე, რომლის შეძენაც მოთხოვნილია.
ბიზნეს გეგმის წარმოდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად infoidp@moh.gov.ge -ზე. ან შემდეგ მისამართებზე:
1. ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ.N15ა; 2. ქ. რუსთავი, ცურტაველის ქ. N5ა; 3. ქ. ქუთაისი, ირ. აბაშიძის გამზ. N27.
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ბიზნეს გეგმა
ეკონომიკური აგენტის მხარდაჭერის პროგრამა

ნაწილი 1. ბიზნესის მიმოხილვა
1

2

3

4

5

6

ბიზნესის სახეობა
საქმიანობის ადგილი

ბიზნესის რეგისტრაციის ტიპი









ინდივიდუალური მეწარმე
შპს
სააქციო საზოგადოება
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი
მიკრო ბიზნესის სტატუსი
მცირე ბიზნესის სტატუსი
სხვა ____________________

ბიზნესის რეგისტრაციის თარიღი
და იურიდიული პირის
შემთხვევაში,
დევნილის/ეკომიგრანტის
პარტნიორად რეგისტრაციის
თარიღი
იურიდული პირის შემთხვევაში,
მიუთითეთ დევნილის ან/და
ეკომიგრანტის წილის/აქციის
ოდენობა
შესაძენად მოთხოვნილი ნივთების
ჯამური ღირებულება

ლარი

7. აღწერე დონორებთან და სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობის გამოცდილება
(საკრედიტო ისტორია)
გაქვთ თუ არა მიღებული გრანტი ან კრედიტი?
 გრანტი
 კრედიტი

წელი/ვადა

გრანტის/კრედიტის
გამცემი ორგანიზაცია

გრანტის/კრედიტის
ოდენობა

მიზნობრიობა
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8. გთხოვთ, მოკლედ აღწერეთ, თქვენი ბიზნეს საქმიანობა და გამოცდილება ამ სფეროში.

9. დეტალურად აღწერეთ, ის მატერიალური და არამატერიალური რესურსები, რომელსაც
იყენებთ ბიზნეს საქმიანობაში.
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10. საჭიროებს თუ არა თქვენი ბიზნეს საქმიანობა ნებართვას/თანხმობას/ლიცენზიას, თუ კი
რა სახის?





დიახ, საჭიროებს და მაქვს, მიუთითეთ სახე
__________________
არ მაქვს, თუმცა საჭიროებს, მიუთითეთ სახე
____________________
დიახ, საჭიროებს, თუმცა არ მაქვს, მიუთითეთ სახე
_______________________
არ ვიცი

11. გთხოვთ, აღწერეთ თუ რა საჭიროება დადგა თქვენი ბიზნესის წინაშე და რა სახის
მხარდაჭერა
გესაჭიროებათ
თქვენი
ბიზნეს
საქმიანობის
გასაუბჯობესებლად/გასაფართოვებლად და დაასაბუთეთ ეს საჭიროება.
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12. გთხოვთ, ჩამოწეროთ, შესაძენად მოთხოვილი ძირითადი საშუალებები, რომელიც
საჭიროა
თქვენი
ბიზნეს
საქმიანობის
გასაუმჯობესებლად/გასაფართოებლად
(გაითვალისწინეთ, რომ ნივთების ჯამური ღირებულება უნდა იყოს 4 000 ლარიდან 7 500
ლარის ფარგლებში. ამასთანავე, თითო ნივთის ღირებულება არ უნდა იყოს 300 ლარზე
ნაკლები. გამონაკლისია, შემთხვევა, როდესაც, ეკონომიკურ აგენტს საქმიანობიდან
გამომდინარე ესაჭიროება ერთიდაიმავე ნივთის ერთზე მეტი ოდენობით შეძენა. ასეთ
შემთხვევაში, ნივთების ღირებულება აითვლება ჯამურად.
მოთხოვნილი ნივთების ჩამონათვალი/ბიუჯეტი
N

ძირითადი საშუალება

ტექნიკური
მახასიათებელი/სპეციფიკაცია

რაოდენობა

ერთეულის
ღირებულება

ჯამური
ღირებულება

1

2

3

4

5

6

7

ჯამი:
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13. აღწერეთ, როგორ გამოიყენებთ მიღებული მხარდაჭერას და უპასუხეთ შემდეგ
კითხვებს:
ა) რაში გამოიყენებთ მიღებულ ძირითად საშუალებებს?
ბ) რა პროდუქციის/მომსახურების წარმოებას აპირებთ?
გ) აღწერეთ თქვენი ბიზნეს საქმიანობა გამოყენებული ტექნოლოგიების, პროცესებისა და
მეთოდების ჩათვლით.

14. აღწერეთ, რა გავლენას მოახდენს მიღებული მხარდაჭერა თქვენს ბიზნეს საქმიანობაზე
და უპასუხეთ შემდეგ კითხვებს:
ა) რა გავლენას მოახდენს მიღებული ნივთები თქვენს ბიზნეს საქმიანობაზე?
ბ)
მოხდება
არსებული
პროდუქციის
მოცულობის
გაზრდა
თუ
პროდუქციის/მომსახურების ასორტიმენტის გაზრდა?
გ) რამდენად მოხდება ბიზნესის გაუმჯობესება/გაფართოება და რაში გამოიხატება ეს?
დ) თქვენი მხარდაჭერა რა გავლენას მოახდენს ადგილობრივ მოსახლეობაზე?
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15. სამოქმედო გეგმა:
საქმიანობა

თვე
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16. რომელ ბაზარზე აპირებთ თქვენი პროდუქციის რეალიზაციას და ვინ იქნება თქვენი
მიზნობრივი მომხმარებელი?

17. როგორ აპირებთ თქვენს მიერ წარმოებული პროდუქტის/გაწეული მომსახურეობის
მიწოდებას მომხმარებლისათვის? რა მოცულობის რეალიზაციას გეგმავთ მხარდაჭერის
მიღების შეთხვევაში და რა ფასად?

პროდუქცია
/მომსახურება

წარმოებული
პროდუქციის/მომსახურების

რეალიაზაციის
საშუალო ფასი

ერთეული
პროდუქციის

დაგეგმილი
მოგება

წარმოების
მომგებიაობა
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მოცულობა
(ერთეული)

(ლარი)

თვითღირებულება
(ლარი/ერთ)

(ლარი)

(%)

სულ:

18. მიუთითეთ რა რისკები შეიძლება ჰქონდეს თქვენს ბიზნეს საქმიანობას? როგორ
ფიქრობთ მის აღმოფხვრას/შემცირებას?

19. გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კონკურენტები და შეაფასოთ მათი სუსტი და ძლიერი
მხარეები. რა უპირატესობა ექნება თქვენს მიერ წარმოებულ პროდუქციას/მომსახურეობას
კონკურენტებთან შედარებით?
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20. წარმოადგინეთ თქვენი ბიზნეს საქმიანობის განვითარების
სავარაუდო მოგებას ელოდებით დაგეგმილი საქმიანობიდან.

პერსპექტივები.

რა

21. ძირითადი საშუალებების შეძენის შემდეგ, შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები?
(გაითვალისწინეთ, რომ უპირატესობა მიენიჭება, თუ დასაქმდება დევნილი,
ეკომიგრანტი ან/და ადგილობრივი მოწყვლადი მოსახლე)
 დიახ,
 არა
თუ დიახ, მიუთითეთ რამდენი და რა სახის სამუშაო ადგილები შეიქმნება და ვის
დასაქმებას მოიაზრებთ?
დასაქმებულის
თანამდებობა

საზომი ერთეული/ თვე,
კაცი/დღე და აშ.

ანაზღაურების ოდენობა

სულ
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22 ფინანსური ანალიზი (1 წელზე)
22.1. შემოსავლები პროდუქციის/მომსახურების გაყიდვებიდან

მიუთითეთ სავარაუდო შემოსავალი თითოეული
თვის მიხედვით ლარში
N

მომსახურების სახე ან
გაყიდული
პროდუქციის
დასახელება

გაწეული
მომსახურების/
წარმოებული
პროდუქციის
გასაყიდი ფასი მიუთითეთ
ერთეულის ფასი

გაწეული
მომსახურების/წარმოებული
პროდუქციის რაოდენობა
ერთი წლის მანძილზე

1
თვე

2
თვე

3
თვე

4
თვე

5
თვე

6
თვე

7
თვე

8
თვე

9
თვე

10
თვე

11
თვე

12
თვე

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

ჯამი

22.2. პროდუქციის/მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი

N

პირდაპირი ცვალებადი ხარჯი (ხარჯი (მაგ: მასალის
ღირებულება), რომელიც შესაძლოა გქონდეთ თქვენი
პროდუქციის/მომსახურების წარმოების პროცესში
და დაკავშირებულია პროდუქციის/მომსახურების
წარმოების მოცულობასთან)

საზომი ერთეული

ერთეულის ღირებულება

რაოდენობა სულ წლის
მანძილზე

ჯამური ღირებულება
წლის მანძილზე

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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22.3. ფიქსირებული ხარჯი

N

ფიქსირებული ხარჯი (ხარჯი, რომელიც არ იცვლება
პროდუქციის/მომსახურების წარმოების
მოცულობის მიუხედავად (მაგ: ქირის, იჯარის
ხარჯი, თანამშრომელთა ხელფასი და ა.შ.)

საზომი ერთეული

ერთეულის ღირებულება

რაოდენობა სულ წლის
მანძილზე

ჯამური ღირებულება
წლის მანძილზე

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22.4. მოგება-ზარალის უწყისი

მთლიანი შემოსავალი წლის მანძილზე, მიუთითეთ ლარში

მთლიანი ხარჯი წლის მანძილზე, მიუთითეთ ლარში

წლიური მოგება ლარში (მთლიან შემოსავალს გამოკლებული მთლიანი ხარჯი)
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23. რა უარყოფითი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს თქვენს ბიზნეს საქმიანობას გარემოზე და რა
პრევენციულ ღონისძიებებს გაატარებთ ამ ზეგავლენის შესამცირებლად? რა უსაფრთხოების
ნორმებს დაიცავთ და როგორ?

ჩაბარების თარიღი:

განმცხადებლის ხელმოწერა:

________________________

________________________
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