სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით
უზრუნველყოფის სააგენტოს
სახელი, გვარი

_________________________________________________

სტატუსი

დევნილი ეკომიგრანტი

პირადი ნომერი:

_________________________________________________

ფაქტობრივი მისამართი:

_________________________________________________

ტელეფონი:

_________________________________________________

ალტერნატიული ტელეფონი (მაგ. ოჯახის წევრის):

_________________________________________________

ელ. ფოსტა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში):

_________________________________________________

თქვენი პროფესია:

_________________________________________________

სასწავლებლის დასახელება:

_________________________________________________

სწავლის დასრულების წელი:

_________________________________________________

ხართ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელი
წევრი მოწყვლადი ჯგუფის წარმომადგენელი,
მონიშნეთ შესაბამისი უჯრა










არა
ვარ ან/და მყავს შშმ ოჯახის წევრი
ვარ სოციალურად დაუცველი
ვარ ან/და მყავს ოჯახის წევრი მარტოხელა
მშობელი
ვარ ან/და მყავს ვეტერანი ოჯახის წევრი
ვარ ან/და მყავს პენსიონერი ოჯახის წევრი
მყავს არასრულწლოვანი ოჯახის წევრი
ვარ ან/და მყავს მარჩენალდაკარგული ოჯახის
წევრი

„დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში, წარმოგიდგენთ,
საგრანტო განაცხადს პროფესიით თვითდასაქმებისთვის საჭირო სახელობო იარაღების მისაღებად.

პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია დევნილს ან/და ეკომიგრანტს, რომელიც არის პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულების 2013 და შემდეგი
წლების კურსდამთავრებული და/ან ამავე წლების, სსიპ - დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს
„სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო
პროგრამის“ სერტიფიცირებული ბენეფიციარი და ფლობს პროგრამით განსაზღვრულ თვითდასაქმებად პროფესიას.
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო,
ტელ.: 032 2 14 02 41 / 032 2 14 02 43; idp.gov.ge
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საგრანტო განაცხადი
„დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა“
1. ხართ თუ არა ამჟამად დასაქმებული?





დიახ, თვითდასაქმებული (მაქვს საკუთარი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი);
დიახ, კერძო სექტორში;
დიახ, საჯარო სამსახურში;
არა

2. საქმიანობას, რომლისთვისაც ითხოვთ მხარდაჭერას, ახორციელებთ თუ არა მეწარმე
სუბიექტის ფორით (მაგ. გაქვთ ინდ. მეწარმის სტატუსი, მცირე ან მიკრო ბიზნესის სტატუსი, ხართ შპსის, კს-ის და ა.შ. მეწილე):

 დიახ

 არა

3. ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ:
3.1.აღწერეთ იდეა, რის
განხორცილებას გეგმავთ,
მიუთითეთ, საქონელი/მომსახურება,
რის შეთავაზებასაც აპირებთ
მომხმარებლისათვის

3.2. გაქვთ თუ არა თქვენი
პროფესიით მუშაობის გამოცდილება

 დიახ
მიუთითეთ დასაქმების ადგილი და ხანგრძლივობა

(ხართ/ყოფილხართ დასაქმებული,
სტაჟირებაზე აყვანილი ვინმეს მიერ
ან თვითდასაქმებული)?

 არა

3.3. მიუთითეთ გეოგრაფიული
არეალი, სად აპირებთ სახელობო
იარაღების გამოყენებას და
საქმიანობას (მუნიციპალიტეტი,
ქალაქი/სოფელი)
3.4. ვინ იქნება თქვენი
საქონლის/მომსახურების
პოტენციური მომხმარებელი
3.5. აღწერეთ, გასაღების ბაზარი და
დაგეგმილი საქონლის/მომსახურების
მოცულობა
3.6. მიუთითეთ, ხელის შემშლელი
ფაქტორები, რამაც შესაძლოა
შეაფერხოს თქვენს მიერ დაგეგმილი
საქმიანობა და რას მოიმოქმედებთ
შეფერხების თავიდან
ასაცილებლად/შესამსუბუქებლად
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4. ჩამოთვალეთ სახელობო იარაღები/ქონება, რომლებიც უკვე გაქვთ და საჭიროა თქვენი
საქმიანობისთვის.
ნივთის დასახელება

მფლობელობის ფორმა (მიუწერეთ, რა მდგომარეობა
(მაგ.
მუშა
ფორმით გაქვთ: საკუთრება, ნაქირავები, მდოგმარეობაში;
მოძველებული;
ნათხოვარი, დამსაქმებლის, სხვა)
ამორტიზირებული და სხვა)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. ჩამოთვალეთ სახელობო იარაღ(ებ)ი, რომლის შეძენასაც ითხოვთ.
(გაითვალისწინეთ, რომ შეგიძლიათ მოითხოვოთ არაუმეტეს 3 ნივთი, ჯამში არაუმეტეს 2 000 ლარის
ღირებულების. ამასთანავე, თითო ნივთის ღირებულება არ უნდა იყოს 150 ლარზე ნაკლები. საგრანტო განაცხადს თან
უნდა ერთოდეს ინვოის(ებ)ი აღნიშნულ ნივთებზე და გამარჯვების შემთხვევაში, მოგიწევთ წარმოადგინოთ
თითოეულზე დამატებით 3 ინვოისი. შენიშვნა: საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, სახელობო იარაღების შეძენა
განხორციელდება მახასიათებლების გათვალისწინებით. ასევე, სახელობო იარაღების ნაკრების შეძენა დასაშვებია, იმ
შემთხვევაში, თუ ქარხნულად შეკრებილია ერთგვაროვანი ნივთები).
ნივთის დასახელება

ნივთის
მახასიათებელი

ფასი

მიუთითეთ ნივთების
გამოყენების
კვალიფიკაცია

მიუთითეთ ნივთების
გამოყენების
პერიოდულობა

1.

შემიძლია
დამოუკიდებლად
გამოყენება
 დამჭირდება
დამატებითი ცოდნის
მიღება მის
გამოსაყენებლად

გამოვიყენებ სრული
დატვირთვით,
სტაბილურად
გამოვიყენებ სეზონურად
ან/და მხოლოდ
განსაკუთრებული
სპეციფიური სამუშაოსთვის

2.

შემიძლია
დამოუკიდებლად
გამოყენება
 დამჭირდება
დამატებითი ცოდნის
მიღება მის
გამოსაყენებლად

გამოვიყენებ სრული
დატვირთვით,
სტაბილურად
გამოვიყენებ სეზონურად
ან/და მხოლოდ
განსაკუთრებული
სპეციფიური სამუშაოსთვის

3.

შემიძლია
დამოუკიდებლად
გამოყენება
 დამჭირდება
დამატებითი ცოდნის
მიღება მის
გამოსაყენებლად

გამოვიყენებ სრული
დატვირთვით,
სტაბილურად
გამოვიყენებ სეზონურად
ან/და მხოლოდ
განსაკუთრებული
სპეციფიური სამუშაოსთვის
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ჯამური ღირებულება:

6. დაფინანსების შემთხვევაში, თქვენი აღჭურვა მოხდება სახელობო იარაღებით:
 სრულად
 ნაწილობრივ, თუმცა საქმიანობის განსახორციელებლად, მექნება საკმარისი სახელობო იარაღები.
მიუთითეთ, დამატებით, რა საჭიროება გაქვთ:
_____________________________________________________________________________________________
 მინიმალურად, საქმიანობის განსახორციელებლად არ მექნება საკმარისი იარაღები და მჭირდება
დამატებითი ინვესტიცია/სახელობო იარაღები
მიუთითეთ, რა საჭიროება გაქვთ:
_____________________________________________________________________________________________

7. აღწერეთ სახელობო იარაღების შეძენის შემთხვევაში, 1 თვის ან 1 წლის მაგალითზე რა
მომსახურებას გაწევთ ან/და რა საქონელს გაყიდით. თითოეული მომსახურების სახე
მიუთითეთ ცალ-ცალკე, შესაბამისი რაოდენობითა და ღირებულებით.
გაანგარიშება გააკეთეთ 1 თვის ან 1 წლის პერიოდზე. ყველა ცხრილში გაანგარიშებისთვის გამოიყენეთ ერთი და იგივე
ვადა.
N

მომსახურების სახე ან
გაყიდული პროდუქცია

პერიოდი
(მიუთითეთ თვე
ან წელი)

რაოდენობა

შემოსავალი
ლარში

ჩამოთვალეთ ყველა ის ხარჯი,
რაც 1 თვის ან 1 წლის
მანძილზე შესაძლოა
გქონდეთ საქმიანობისას და
მიუთითეთ ხარჯის
რაოდენობა ლარში

1
2
3
4
5

შემოსავალი სულ:
მოგება (მოგება = ჯამურ
შემოსავალს გამოკლებული
ჯამური ხარჯი):
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საგრანტო განაცხადს თან ერთვის:
 განმცხადებლის პასპორტის ან პირადობის მოწმობის ასლი;
 პროგრამით

განსაზღვრული

თვითდასაქმების

პროფესიის

კვალიფიკაციის

დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 განაცხადების მიღების ვადაში გაცემული 1 ინვოისი ყველა სახელობო იარაღზე,
რომლის შეძენაც მოთხოვნილია წინამდებარე საგრანტო განაცხადით;
 სურვილისამებრ

განმცხადებლის

მოწყვლადობის

(მარტოხელა

მშობელი;

მარჩენალდაკარგული; შშმ პირი; ვეტერანი) დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

ვადასტურებ, რომ წინამდებარე საგრანტო განაცხადში მითითებული ინფორმაცია შეესაბამება სიმართლეს და პასუხს
ვაგებ, არასწორად მოწოდებული ინფორმაციის შედეგად დამდგარ ზიანზე. ამასთანავე, ვაცხადებ თანხმობას, ჩემი
პერსონალური მონაცემები დამუშავდეს საგრანტო განაცხადში მითითებული ინფორმაციის გადამოწმებისა და
შეფასების მიზნით.

ხელმოწერა
თარიღი :
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