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):

_________________________________________________

ოჯახის წევრთა რაოდენობა:

_________________________________________________

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

„კანონმდებლობის შესაბამისად, საცხოვრებელი სახლით უზრუნველყოფილ დევნილთა და ეკომიგრანტთა
ინტეგრაციის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამის“ ფარგლებში, წარმოგიდგენთ საგრანტო განაცხადს სასოფლოსამეურნეო მიმართულებით.
ვაცხადებ თანხმობას, ჩემი პერსონალური მონაცემები დამუშავდეს განაცხადში მითითებული ინფორმაციის
გადამოწმებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. მათ შორის, გამოთხოვილი იქნეს ინფორმაცია
უფლებამოსილი პირებისგან/დაწესებულებებისგან. ამასთანავე, ვადასტურებ, ჩემს მიერ განაცხადში მითითებული
ინფორმაცია ზუსტია და შეესაბამება სიმართლეს.
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 N1
სასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით
1.

აღნიშნეთ, რის შეძენას ითხოვთ და უპასუხეთ ინვესტიციის შესაბამის შეკითხვებს:
 ხელის მოტობლოკი ფრეზით



გაქვთ თუ არა მათი გამოყენების გამოცდილება?
აღწერეთ, რა დანიშნულებით გამოიყენებთ, რა შემოსავლის მიღებას ვარაუდობთ და რა პერიოდში.

 სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარი



გაქვთ თუ არა მათი გამოყენების გამოცდილება? დეტალურად აღწერეთ თქვენი გამოცდილება.
აღწერეთ, როგორ გამოიყენებთ, რა შემოსავლის მიღებას ვარაუდობთ და რა პერიოდში.

 მრავალწლიანი კულტურის ნერგები




2.

გაქვთ თუ არა კონკრეტულად იმ კულტურის გაშენების/მოვლის გამოცდილება ან/და ცოდნა, რომლის
ნერგების შეძენასაც ითხოვთ;
აღწერეთ, რა ფართობზე გეგმავთ ბაღის გაშენებას, რა შემოსავლის მიღებას ვარაუდობთ და რა პერიოდში;
მიუთითეთ, პირველი მოსავლის მიღებამდე, გასაწევი სამუშაოების აღწერა და სავარაუდო ხარჯი.

მიუთითეთ მიწის ნაკვეთის ადგილმდებარეობა (მუნიციპალიტეტი, სოფელი/ქალაქი) და ვის

საკუთრებაშია, თქვენი თუ ოჯახის წევრის.
____________________________________________________________________________________________
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3. აღწერეთ თქვენი ჩართულობა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში.
ა. გაქვთ თუ არა სოფლის
მეურნეობაში მუშაობის
გამოცდილება ?

 კი,
მეხილეობა, მესაქონლეობა, მეფრინველეობა,
მემარცვლეობა, მევენახეობა, მებოსტნეობა,
სასათბურე მეურნეობა, სხვა ---------------------------

ბ. ამუშავებთ თუ არა
 კი
წარმოდგენილ მიწის
მიუთითეთ პერიოდი --------------------ნაკვეთს?
გ. მიწის ნაკვეთი არის:
 სახნავ-სათესი
 ხეხილის ბაღი
დ. დეტალურად აღწერეთ რა
მოგყავთ და რა
რაოდენობით:
ე. რა მიზნით მოგყავთ
 საოჯახო
 სარეალიზაციოდ
მოსავალი?
მოხმარებისათვის

 არა

 არა

 ორივე

 ორივე

4. რამ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი იდეის განხორციელებაში? რას მოიმოქმედებთ შეფერხების თავიდან
ასაცილებლად?

5.

გაქვთ თუ არა საჭიროება ან სურვილი, რომ გადახვიდეთ საცხოვრებლად სხვა ადგილზე? თუ კი,
რატომ? დაფინანსება დაგეხმარებათ თუ არა, რომ განსახლების ადგილთან მჭიდროდ იყოთ
დაკავშირებული და არ იფიქროთ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლაზე?

6. იმ შემთხვევაში, თუ ითხოვთ მრავალწლიანი კულტურების შეძენას, ჩამოთვალეთ კულტურები,
რომლის შეძენასაც ითხოვთ:
(გაითვალისწინეთ, რომ შესაძენად მოთხოვნილი კულტურების ჯამური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს
5 000 ლარს. განაცხადს თან უნდა დაურთოთ ინვოისი მოთხოვნილ ნერგებზე).
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კულტურის
დასახელება

ნერგის
მახასიათებელი

რაოდენობა

ერთეულის ფასი

ჯამური ფასი

7. იმ შემთხვევაში, თუ ითხოვთ სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარის შეძენას, შემოხაზეთ ნივთები, რომლის
შეძენასაც ითხოვთ:
(გაითვალისწინეთ, რომ მოთხოვნილი ინვენტარის ერთეულის ღირებულება უნდა იყო მითითებული თანხის
ფარგლებში, ხოლო ჯამური ღირებულება - 3 000 ლარის ფარგლებში. განაცხადს თან უნდა დაურთოთ ინვოისი
მოთხოვნილ ნივთებზე, ინვოისის წარმოდგენა არ არის საჭირო მისაბმელის მოთხოვნისას)

N

ნივთის დასახელება
ორმოს ამოსაღები
ბენზინის ძრავაზე
(ნერგებისთვის)

სურათი

ღირებულების
ფარგლები
100 – 800
ლარი

ერთეულის
ფასი

რაოდენობა

ჯამური
ფასი

1

ბალახის სათიბი
ბენზინზე ზურგზე
მოსაკიდებელი

100 -800 ლარი

ბალახის სათიბი
ბენზინზე მხარზე
ჩამოსაკიდებელი

100 -800 ლარი

2

3
100-800 ლარი

ძალური
შემასხურებელი 7 ცხ.
ძ 50 მ. მილით
4

4

5

6

ძალური
შემასხურებელი
გადასაადგილებელი
ბორბლებით 7 ცხ. ძ 50
მ. მილით
შემასხურებელი
ბენზინზე ზურგზე
მოსაკიდებელი
წყლის ტუმბო
ბენზინზე

100-800 ლარი

წყლის ტუმბო
ელექტრო

100-800 ლარი

წყლის რეზერვუარი
ორშრიანი

100-800 ლარი

100-800 ლარი

100-800 ლარი

7

8

9
100-800 ლარი

წისქვილი ელექტრო
10

მეფუტკრეობა
სანთლის სადნობი

100-800 ლარი

მეფუტკრეობა
თაფლის საწური 2
ჩარჩოიანი

100-800 ლარი

მეფუტკრეობა ხის სკა
სართულთან ერთად

100-800 ლარი

სასუქის შემრევი

100-800 ლარი

11

12

13

14

5

100-800 ლარი

სპრინკლერი

15
100-800 ლარი

გენერატორი

16

17

1 800 ლარის
ფარგლებში

მოტობლოკის
მისაბმელი (ზომა:
1500*800*300 მმ.
საბურავის ზომა:
არანაკლებ 4.00-12,
აღჭურვილი
სამუხრუჭე
სისტემით)

განაცხადს თან ერთვის შემდეგი დოკუმენტაცია:

 განმცხადებლის პირადობის/პასპორტის ასლი;
 განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მიწის ნაკვეთის საკუთრებაზე;
მიწის ნაკვეთი უნდა იყოს განმცხადებლის ან მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში. იმ შემთხვევაში, თუ მიწის
ნაკვეთი არის ოჯახის წევრის საკუთრებაში, მიწის მესაკუთრე განმცხადებლის ოჯახის წევრად უნდა იყოს
მითითებული სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში ან სოციალურად დაუცველთა ერთიანი ბაზაში. სხვა შემთხვევაში,
განაცხადთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
და/ან სსიპ - იუსტიციის სახლის მიერ გაცემული საინფორმაციო ბარათი საცხოვრებელი ადგილის
რეგისტრაციის

შესახებ

ან

ადგილობრივი

მუნიციპალიტეტის

უფლებამოსილი

წარმომადგენლის/რწმუნებულის მიერ გაცემული ცნობა საცხოვრებელი ადგილის შესახებ;

 საგრანტო განაცხადების მიღების ვადაში გაცემული არანაკლებ 1 ინვოისი ყველა იმ კულტურაზე ან
ინვენტარზე, რომლის შეძენაც მოთხოვნილია (ინვოისის წარმოდგენა არ არის საჭირო, თუ
მოთხოვნილია მოტობლოკის ან მოტობლოკის მისაბმელის შეძენა).
 მოწყვლადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი: თუ განმცხადებელი არის ან/და ჰყავს ოჯახის
წევრი შშმ პირი ან/და მარტოხელა მშობელი ან/და მარჩენალდაკარგული ან/და ვეტერანი - შესაბამისი
დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტი.

ხელმოწერა ______________________________________

თარიღი :

______________________________________
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