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 სურსათის
წარმოება-გადამუშავების 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

1

საგრანტო განაცხადი N2
სურსათის პირველადი წარმოება-გადამუშავების მიმართულებით

1. საქმიანობას, რომლისთვისაც ითხოვთ მხარდაჭერას, ახორციელებთ თუ არა მეწარმე სუბიექტის ფორით
(მაგ. გაქვთ ინდ. მეწარმის სტატუსი, მცირე ან მიკრო ბიზნესის სტატუსი, ხართ შპს-ის, კს-ის და ა.შ.
მეწილე)
 დიახ
 არა
2. დეტალურად აღწერეთ თქვენი იდეა და გაეცით პასუხი ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილ კითხვას.
2.1. რის გაკეთებას გეგმავთ?

2.2. სად
აპირებთ?
აღწერეთ
ადგილი
(მუნიციპალიტეტი/ქალაქი/სოფელი)

და

მიუთითეთ

კონკრეტული

მისამართი

2.3. ვინ იქნება საქმიანობაში ჩართული?
 მხოლოდ
განმცხადებელი

 ოჯახის
წევრ(ებ)ი

 დამატებით დაქირავებული მუშახელი

2.4. დაგეგმილი საქმიანობა გულისხმობს (შეგიძლიათ მონიშნოთ რამდენიმე):
 შრომის შემსუბუქებას
აღწერეთ, რა სახის შრომას შეამსუბუქებს და დამატებით რა სარგებელს მოგიტანთ

 პროდუქციის/მომსახურების რეალიზაციას
მიუთითეთ, გამოყენებული ნედლეული არის შეძენილი/შენამეურნეობაში მოყვანილი თუ ორივე; აღწერეთ
გასაღების ბაზარი, ვინ იქნება თქვენი პროდუქციის/მომსახურების პოტენციური მომხმარებელი, იცნობთ თუ არა
თქვენს კონკურენტებს, მათ ფასებს და რა არის თქვენი უპირატესობა მათთან შედარებით.
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 პროდუქციის/მომსახურების მოცულობის გაზრდას
აღწერეთ, ამჟამინდელი მოცულობა და რამდენად გაიზრდება დაფინანსების შემდეგ

3.

ამჟამად რა საქმიანობას ეწევით და გაქვთ თუ არა იმ საქმიანობის განხორციელების გამოცდილება,
შესაბამისი

ცოდნა/უნარი,

რომლისთვისაც

ითხოვთ

ნივთების

შეძენას?

აღწერეთ

თქვენი

გამოცდილება.

4. ჩამოთვალეთ საქმიანობის განსახორციელებლად რა მატერიალური რესურსი გაქვთ (მაგ. კაპიტალი,
მიწის ნაკვეთი, ფართი, ნივთები და ა.შ. მოკლედ აღწერეთ თითოეული).

5. ჩამოთვალეთ ნივთები, რომლის შეძენასაც ითხოვთ.
(გაითვალისწინეთ, რომ ნივთების ერთეულის ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 300 ლარის, ხოლო ჯამური
ღირებულება - არაუმეტეს 7 500 ლარის ფარგლებში. საგრანტო განაცხადს თან უნდა ერთოდეს 1 ინვოისი აღნიშნულ
ნივთებზე)
N

ნივთის დასახელება

ნივთის მახასიათებელი

რაოდენობა

ერთეულის
ღირებულება

ჯამური
ღირებუ
ლება

1

2

3

3

4

5

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

7. 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?

განაცხადს თან ერთვის შემდეგი დოკუმენტაცია:
 განმცხადებლის პირადობის/პასპორტის ასლი;
 კვალიფიკაციის ან სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი მოთხოვნილი
მხარდაჭერის

მიმართულების

გათვალისწინებით

(დიპლომი,

სერტიფიკატი,

ცნობა

სასწავლებლიდან, შრომითი ხელშეკრულება, შრომის წიგნაკი, დამსაქმებლის მიერ გაცემული ცნობა
ბლანკიან ფურცელზე ან ნოტარიულად დამტკიცებული ხელმოწერით);
 საგრანტო განაცხადების მიღების ვადაში გაცემული არანაკლებ 1 ინვოისი ყველა იმ ნივთზე, რომლის
შეძენაც მოთხოვნილია;
 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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