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სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო   

წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს             
 

განმცხადებლის სახელი, გვარი   

 

 

 

განმცხადებლის პირადი ნომერი  

  

  

განმცხადებელი არის   

  

  

 დევნილი      

 ეკომიგრანტი  

  

განმცხადებლის ფაქტობრივი საცხოვრებელი 

ადგილის მისამართი: 

  

  

საწარმოს მისამართი:  

ტელეფონი:  

  

 

დამატებითი ტელეფონი (მაგ. ოჯახის წევრის):  

  

 

ელ. ფოსტა:  

  

 

საწარმოს დასახელება, რომელსაც წარმოადგენს 

განმცხადებელი   

  

 

საწარმოს საიდენტიფიკაციო კოდი   

  

  

 

განმცხადებლის თანამდებობა/სტატუსი საწარმოში, 

რომელსაც წარმოადგენს  

 

       

წარმოგიდგენთ ბიზნეს გეგმას „ეკონომიკური აგენტის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში.  

  

ვაცხადებ თანხმობას, ჩემი პერსონალური მონაცემები დამუშავდეს ბიზნეს გეგმაში მითითებული 
ინფორმაციის გადამოწმებისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. მათ შორის, 
გამოთხოვილი იქნეს ინფორმაცია უფლებამოსილი პირებისგან/დაწესებულებებისგან. ამასთანავე, 
ვადასტურებ, ჩემს მიერ ბიზნეს გეგმაში მითითებული ინფორმაცია შეესაბამება სიმართლეს და 
პასუხს ვაგებ, არასწორად მოწოდებული ინფორმაციის შედეგად დამდგარ ზიანზე.   

 

ვაცხადებ თანხმობას, წინამდებარე ბიზნეს გეგმის შემოწმებისა და განხილვის შედეგად მიღებული 

გადაწყვეტილება ჩემი სახელის, გვარის მითითებით განთავსდეს სააგენტოს ვებ-გვერდზე. 

ინფორმირებული ვარ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ, მეცნობება მოკლე ტექსტური 

შეტყობინების მეშვეობით, ბიზნეს გეგმაში მითითებულ ტელეფონის ნომერზე გამოგზავნით. ამასთან, 

შემიძლია აქტის, მატერიალური სახით ჩაბარების მიზნით, მივმართო სააგენტოს.  
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ინსტრუქცია  
სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო ახორციელებს 

„ეკონომიკური აგენტის მხარდაჭერის პროგრამას“, რომლის ფარგლებში, , მეწარმე დევნილს და 

ეკომიგრანტს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს მხარდაჭერა 7 500 ლარის ფარგლებში.   

 

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია დევნილს და ეკომიგრანტს, რომელიც არის:  
 ინდივიდუალური მეწარმე (შეიძლება ჰქონდეს  მცირე ბიზნესის სტატუსიც);  

 მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე;  

 შპს-ის ან სააქციო საზოგადოების ან კოოპერატივის ან სპს-ის ან კს-ის პარტნიორი (დევნილი ან/და 

ეკომიგრანტი, ინდივიდუალურად ან ჯამში ასეთი პარტნიორები უნდა ფლობდნენ არანაკლებ 51 

პროცენტს წილს/აქციას);  

 ბიზნესი რეგისტრირებული აქვს ან პარტნიორად დევნილი/ეკომიგრანტი რეგისტრირებულია 

2022 წლის 1 სექტემბრამდე, ბიზნესი არის მოქმედი და არ არის აღრიცხული მოვალეთა რეესტრში 

და არ აქვს საგადასახადო დავალიანება.  

 

პროგრამის ფარგლებში, არ ფინანსდება მეწარმე (განმცხადებელი), რომელსაც მიღებული აქვს 

დაფინანსება ამავე პროგრამის ფარგლებში.  

ბიზნეს გეგმას თან უნდა ერთოდეს:   

1. მეწარმე 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 - 

რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი სსიპ - შემოსავლების სამსახურიდან;  

2. ცნობა სსიპ - შემოსავლების სამსახურიდან დავალიანების არ არსებობის შესახებ; 

3. ცნობა სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიუროდან - ეკონომიკური აგენტის მოვალეთა რეესტრში 

არყოფნის შესახებ;  

4. ეკონომიკური აგენტი ფიზიკური პირის ან ეკონომიკური აგენტი იურიდიული პირის პარტნიორი 

დევნილის/ეკომიგრანტის პირადობის/პასპორტის ასლი; 

5. საწარმოს რამდენიმე პარტნიორის  შემთხვევაში, ყველა მათგანის თანხმობა პროგრამაში 

მონაწილეობის თაობაზე. მათი ხელმოწერები უნდა იყოს ნოტარიულად დამოწმებული. 

6. ბიზნეს გეგმების მიღების ვადაში გაცემული ინვოისი ყველა იმ ნივთ(ებ)ზე, რომლის შეძენაც 

მოთხოვნილია; 

7. საქმიანობის აქტივობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (შემოსავლების შესახებ ცნობა ან/და 

ცნობა ბრუნვის შესახებ ან/და დეკლარაცია ან/და ბუღალტრული დოკუმენტაცია, სალარო აპარატის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი და სხვა), რომელიც შეიძლება ჰქონდეს ბოლო 2 წლის მანძილზე;  

 
 სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო,  

ტელ.: 032 2 14 02 41 / 032 2 14 02 43; info@idp.gov.ge; idp.gov.ge 

 

ბიზნეს გეგმა  

mailto:info@idp.gov.ge
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1. ზოგადი ინფორმაცია  

 

1.1. მონიშნეთ ბიზნესის რეგისტრაციის სახე:  

☐ინდივიდუალური მეწარმე  

☐შპს  

☐სააქციო საზოგადოება  

☐მიკრო ბიზნესის სტატუსი  

☐მცირე ბიზნესის სტატუსი  

☐სხვა ____________________ 
 

1.2.ბიზნესის რეგისტრაციის თარიღი და იურიდიული პირის შემთხვევაში, მიუთითეთ 

დევნილის/ეკომიგრანტის პარტნიორად რეგისტრაციის თარიღი 
 

 

 

1.3.იურიდული პირის შემთხვევაში, მიუთითეთ დევნილის/ეკომიგრანტის წილის/აქციის 

ოდენობა (პროცენტი) 
 

 

 

1.4. აღწერეთ თქვენი ბიზნესი. რა სახის პროდუქტს აწარმოებთ/მომსახურებას სთავაზობთ 

ამ ეტაპზე? რა რაოდენობას აწარმოებთ წლიურად?  

 

 

 

 

1.5. ახასიათებს თუ არა სეზონურობა თქვენს ბიზნესს? 

☐ დიახ 
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☐ არა 

იმ შემთხვევაში, თუ საქმიანობა სეზონურია, აღწერეთ რა ზეგავლენა აქვს მას თქვენს 

ბიზნესზე? 

 

 

1.6. ვინ არიან თქვენი პროდუქტის/მომსახურების მომხმარებლები? 

 

 

1.7. სად ახდენთ თქვენი პროდუქციის/მომსახურების გაყიდვას? (მიუთითეთ 

ადგილმდებარეობა) 

 

 

1.8. ვინ არიან თქვენი კონკურენტები?  

 

 

1.9. აღწერეთ თქვენი კონკურენტები რა პროდუქტს აწარმოებენ, რა ფასად ყიდიან და სად? 
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1.10.  რა უპირატესობა გაგაჩნიათ თქვენს კონკურენტებთან მიმართებაში? ჩამოთვალეთ 

რაც შეიძლება მეტი მიზეზი, რატომ მოვა მომხმარებელი თქვენთან და არა თქვენს 

კონკურენტთან? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.  რა ხელისშემშლელი გარემოებები გქონიათ, რის გამოც შეფერხებულა თქვენი 

საქმიანობა ან ვერ მიგიღიათ დაგეგმილი შემოსავალი? მოიმოქმედეთ თუ არა რაიმე ამ 

სირთულის დასაძლევად? დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მიუთითეთ რა გააკეთეთ? 

 

 

1.12.  შეავსეთ ცხრილი და მიუთითეთ ინფორმაცია თქვენს საწარმოში დასაქმებულთა 

შესახებ. (იმ შემთხვევაში, თუ ერთი და იგივე პოზიციაზე დასაქმებული გყავთ 1-ზე მეტი პირი 

გააკეთეთ შესაბამისი მინიშნება) 

დასაქმებულის 

პოზიცია 

სამუშაო განაკვეთი აღწერეთ მათი 

გამოცდილება 

კავშირი 

დასაქმებულთან 

 ☐სრული 

☐ნახევარი 

☐სეზონური 

 ☐ოჯახის წევრი ან 

ნათესავია 

☐გარეშე პირი 

 ☐სრული 

☐ნახევარი 

☐სეზონური 

 ☐ოჯახის წევრი ან 

ნათესავია 

☐გარეშე პირი 

 ☐სრული 

☐ნახევარი 

☐სეზონური 

 ☐ოჯახის წევრი ან 

ნათესავია 

☐გარეშე პირი 

 ☐სრული 

☐ნახევარი 

☐სეზონური 

 ☐ოჯახის წევრი ან 

ნათესავია 

☐გარეშე პირი 
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1.13.  შეავსეთ ცხრილი და მიუთითეთ ინფორმაცია იმ ძირითადი ტექნიკა-დანადგარების 

შესახებ, რასაც ამ ეტაპზე ფლობს საწარმო. 

 

N  აქტივის ჩამონათვალი 

(დანადგარი, უძრავი ქონება 

და სხვა)    

მფლობელობის ფორმა  

(საკუთრება, იჯარა, ქირა, 

თხოვება)  

მდგომარეობა (მუშა 

მდგომარეობაში, 

მოძველებული, 

ამორტიზირებული და სხვა)   

1  

  

  

  

  

 

    

2  

  

  

  

  

 

    

3  

  

 

  

  

 

  

    

4  

  

  

  

 

 

 

    

5    

 

1.14. საშუალოდ რამდენია თქვენი ბიზნესის ყოველთვიური შემოსავალი დღესდღეობით? 

 

 

 

2. ინფორმაცია სამომავლო საქმიანობის შესახებ 

 

2.1.  რა გავლენა ექნება თქვენს საქმიანობაზე დაფინანსებას? (შეგიძლიათ მონიშნოთ ერთ-

ერთი ან რამდენიმე პასუხი) 
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☐ არსებულ საქმიანობას დაემატება ახალი მიმართულება 

☐ გაიზრდება წარმოების მოცულობა 

☐ შემსუბუქდება შრომა 

☐ მოხდება არსებული ტექნიკის ჩანაცვლება ახლით. 

 

2.2.  იმ შემთხვევაში თუ დაფინანსების შემთხვევაში არსებულ საქმიანობას დაემატება 

ახალი მიმართულება, აღწერეთ რის წარმოებას აპირებთ და რატომ? 

 

 

2.3. იმ შემთხვევაში თუ გაიზრდება წარმოების მოცულობა, გთხოვთ მიუთითოთ რის 

ხარჯზე გაზრდით წარმოებას და რამდენით? 

 

 

2.4. ჩამოთვალეთ რა ნივთების შეძენა გსურთ დაფინანსების ფარგლებში. (გაითვალისწინეთ, 

რომ შეგიძლიათ მოითხოვოთ მაქსიმუმ 5 ნივთის (ძირითადი საშუალება და არა სახარჯი 

მასალა) შეძენა. ამასთანავე, ნივთების ჯამური ღირებულება უნდა იყოს არაუმეტეს 7 500 ლარის 

ფარგლებში. თითო ნივთის ღირებულება არ უნდა იყოს 300 ლარზე ნაკლები. თუ მოთხოვნილია, 

ერთიდაიმავე ნივთის ერთზე მეტი ოდენობით შეძენა, ასეთ შემთხვევაში,  არ გავრცელდება 

რაოდენობრივი შეზღუდვა). 

ნივთის 

დასახელება 

მოდელი, მარკა 

ნივთის 

მახასიათებელი 

რაოდ

ენობა 

ერთეუ

ლის 

ფასი 

ჯამი გამოყენების სიხშირე 
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   ☐ გამოვიყენებ სრული 

დატვირთვით, 

სტაბილურად 

☐ გამოვიყენებ იშვიათად 

/განსაკუთრებული 

სპეციფიური 

სამუშაოსთვის 

☐სეზონურად, რადგან 

თავად საქმიანობა არის 

სეზონური 

 
     ☐ გამოვიყენებ სრული 

დატვირთვით, 

სტაბილურად 

☐ გამოვიყენებ იშვიათად 

/განსაკუთრებული 

სპეციფიური 

სამუშაოსთვის 

☐სეზონურად, რადგან 

თავად საქმიანობა არის 

სეზონური 

 
 

 

    ☐ გამოვიყენებ სრული 

დატვირთვით, 

სტაბილურად 

☐ გამოვიყენებ იშვიათად 

/განსაკუთრებული 

სპეციფიური 

სამუშაოსთვის 

☐სეზონურად, რადგან 

თავად საქმიანობა არის 

სეზონური 

 
     ☐ გამოვიყენებ სრული 

დატვირთვით, 

სტაბილურად 

☐ გამოვიყენებ იშვიათად 

/განსაკუთრებული 

სპეციფიური 

სამუშაოსთვის 

☐სეზონურად, რადგან 

თავად საქმიანობა არის 

სეზონური 

 
     ☐ გამოვიყენებ სრული 

დატვირთვით, 

სტაბილურად 

☐ გამოვიყენებ იშვიათად 

/განსაკუთრებული 

სპეციფიური 

სამუშაოსთვის 

☐სეზონურად, რადგან 

თავად საქმიანობა არის 

სეზონური 
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ჯამური ღირებულება:  

 

 

  

2.5. დაფინანსების შემთხვევაში ვინ იქნება თქვენი სამიზნე მომხმარებელი? 

☐ სამიზნე მომხმარებელი იქნება იგივე, რაც აღწერილია 1.6. პუნქტში; 

☐ სხვა (ქვემოთ მოცემულ გრაფაში მიუთითეთ ინფორმაცია ახალი მომხმარებლის 

შესახებ) 

 

 

2.6.  დაფინანსების შემთხვევაში, სად მოახდენთ თქვენი პროდუქციის/მომსახურების 

გაყიდვას? 

☐ სარეალიზაციო ადგილი დარჩება იგივე, რაც აღწერილია 1.7. პუნქტში; 

☐ მოხდება ცვლილება (აღწერეთ ქვემოთ მოცემულ გრაფაში) 

 

 

 

2.7. დაფინანსების შემთხვევაში, ვინ იქნება თქვენი კონკურენტი? 

☐ კონკურენტები დარჩება უცვლელი, რაც მითითებულია 1.8., 1.9. და 1.10 პუნქტებში 

☐ სხვა (მიუთითეთ ინფორმაცია ახალი კონკურენტის შესახებ, რა პროდუქტს აწარმოებენ, 

რა ფასად ყიდიან, სად ყიდიან და როგორ აპირებთ უპირატესობის მოპოვებას მათთან 

მიმართებაში) 
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2.8. დაფინანსების შემთხვევაში, რამ შეიძლება შეგიშალოთ ხელი დაგეგმილი საქმიანობის 

განხორციელებაში და რას მოიმოქმედებთ თუ ასეთი საფრთხე შეიქმნება? 

 

 

3. სავარაუდო ხარჯი და შემოსავალი 

 
3.1.  ჩამოთვალეთ რა ტიპის ხარჯი გექნებათ საქმიანობის პროცესში? (მაგალითად, ქირა, 

იჯარა, დასაქმებულის ხელფასი, ნედლეული და ა.შ) 

ხარჯის დასახელება ყოველთვიური საშუალო 

ოდენობა 

წლიური საშუალო ოდენობა 
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3.2.  შეავსეთ მოთხოვნილი ინფორმაცია თქვენს მიერ წარმოებული 

პროდუქტის/მომსახურების შესახებ (სრულყოფილად შეავსეთ ცხრილი თქვენს მიერ 

დაგეგმილი წარმოებული პროდუქტის/მომსახურების თითოეულ სახეობასთან 

მიმართებაში). 

პროდუქტის/ 

მომსახურების 

დასახელება 

ყოველთვიური 

გაყიდვების 

სავარაუდო 

რაოდენობა 

წლიური 

გაყიდვების 

სავარაუდო 

რაოდენობა 

ერთეულის 

თვითღირებულება 

(რა ჯდება 1 ცალის 

წარმოება) 

ერთეულის 

გასაყიდი 

ფასი 

ჯამური 

შემოსავალი 

(წლიური 

გაყიდვების 

რ-ბა * 

ერთეულის 

გასაყიდ 

ფასზე) 
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3.3.  შეავსეთ ცხრილი და მიუთითეთ ინფორმაცია სავარაუდო მოგების შესახებ 

წლიური შემოსავალი ჯამურად 

(დააჯამეთ 3.2. ცხრილის ბოლო 

სვეტი და ჩაწერეთ მიღებული 

რიცხვი) 

წლიური ხარჯი ჯამურად 

(დააჯამეთ 3.1. ცხრილის 

ბოლო სვეტი და ჩაწერეთ 

მიღებული რიცხვი) 

 წლიური სავარაუდო მოგება 

(წლიური შემოსავლის ჯამს 

გამოაკელით წლიური ხარჯის ჯამი და 

ჩაწერეთ მიღებული რიცხვი) 

   

 

 

 

ბიზნეს გეგმის წარმოდგენა შესაძლებელია: ელექტრონულად info@idp.gov.ge -ზე ან სააგენტოში და 

სააგენტოს ტერიტორიულ სამმართველოებში, შემდეგ მისამართებზე:  

ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ.N15ა;  

ქ. გორი, სამების ქუჩა N1;  

ქ. რუსთავი, კოსტავას ქ.N20;  

ქ. ქუთაისი, ირ. აბაშიძის გამზ. N27;  

ქ. ზუგდიდი, დ. აღმაშენებლის ქ. N106.  

 

ბიზნეს გეგმა წარმოდგენილი უნდა იქნეს ეკონომიკური აგენტის უფლებამოსილი პირის მიერ. ამავე 

დროს, უფლებამოსილი პირი უნდა იყოს პარტნიორი დევნილი ან ეკომიგრანტი. მეწარმეს შეუძლია 

წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი ბიზნეს გეგმა. ამავე დროს, ერთიდაიმავე ოჯახიდან შესაძლებელია 

მხოლოდ 1 ბიზნეს გეგმის წარმოდგენა.  

 

 

  

ხელმოწერა: ______________________________________ 

  

  

  

თარიღი:  ________________________________ 


