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განაცხადის ფორმა 

ENPARD - კოოპერაცია საქართველოს სოფლის განვითარებისთვის 

 

კოოპერატივის/ჯგუფის დასახელება 

 

კოოპერატივის/ჯგუფის  წევრების  საკონტაქტო ინფორმაცია: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, 

საცხოვრებელი ადგილი, ტელეფონი, ელ.ფოსტა 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტის განხორციელების ადგილი (მიუთითეთ სოფელი ან მუნიციპალიტეტი) 

 

 

 

საქმიანობის სახეობა 

 

1. ბიზნესს იდეის მოკლე აღწერა (10 ქულა)  

 

 აღწერეთ თქვენი ბიზნეს იდეა დეტალურად, თუ უკვე დაწყებული გაქვთ საქმიანობა, მაშინ 

ბიზნესის დღევანდელი მდგომარეობა; 

 ბიზნეს იდეის განვითარებისა თუ განხორციელებისათვის საჭირო ეტაპები; 
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 მიუთითეთ პროექტის მთლიანი ღირებულება, რა ოდენობის თანხა გესაჭიროებათ იდეის 

განსახორციელებლად  და დეტალურად მიუთითეთ რაში გეგმავთ გრანტით მიღებული 

თანხის დახარჯვას; 

 აღწერეთ თქვენი თანამონაწილეობა (დასაქმებულთა სახელფასო ფონდი, ინფრასტრუქტურა, 

ძირითადი საშუალებები,   ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა);  

 მიუთითეთ თქვენი ფინანსური თანამონაწილეობის ოდენობა. 

 

2. ბიზნესის მდგრადობა (20 ქულა) 

 აღწერეთ თქვენს მიერ წარმოებული პროდუქცია/მომსახურება; 

 მიუთითეთ როგორ მოხდება თქვენს მიერ წარმოებული პროდუქციის/მომსახურების 

რეალიზაცია (გთხოვთ დააკონკრეტოთ); 

 მიუთითეთ პარტნიორების ჩამონათვალი, ვისთანაც ითანამშრომლებთ მოცემული ბიზნეს 

პროექტის ფარგლებში, აღწერეთ თუ გაქვთ ამ პარტნიორებთან თანამშრომლობის 

გამოცდილება; 

 იქნება თუ არა  კონკურენტუნარიანი თქვენი პროდუქცია/მომსახურება  ბაზარზე და რატომ; 

 აღწერეთ როგორ გეგმავთ  თქვენი წარმოების/მომსახურების გაფართოებას; 

 აღნიშნეთ თუ გეგმავთ  მოგების შედეგად მიღებული თანხის რეინვესტირებას და რა 

პროცენტული ოდენობით. 

 

3. კოპერატივის/ ფერმერთა ჯგუფის მდგრადობა (15 ქულა) 

 რა პრინციპით მოხდება კოოპერატივში/ჯგუფში წევრების გაერთიანება; 

 როგორ დარეგულირდება და განაწილდება წევრების უფლება-მოვალეობები; 

 აღწერეთ გადაწყვეტილების მიღების და ჯგუფის წევრების მიმართ ანგარიშვალდებულების 

მექანიზმები; 

 მიუთითეთ აპირებთ თუ არა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მოპოვებას. 

 

4. ფინანსური გათვლები (15 ქულა) 

 მოცემული ცხრილის მიხედვით აღწერეთ თქვენს მიერ წარმოებული 

პროდუქციის/მომსახურების საპროგნოზო შედეგები  

 

  

 მოცემული ცხრილის მიხედვით აღწერეთ პროექტის ბიუჯეტი 

წარმოებული 

პროდუქცია/მომ

სახურება 

პროდუქციის/მ

ომსახურების 

მოცულობა 

რეალიზებული 

პროდუქციის/მომსახ

ურების 

თვითღირებულება 

შემოსავალი 

რეალიზაციიდან 

 

ხარჯი 

(თანხა) სუფთა 

მოგება 

      

 ჯამი:      
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ხარჯის 

კატეგორია 

(სახელფასო 

ფონდი, 

ინფრასტრუქტურ

ა, ტექნიკური 

მომსახურება 

თანამონაწილეობა 

მოთხოვნილი 

გრანტის თანხა 

პროექტის 

მთლიანი 

ჯამი 

კონკურსანტის 

ფინანსური 

თანამონაწილეობა 

კონკურსანტის 

არებული 

აქტივებით 

თანამონაწილეობა 

საბანკო 

კრედიტის 

ოდენობა 

(საჭიროების 

შემთხვევაში

) 

თანამონაწილეო

ბის ჯამი 

 

 

5. აღწერეთ თქვენი ბიზნესის განხორციელების ხელისშემშლელი ფაქტორები   (10 ქულა) 

 როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება იყოს  ხელისშემშლელი თქვენი ბიზნესის 

განხორციელებისას;  

 გაქვთ თუ არა შემუშავებული გეგმა როგორ გადალახოთ შექმნილი დაბრკოლება; 

 თქვენი აზრით, რა დადებითი და უარყოფითი გავლენა შეიძლება მოახდინოს, რომელიმე 

წევრის მიერ კოოპერატივის/ჯგუფის დატოვებამ; 

 გთხოვთ, მიუთითეთ როგორ აპირებთ ჯგუფში/კოოპერატივში არსებული კონფლიქტის 

მოგვარებას. 

 

6. პროექტში ქალბატონების თანამონაწილეობა (10 ქულა) 

 კოოპერატივის/ჯგუფის მმართველობაში ქალბატონების რაოდენობა; 

 საწარმოში დასაქმებული ქალბატონების რაოდენობა (სეზონური, მუდმივი). 

 

7. კოოპერატივის/ჯგუფის გამოცდილება (15 ქულა) 

 მიუთითეთ ჯგუფის წევრების ერთობლივად ბიზნესის წარმოების გამოცდილება, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში; 

 მიგიღიათ თუ არა გრანტი ან კრედიტი თქვენი საქმიანობის დასაფინანსებლად როგორც 

ჯგუფს ან/და ჯგუფის წევრს? მიუთითეთ თარიღი, დამფინანსებელი ორგანიზაცია, 

ოდენობა, მიზნობრიობა და ვადები; 

 ჯგუფის წევრების ინდივიდუალური გამოცდილება აღნიშნულ/ანალოგიურ ბიზნესში, 

მიუთითეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილის მიხედვით 

სახელი, გვარი 

ორგანიზაციის დასახელება 

(სადაც გიმუშავიათ 

ანალოგიურ პოზიციაზე) 

პოზიცია 
ფუნქცია - 

მოვალეობები 

 

 

 

8. თქვენი ბიზნესის სოციალური ღირებულება (5 ქულა) 
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 რამდენი ადამიანი იქნება ამ პროექტის შედეგად პირდაპირი (უშუალოდ საწარმოს 

მუშაობაში ჩართული მოსახლეობა) და არაპირდაპირი  (სერვისის/პროდუქციიის 

მიმღები და მოსარგებლე).  

 

 

 

 

 

                                                                                                      

მოამზადა  

                                               სახელი, გვარი, პოზიცია 

 
 

ხელმოწერა: 

 

 

თარიღი: 

 

 
 


