
ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა 

პროგრამა ინიცირებული და დაფინანსებულია bp– სა და მისი პარტნიორების მიერ BTC/SCP კომპანიებში.  

პროგრამას ახორციელებს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი 

ეს დოკუმენტი მომზადებულია "კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის" მიერ. აქ გამოთქმული 
შეხედულებები არ ასახავს bp-ს ოფიციალურ პოზიციას. 
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ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა (CDI 6)  

განაცხადი დამწყებ და ბიზნესის გაფართოებით დაინტერესებულ მეწარმეთა საგრანტო კონკურსში 

მონაწილეობისათვის  

 

1. ზოგადი ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ 

 

სახელი, გვარი, მამის სახელი  ___________________________________________ 

სოფელი, მუნიციპალიტეტი  ___________________________________________ 

პირადი ნომერი  ___________________________________________ 

ტელეფონი  ___________________________________________ 

ელ.ფოსტა (არსებობის შემთხვევაში)  ________________________________________________ 

დაბადების თარიღი  ___________________________________________ 

სქესი  ___________________________________________ 

 

2. დასაქმების სტატუსი 

 

სტუდენტი   დასაქმებული კერძო სექტორში  

დასაქმებული საჯარო სექტორში   თვითდასაქმებული  

უმუშევარი   პენსიონერი  

სხვა   

 

3. ბიზნესის ტიპი 

რომელ კონკურსში იღებთ მონაწილეობას?  

(გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ველის მონიშნვა) 

 

დამწყები ბიზნესი   არსებული ბიზნესის გაფართოება  

 

4. საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობის მიღება 

გაქვთ თუ არა მიღებული გრანტი ბიზნეს პროექტის დასაფინანსებლად თქვენ ან თქვენი ოჯახის 

რომელიმე წევრს? (გთხოვთ აარჩიოთ შესაბამისი პასუხი.) 

 

ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა (CDI)    

აწარმოე საქართველოში   

სხვა   

არც მე და არც რომელიმე ჩემი ოჯახის წევრს არასოდეს მიგვიღია მონაწილეობა საგრანტო 

კონკურსებში   

 

5. რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში 

ხართ თუ არა რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში (მიკრო მეწარმე, მცირე მეწარმე, შპს და სხვ.).  

დიახ    

არა  
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6. ბიზნეს იდეის  აღწერა 

(გთხოვთ აღწეროთ ბიზნეს იდეა, რა მომსახურების/პროდუქტის წარმოებას აპირებთ, ვინ იქნება 

მომხმარებელი, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი ბიზნესის მომავალი) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. მოსალოდნელი წლიური შემოსავალი   

(გთხოვთ მიუთითოთ რა შემოსავალს ელოდებით წლის განმავლობაში) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

8. ბიზნესში დასაქმებულთა მოსალოდნელი რაოდენობა და ვინაობა/პოზიცია 

(ივსება იმ შემთხვევაში, თუ ბიზნესში დასაქმებულია ერთზე მეტი პირი) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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9. მოსალოდნელი წლიური ხარჯი 

(გთხოვთ მიუთითოთ რა სახის და რაოდენობის ხარჯს ელოდებით წლის განმავლობაში) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

10. მოსალოდნელი წლიური მოგება 

(გთხოვთ მიუთითოთ რა მოგებას ელოდებით წლის განმავლობაში) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

11. პროექტის ბიუჯეტი 

გრანტის თანხა 

(მიუთითეთ მოთხოვნილი თანხის ოდენობა და რის შეძენას გეგმავთ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, 

რომ გრანტის თანხის მაქსიმალური ოდენობა დამწყები ბიზნესისთვის არის 3600 ლარი, ხოლო 

ბიზნესის გაფართოების მსურველთათვის 3800 ლარი)   

 

 

12. თანამონაწილეობა 

(მიუთითეთ თანამონაწილეობის თანხის ოდენობა და გაითვალისწინეთ, რომ ის უნდა იყოს 

მოთხოვნილი თანხის არანაკლებ 30%-ისა დამწყები მეწარმეებისათვის და არანაკლებ 40%-ისა 

არსებული ბიზნესის გაფართოებისათვის). 

 

 

13. შევსების თარიღი: 

14. ხელმოწერა: 

 


