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საგრანტო კონკურსის მიზნები

ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარე
პროექტის „ქედა ლიდერი“ ფარგლებში ქედის ადგილობრივი

განვითარების ჯგუფი, CENN და დემოკრატიის ინსტიტუტი აცხადებენ
2018-2019 წლების საგრანტო კონკურსს.

საგრანტო კონკურსის მიზნებია:

• ქედის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტების
 შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის თემების კეთილდღეობისა და
 ყოფითი პირობების გაუმჯობესება;

• სოფლად ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება;
• ინოვაციური პროექტების განხორციელება.



საგრანტო კონკურსის
პრიორიტეტული მიმართულებები

საგრანტო კონკურსის ეტაპები

• სოფლის მეურნეობა
• ტურიზმი
• არასასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკური საქმიანობა
• განათლება, კულტურა, სპორტი
• გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა
• ქედის მუნიციპალიტეტში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება
 (კომუნალური და სოციალური ინფრასტრუქტურა)

ქედის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია, ასევე
საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებული დეტალური

ინფორმაცია, საგრანტო სახელმძღვანელო და საპროექტო
განაცხადის ფორმა იხილეთ ვებ-გვერდზე www.kedalag.ge.

საგრანტო კონკურსი შედგება შემდეგი ეტაპებისგან:

I ეტაპი - ინტერესის გამოხატვა (იდეების კონკურსი);
II ეტაპი - სრული განაცხადის წარდგენა;
III ეტაპი - საგრანტო განაცხადის დამტკიცება;

განაცხადების წარმოდგენა შესაძლებელია მხოლოდ
ქართულ ენაზე. განაცხადზე თანდართულ უცხოენოვან

დოკუმენტაციას უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული
ქართული თარგმანი.

I ეტაპის განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა
2018 წლის 20 ოქტომბერი, 17:00 საათი.



საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს
საქართველოში რეგისტრირებულ შემდეგ სუბიექტებს: 

კონკურსში მონაწილეობის უფლება არ აქვს: 

• საქართველოს სრულწლოვანი მოქალაქე;
• საქართველოში რეგისტრირებული იურიუდიული პირები (შპს, სპს, 

სს და ა.შ);
• რეგისტრირებული სტატუსის მქონე სასოფლო კოოპერატივები;
• არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 

(რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაცია, ასოციაცია, ფონდი და 
ა.შ);

• ქედის მუნიციპალიტეტის თვითმართველობის საჯარო;
• სამართლის იურიდიული პირები;
• ქედის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურული/
 საგანმანათლებლო ორგანიზაციები;

• საინიციატივო ჯგუფები.

• პოლიტიკურ პარტიებს;
• რელიგიურ ორგანიზაციებს;
• ფინანსურ ინსტიტუტებს (ბანკი; მიკროსაფინანსო, ლომბარდი და 

ა.შ.);
• ორგანიზაციებს, კავშირებს, გაერთიანებებს, საინიციატივო ჯუფებს 

და ა.შ. რომლებიც სქესის, რელიგიური შეხედულებების, ეთნიკური 
წარმომავლობის და სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე 
ახდენენ ფიზიკური პირების ან/და კონკრეტული ჯგუფების 
დისკრიმინაციას.

საგრანტო კონკურსში
მონაწილეობის უფლება



საგრანტო დაფინანსების
შესაძლებლობა და ოდენობა

საგრანტო მხარდაჭერა გამოყენებული იქნება ორი მიმართულებით -
კომერციული და სოციალური პროექტების მხარდასაჭერად.
დაფინანსების მინიმალური ოდენობა შეადგენს 1,000 ლარს,
მაქსიმალური - 150,000. განმცხადებლებს მოეთხოვებათ ფულადი
თანამონაწილეობა და მისი მოცულობა დამოკიდებულია
განმცხადებლის პროექტის სპეციფიკასა და გრანტის მოცულობაზე.

საგრანტო დაფინანსების ოდენობა
კომერციული პროექტებისათვის:

სოციალური პროექტები:

• 1,000 ლ - 10,000 ლ პროექტის საერთო ბიუჯეტის მინიმუმ 15% 
თანადაფინანსებით;

• 10,000 ლ - 60,000 ლ პროექტის საერთო ბიუჯეტის მინიმუმ 30% 
თანადაფინანსებით;

• > 60,000 ლ პროექტის საერთო ბიუჯეტის მინიმუმ 40%
 თანადაფინანსებით.

• კულტურული, საგანმანათლებლო, სოციალური პროექტები, 
რომლებიც განხორციელდება არაკომერციული (არასამეწამეო) 
იურიდიული პირის, კულტურულ/საგანმანათლებლო 
დაწესებულების და საინიციატივო ჯგუფების მიერ:

- 1,000 ლ - 5,000 ლ, პროექტის საერთო ბიუჯეტის მინიმუმ 
10% თანადაფინანსებით;
- 5,000 ლ - 10,000 ლ პროექტის საერთო ბიუჯეტის მინიმუმ 
15% თანადაფინანსებით;
- 10,000 ლ - 20,000 ლ პროექტის საერთო ბიუჯეტის მინიმუმ 
20% თანადაფინანსებით;

• ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, სახელმწიფო 
სსიპ-ები, თუ შპს-ები - პროექტის საერთო ბიუჯეტის მინიმუმ 40% 
თანადაფინანსებით.

საგრანტო დაფინანსების ოდენობა 60,000 ლ - 150,000 ლ
გაიცემა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში.
პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს ქედის ადგილობრივი
განვითარების სტრატეგიაში ასახულ მინიმუმ 3
პრიორიტეტულ მიმართულებას.



შერჩევის პროცესი

საგრანტო განაცხადების შერჩევის პროცესი გულისხმობს I ეტაპზე
წარმოდგენილი განაცხადების, ქედის განვითარების

სტრატეგიასთან და საგრანტო კონკურსის მიზანთან შესაბამისობის
დადგენას შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:

1. წარმოდგენილი იდეის განხორცილების ადგილმდებარეობა 
- პროექტი უნდა განხორციელდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 
ადმინიტრაციულ საზღვრებში;

2. პროექტის ხანგძლივობა - პროექტის განხორცილების ვადა არ 
უნდა აღემატებოდეს 12 თვეს;

3. პროექტის ბიუჯეტი და საგრანტო თანხა - პროექტის ბიუჯეტი და 
საგრანტო თანხა უნდა შეესაბამებოდეს კონკურსის დაფინანსების 
კრიტერიუმებს;

4. იდეის შესაბამისობა ქედის განვითარების სტრატეგიასთან 
- განაცხადში აღწერილი იდეა უნდა შეესაბამებოდეს ქედის 
განვითარების სტრატეგიის ერთ ან/და რამდენიმე პრიორიტეტულ 
მიმართულებას;

5. განმცხადებლის სტატუსი - განმცხადებლის სტატუსი უნდა 
შეესაბამებოდეს კონკურსში მონაწილეობის უფლების მქონე 
სუბიექტების სტატუსს;

6. იდეის/პრობლემის აქტუალურობა - რამდენად აქტუალურია იდეა/
პრობლემა მიზნობრივი ადგილმდებარეობისთვის.



შერჩევის პროცესი

სრული განაცხადის შეფასება განხორციელდება შემდეგი 
კრიტურიუმებით:

1. საგრანტო განაცხადით წარმოდგენილი იდეის კავშირი ქედის 
განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტებთან;

2. იდეის, პრობლემის აღწერა. რამდენად აქტუალურია 
წარმოდგენილი იდეა/პრობლემა მიზნობრივი 
ადგილმდებარეობისთვის;

3. განმცხადებლის ცოდნა ან/და გამოცდილება წარმოდგენილი 
პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით;

4. ხელშემწყობი წინაპირობები. პროექტის განხორციელებასთან 
დაკავშირებული გარემო ფაქტორები და რესურსები (ადამიანური, 
ტექნიკური და ა.შ.);

5. პროექტის განხორციელების მიდგომები. პროექტის 
განხორციელებისათვის დაგეგმილი აქტივობები;

6. პროექტის ფინანსური დაგეგმარება (ლოგიკური ბიუჯეტი - 
ხარჯების რეალისტური გათვლა);

7. პროექტის განხორციელების რისკები და მათი შემცირების გზები;

8. მარკეტინგი (კონკურენცია, პროდუქციის/მომსახურების 
სარეალიზაციო გარემო, მომხმარებლები, სტრატეგია);

9. პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი;

10. პროექტის განხორციელებით მიღებული შედეგები;

11. პროექტის სიცოცხლისუნარიანობა;

12. დასაქმება;



საგრანტო განაცხადების შეფასების პროცესში
დამატებითი 10 ქულა მიენიჭება შემდეგი კრიტერიუმების

გათვალისწინებით:

1. პროექტის განხორციელება დაკავშირებულია თანამედროვე 
ტექნოლოგიებსა და ინოვაციებთან;

2. ქალების, ახალგაზრდების და შშმ პირების ჩართულობა პროექტის 
განხორციელებაში;

3. გარემოზე დადებითი შედეგი (მეთოდოლოგიისა და 
ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელიც ამცირებს გარემოზე 
უარყოფით ზემოქმედებას);

შერჩევის პროცესი






