
 
    

მ ო წ ვ ე ვ ა  

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად 

 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA) „პროფესიული განათლების სისტემების 

მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში - სამუშაოზე დაფუძნებული 

სწავლება“ პროექტის ფარგლებში აცხადებს საგრანტო კონკურსს - “კერძო სექტორის ტექნიკურ 

აღჭურვილობაზე წვდომის გაუმჯობესება სოფლის მეურნეობისა და კვების პროდუქტების 

გადამუშავების მიმართულებით”. 

 

საგრანტო კონკურსი ინიცირებულია პროექტის „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“ (WBL) 

ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის 

სააგენტოს (SDC), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს, დარგობრივი უნარების ორგანიზაციის (აგრო დუო) მხარდაჭერით და 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) კოორდინაციით და ითვალისწინებს საქართველოს 

რეგიონებში საგრანტო კონკურსის განხორციელებას. (დეტალური ინფორმაცია სამუშაოზე 

დაფუძნებული სწავლების შესახებ იხ. დანართი N1-ს - „WBL კონცეფცია“ სახით). კონკურსი 

მიზნად ისახავს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე (თბილისის ჩათვლით) სამუშაოზე 

დაფუძნებული სწავლების დუალური პროგრამის ან პროფესიული მომზადება/გადამზადების 

პროგრამის შემუშავება/განხორციელებისთვის (დამატებითი ინფორმაცია პროფესიული 

მომზადება და პროფესიული გადამზადების შესახებ იხ. დანართი N 2-ს სახით) კერძო სექტორის 

ტექნიკურ აღჭურვილობაზე წვდომის ხელშეწყობას. კერძოდ, პროგრამა ორიენტირებულია 

სასწავლო/სამუშაო პრაქტიკის განსახორციელებლად საჭირო მატერიალური რესურსის შეძენასა 

და/ან აგრარული პროფილის დუალური პროფესიული პროგრამის კურსდამთავრებულთა 

დასაქმებისთვის საჭირო დამატებითი რესურსის უზრუნველყოფაზე, როგორც სოფლის 

მეურნეობის, ისე კვების პროდუქტების გადამუშავების მიმართულებით.  

 

საგრანტო კომპონენტი ხელს შეუწყობს აგრარული ან კვების პროდუქტების გადამამუშავებელი 

მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესის ეკონომიკური საქმიანობის განვითარებას, სასწავლო 

სამუშაო პრაქტიკის კომპონენტის გაძლიერებას, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, მატერიალური 

რესურსის  უზრუნველყოფას.  

  

გრანტის მოსაპოვებლად დაინტერესებულ პირებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ მონაწილეობა 

ბიზნეს იდეების კონკურსში. საგრანტო განაცხადის შეფასების პროცესში უპირატესობა ენიჭება 

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დუალური პროგრამის განმახორციელებელ სუბიექტებს. 

 

 



 

კონკურსი ითვალისწინებს საქართველოს რეგიონებში ბიზნესის მხარდაჭერას გრანტის სახით, 

მაქსიმალური ოდენობით - 2,000.00 აშშ. დოლარის ექვივალენტი ლარში. პროექტის 

მხარდაჭერით, კერძო სექტორი სოფლის მეურნეობისა და კვების პროდუქტების გადამუშავების 

მიმართულებით, შეძლებს  სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დუალური პროგრამის ან 

პროფესიული მომზადება/გადამზადების პროგრამის შემუშავება/განხორციელებისთვის, 

ტექნიკურ აღჭურვილობაზე წვდომის გაუმჯობესებას, სასწავლო/სამუშაო პრაქტიკის 

განსახორციელებლად საჭირო მატერიალური რესურსის შეძენას ან აგრარული პროფილის 

დუალური პროფესიული პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმებისთვის საჭირო 

დამატებითი რესურსის უზრუნველყოფას.   
  

1. საგრანტო კონკურსის პრიორიტეტები 

საგრანტო კონკურსის პრიორიტეტები დადგენილია პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე და 

განსაზღვრავს სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომების განხორციელებას სოფლის 

მეურნეობისა და კვების პროდუქტების გადამუშავების მიმართულებით. პროექტით 

განსაზღვრული აქტივობების გათვალისწინებით, განსაკუთრებული უპირატესობა  მიენიჭებათ 

იმ ბენეფიციარებს, რომლებსაც აქვთ სურვილი და მოტივაცია შეიმუშაონ და განახორციელონ 

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დუალური პროფესიული პროგრამები ან შემდგომ ეტაპზე 

პროფესიული მომზადების ან გადამზადების პროფესიული პროგრამები საქართველოს 

რეგიონებში. ასევე, პროექტის ფარგლებში წახალისებულია შშმ პირებისათვის განათლებისა და 

დასაქმების ხელშეწყობა.  

 

2. კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ: 

• საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულ მეწარმე 

სუბიექტებს; 

• სამუშაოზე დაფუძნებულ სწავლებაში ჩართულ ფერმერულ მეურნეობებს, საწარმოებს, 

კომპანიებს ან ასოციაციებს, რომელთაც აქვთ სურვილი მიიღონ სამუშაო/სასწავლო 

პრაქტიკაზე პროფესიული სტუდენტები; 

• აგრარული ან გადამამუშავებელი პროფილის მოქმედი მცირე, საშუალო თუ მსხვილი 

ბიზნესები, რომელთაც აქვთ მოტივაცია ჩაერთონ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების 

განხორციელებაში; 

 

3. პროგრამით გათვალისწინებული ფაზების აღწერა 

პროგრამის განხორციელება მოიცავს შემდეგ ფაზებს:  

 

(1) ინფორმაციის გავრცელება; 

(2) საგრანტო კონკურსი; 

(3) გამარჯვებულების გამოვლენა, ტრენინგი და ხელშეკრულების გაფორმება;  

(4) გრანტის გადაცემა.  

 

 

 

 



 

I ფაზა - ინფორმაციის გავრცელება  
 

ინფორმაციის გავრცელების მიზნით, საგრანტო კონკურსის შესახებ ინფორმაცია განთავსდება 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის სოციალურ გვერდებზე. ასევე, მოხდება ინფორმაციის 

განთავსება ასოციაციის ვებ-გვერდზე: www.gfa.org.ge და ინტერნეტ-პორტალზე www.jobs.ge. 

იმის გათვალისწინებით, რომ კონკურსი ასევე ორიენტირებულია სამუშაოზე დაფუძნებული 

სწავლების ფარგლებში ჩართული კომპანიებისთვის, ინფორმაცია ასევე გაზიარდება პარტნიორ 

ორგანიზაციებთან.  

დაინტერესებულ აპლიკანტებს საშუალება ექნებათ დასვან კითხვები და მიიღონ განმარტებები 

აპლიკაციის შევსებასთან დაკავშირებით ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრაზე, რომელიც 

გაიმართება 2021 წლის 17 ნოემბერს, 12:00 საათზე. იხ. შეხვედრის შესაბამისი მბული: 

https://us02web.zoom.us/j/87252038495 

 

II ფაზა - საგრანტო პროექტის იდეების კონკურსი 

 

საგრანტო პროექტის იდეების კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად პოტენციურმა 

ბენეფიციარმა უნდა შეავსოს და წარმოადგინოს საგრანტო კონკურსის იდეის სააპლიკაციო 

ფორმის განაცხადის ბეჭდური ვერსია, ელ-ფოსტის მეშვეობით. აღნიშნული განაცხადი 

წარმოადგენს კონკურსში მონაწილეობისთვის  კონკურსის მოთხოვნის შესაბამისი საქმიანობის 

აღწერას. 

 
აღსანიშნავია, რომ განაცხადი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ბეჭდური ფორმატით 

ქართულ ენაზე და სათაურის (subject) ველში დასათაურებული უნდა იყოს - საგრანტო 
კონკურსი ბიზნესის განვითარებისთვის. 
 
გთხოვთ, განაცხადს დაურთოთ თქვენი კომპანიის რეგისტრაციის ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, ან შესაბამისი 

ძალის მქონე დოკუმენტი და გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის მოწმობა.  თუ ზემოთხსენებული 

რეგისტრაცია არ გაგაჩნიათ, კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში, ხელშეკრულების გაფორმებამდე ვალდებული 

ხართ დარეგისტრირდეთ, მინიმუმ ფიზიკურ გადამხდელ პირად.   

III ფაზა - გამარჯვებულების გამოვლენა და ხელშეკრულებების გაფორმება. 

საგრანტო კონკურსის განაცხადებს შეაფასებს სპეციალირი კომისია. პირველ ეტაპზე მოხდება 

განაცხადის შესაბამისობის დადგენა სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომებთან 

მიმართებაში. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია დარგობრივი უნარების ორგანიზაციასთან 

(აგრო დუო) თანამშრომლობით, საჭიროების შემთხვევაში, განსაზღვრავს დამატებით 

კრიტერიუმს.  
 

განაცხადების მიღების პარალელურად მოხდება მათი განხილვა და პირველადი კანდიდატების 

გადარჩევა. პირველი ფაზის შედეგების შესახებ ინფორმაციას პროგრამის მონაწილეები 

მიიღებენ  სმს შეტყობინების ან/და ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. მომდევნო ეტაპზე 

გადასულ ბენეფიციარებთან მოხდება ტელეფონით დაკავშირება და მიეწოდებათ ინფორმაცია 

შემდგომ აქტივობებთან დაკავშირებით.  

 

http://www.gfa.org.ge/
http://www.jobs.ge/


დაფინანსებული პროექტის განხორციელების პერიოდში გრანტის მიმღები ვალდებულია 

დაესწროს ტრენინგს, პროექტის განხორციელების პროცესში წარმოადგინოს შუალედური  და 

საბოლოო ანგარიში და იდეის სპეციფიკიდან გამომდინარე აქტიური მონაწილეობა მიიღოს 

სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დუალური ან პროფესიული მომზადება/გადამზადების 

პროგრამის შემუშავება/განხორციელების პროცესში. 

 

შეფასების კომისია განაცხადების შეფასებისას შემდეგი კრიტერიუმებით იხელმძღვანელებს: 

 

შ ე ფ ა ს ე ბ ი ს      კ რ ი ტ ე რ ი უ მ ე ბ ი 

პროექტის იდეა და პროგრამის მიზნებთან შესაბამისობა 

კომპანიის გამოცდილება / ინტერესი საგანმანათლებლო 

პროექტების განხორციელებაში 

პროექტის მდგრადობა / განხორციელების რეალისტურობა 

პროექტის განმახორციელებელი გუნდის / განმცხადებლის 

განათლება / გამოცდილება 

 

 

IV ფაზა - გრანტის გაცემა 

ასოციაციასა და ბენეფიციარს შორის ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, ასოციაცია 

ახორციელებს ბენეფიციარისთვის გრანტით განსაზღვრული საშუალების შესაძენად 

ბენეფიციარის საბანკო ანგარიშზე მოთხოვნილი თანხის გადარიცხვას. 

ურთიერთვალდებულების მოქმედების და თანამშრომლობის შეწყვეტის პირობები 

განისაზღვრება ბენეფიციარსა და ასოციაციას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში. 

 
პროექტის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით ან პროექტით გათვალისწინებული მხარდაჭერითი 

ვიზიტების ფარგლებში, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შესაძლებელია 

განხორციელდეს ბენეფიციართა ადგილზე მონიტორინგი. მონიტორინგის ნებისმიერ ეტაპზე 

აღმოჩენილი დარღვევების შესახებ ინფორმაცია (ბენეფიციართა მხრიდან ხელშეკრულების 

პირობების დარღვევა) ეცნობება დონორს და ასოციაცია წყვეტს თანამშრომლობას 

ბენეფიციართან და ხელშეკრულების შესაბამისი მუხლის მიხედვით იღებს ზომებს. 
 

4. საგრანტო თანხების ხარჯვის მიზნობრიობა 

საგრანტო თანხის ათვისება განხორციელდება ბენეფიციარსა და ასოციაციას შორის 

გაფორმებული ხელშეკრულებისა და საგრანტო ბიუჯეტის საფუძველზე. 
  
გრანტის თანხის ათვისება დასაშვებია მატერიალური აქტივების შესაძენად: 
 

➢ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენის მიზნით (ტექნიკური/ფუნქციური მახასიათებლები); 

➢ სასურსათო პროდუქტების გადამუშავების ტექნიკის შეძენის მიზნით 

(ტექნიკური/ფუნქციური მახასიათებლები); 



➢ საგანმანათლებლო/პროფესიული სტანდარტით გათვალისწინებული მატერიალური 

რესურსის შეძენის მიზნით (ტექნიკური/ფუნქციური მახასიათებლები); 

➢ პროფესიული სტუდენტების, მსმენელების სასწავლო პრაქტიკული კომპონენტის 

განსახორციელებლად საჭირო მატერიალური რესურსის შეძენის მიზნით; 

➢ სოფლის მეურნეობის დუალური პროგრამის კურსდამთავრებულთა დასაქმებისთვის 

შესაბამისი მატერიალური საშუალებების შეძენის მიზნით; 

➢ სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების შემუშავება/განხორციელებისთვის საჭირო რესურსის 

უზრუნველსაყოფად; 

➢ პროგრამის ფარგლებში შეძენილი საშუალებები უნდა იყოს ახალი (არა მეორადი). 
 

გრანტის თანხის ათვისება დაუშვებელია: 

➢ ნებისმიერი ტიპის მექანიკური, არასასოფლო-სამეურნეო სატრანსპორტო საშუალებების 

(ავტომობილები, მოტოციკლები, მოტონავები და ა.შ.) შესაძენად; 

➢ ცოცხალი პირუტყვის შესაძენად;  

➢ ინფრასტრუქტურული ხარჯების (სამშენებლო-სარემონტო მასალების) გასაწევად.  

 

5. საგრანტო განაცხადების მიღება 

საგრანტო განაცხადები მიიღება თანდართული სააპლიკაციო ფორმის სახით, რომელიც 

წარმოადგენს ინტერესის გამომხატველი წერილისა და ბიზნეს გეგმის გაერთიანებულ 

დოკუმენტს (იხ. დანართი N3 - სააპლიკაციო ფორმა). 

შევსებული სააპლიკაციო ფორმა* (ხელით შევსებული განაცხადები არ განიხილება) 

სკანირებული და ხელმოწერილი სახით უნდა გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ. 

მისამართზე: grants@gfa.org.ge არაუგვიანეს 2021 წლის 24 ნოემბრის 18:00 სთ.-სა.  

 
*სააპლაკაციო ფორმა უნდა იყოს განმცხადებლის პირადი ელ. ფოსტიდან გამოგზავნილი, რომელიც ასევე 

მითითებული უნდა იყოს სააპლიკაციო ფორმაში.  

 

Subject ველში უნდა მიეთითოს: საგრანტო კონკურსი ბიზნესის განვითარებისთვის.  

 

კონკურსის პირველ ფაზაში გამარჯვებული ბენეფიციარები, ამ ფაზაში ვეღარ 

დაფინანსდებიან. 

სააპლიკაციო ფორმა იხილეთ ვებ გვერდზე:  

www.gfa.org.ge (ტენდერი/გრანტი=>გრანტები=>“კერძო სექტორის ტექნიკურ აღჭურვილობაზე 

წვდომის გაუმჯობესება სოფლის მეურნეობისა და კვების პროდუქტების გადამუშავების 

მიმართულებით”.  

 

პატივისცემით,  

ა(ა)იპ. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია 

mailto:grants@gfa.org.ge
http://www.gfa.org.ge/

