
ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის 

განვითარების საგრანტო კონკურსი  

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

აცხადებს „ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარების საგრანტო კონკურსს“ 

აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები რეწვის ოსტატებისათვის. 

კონკურსის საფუძველზე შერჩეული ოსტატები მონაწილეობას მიიღებენ პროექტში - 

"ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარება“, რომლის ფარგლებშიც 2019 წელს 

დაგეგმილია ოსტატების მიერ აჭარის რეგიონში რეგისტრირებულ მუზეუმებთან თანამშრომლობით 

რეწვის პროდუქციის შექმნა მუზეუმებში დაცული არტეფაქტების თემატიკაზე. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუზეუმებში მოეწყობა სასწავლო 

ვიზიტი და სამუზეუმო კოლექციების ჩვენება ოსტატებისთვის, აღნიშნული კოლექციების შესწავლის 

საფუძველზე ჩატარდება იდეების გენერირების ვორკშოპი პროდუქციის ახალი დიზაინის 

პროტოტიპების შესამუშავებლად. აღნიშნულ ვორკშოპზე, ასევე, განისაზღვრება თითოეული ოსტატის 

მიერ დასამზადებელი პროდუქტები, პროდუქტების დასამზადებლად საჭირო მასალები/მცირე 

ხელსაწყოები და აღნიშნულის გათვალისწინებით მომზადდება თითოეული ოსტატის მიერ გასაწევი 

ხარჯების ამსახველი ხარჯთაღრიცხვები. წარმოდგენილი ხარჯები პროექტში საკონკურსო წესით 

ჩართულ ოსტატებს დაუფინანსდებათ საგრანტო წესით. 

 

ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარების საგრანტო კონკურსის მიზანი: 

 აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები ტრადიციული რეწვის მოტივირებული 

ოსტატების გამოვლენა; 

 აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრები ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროფესიული 

ზრდის, გამოცდილების გაღრმავების და დასაქმების ხელშეწყობა; 

 ახალი ტრადიცული და ამავდროულად თანამედროვე მომხმარებლის მოთხოვნებზე მორგებული 

პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა; 

 ტრადიციული რეწვის დარგის პოპულარიზაცია; 

 

ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის განვითარების საგრანტო კონკურსის პირობები: 

 საგრანტო კონკურსის ფარგლებში პირველ რიგში შეირჩევა პროექტის მონაწილეები, ხოლო 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებში (სასწავლო ვიზიტი, იდეების გენერირების 

ვორკშოპი) მონაწილეობის შემდგომ განხორციელდება პროექტის მონაწილეთა დაფინანსება; 

 კონკურსის წესით შერჩეული რეწვის ოსტატები ვალდებულნი არიან დაესწრონ პროექტით 

გათვალისწინებულ აქტივობებს, შეიმუშავონ გასაწევი ხარჯების ამსახველი ხარჯთაღრიცხვები 

და კონსულტანტების რეკომენდაციების გათვალისწინებით შექმნან პროდუქცია წინასწარ 

შეთანხმებული რაოდენობით. 



 კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მცხოვრებ 

ტრადიციული რეწვის ოსტატებს; 

 კონკურსის ფარგლებში უპირატესობა მიენიჭება ოსტატებს, რომელთა უნარ-ჩვევები და 

ინტერესი ინოვაციისადმი შეესაბამება სამუზეუმო კოლექციების დასამზადებლად საჭირო 

უნარ-ჩვევებს; 

 კონკურსის ფარგლებში სულ შეირჩევა არაუმეტეს 12 ოსტატი; 

 კონკურსის 2019 წლის ბიუჯეტი განსაზღვრულია  12 000 ლარით; 

 დასაფინანსებლად მოთხოვნილი ჯამური თანხა თითოეული ოსტატისთვის უნდა შეადგენდეს 

არაუმეტეს 1 000 ლარს; 

 კონკურსის ფარგლებში თანხა გაიცემა საგრანტო წესით, გასაწევი ხარჯების ამსახველი 

ხარჯთაღრიცხვების წარმოდგენის შემდეგ გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების 

საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული რეგულაციების 

შესაბამისად; 

 ანგარიშსწორება ბენეფიციართან განხორციელდება საგრანტო ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.  

 კონკურსის ფარგლებში შესაძლებელია დაფინანსდეს ოსტატების ტრანსპორტირების (აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტი - ქ. ბათუმი - აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტი), განთავსების, კვების, შეფუთვის/ბეჭდვის და პროდუქციის 

დასამზადებლად  საჭირო მასალის/მცირე ხელსაწყოების შესყიდვის ხარჯები;  

 სამინისტროს მიერ ანაზღაურდება ბენეფიციარის გამარჯვებულად გამოცხადების შემდეგ 

გაწეული ხარჯები; 

 ბენეფიციართან შესაძლებელია განხორციელდეს წინასწარი ანგარიშსწორება, ხოლო პროექტის 

დასრულების შემდეგ ბენეფიციარმა სამინისტროში დადგენილი წესით უნდა წარმოადგინოს 

ფინანსური (ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია) ანგარიში;  

 საგრანტო წესით მიღებული ფულადი სახსრების აუთვისებლობის ან/და ხარჯვის 

დოკუმენტურად დაუდასტურებლობის შემთხვევაში ბენეფიციარი ვალდებულია უკან 

დააბრუნოს შესაბამისი ოდენობის თანხა სამინისტროს ანგარიშზე.   

 

განაცხადების მიღების წესი და წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

 განაცხადების მიღება სამინისტროში იწარმოებს 2019 წლის 22 აპრილიდან 15 მაისის ჩათვლით 

პერიოდში; 

 განმცხადებელმა პროექტის მონაწილეთა შერჩევის ეტაპზე უნდა წარმოადგინოს განაცხადის 

ფორმა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო პროექტის მონაწილეთა 

დაფინანსების ეტაპზე წარმოდგენილი უნდა იყოს ხარჯთაღრიცხვა და საბანკო რეკვიზიტები 

(სასურველია შესაბამისი ბანკის მიერ გაცემული ამონაწერი); 

 საკონკურსო დოკუმენტაცია უნდა დარეგისტრირდეს სამინისტროს კანცელარიაში 1 

ეგზემპლარად მატერიალური ან ელექტრონული სახით. საკონკურსოდ წარმოდგენილი 

მასალები ავტორებს არ უბრუნდებათ; 

 



განაცხადების განხილვის წესი: 

 სამინისტროში დარეგისტრირებულ განაცხადებს პროექტის მონაწილეთა შერჩევის მიზნით 

განიხილავს და შეაფასებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ტრადიციული რეწვის ოსტატების პროდუქციის 

განვითარების საგრანტო კომისია წინასწარ შემუშავებული და მინისტრის ბრძანებით 

დამტკიცებული შეფასების კრიტერიუმების საფუძველზე; 

 სამინისტროში დარეგისტრირებულ ხარჯთაღრიცხვებს ადმინისტრაციული შემოწმებისა და 

შესაძლო ხარვეზების გამოვლენის მიზნით განიხილავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით შექმნილი საგრანტო კომისიის 

აპარატი. ხარვეზ(ებ)ის დადგენის შემთხვევაში განმცხადებელს საშუალება ექნება ხარვეზ(ებ)ის 

დადგენიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინოს დაზუსტებული დოკუმენტაცია, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში პროექტი არ განიხილება კომისიის მიერ; 

 

კონკურსის  პირობები, განაცხადის და ანგარიშგების  ფორმები  განთავსებულია  სამინისტროს  

ვებ-გვერდზე: www.moecs.ge 

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ: 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 

კულტურის დეპარტამენტი: 

ტელ: 422 245382 

მისამართი: ბათუმი, გუდიაშვილის ქუჩა №4 

  

http://www.moecs.ge/

