
 

 

თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერის საგრანტო კონკურსი 

 

 

 

აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აცხადებს თავისუფალი პროექტების 

მხარდაჭერის საგრანტო კონკურსს, რომლის მიზანია: 

 
 

 ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური და კრეატიული პროექტების 

განხორციელების ხელშეწყობა; 
 

 

 ხელოვნების ახალი მიმართულებების განვითარების, შემოქმედთა ახალი თაობისა და ახალი 

იდეების მხარდაჭერა; 
 

 აჭარის რეგიონში შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა; 
 

 აქტუალური საკითხების კულტურისა და ხელოვნების გზით წარმოჩენა და საზოგადოებისთვის 

გაცნობა; 
 

 ხელოვნებისა და კულტურის პროექტების მეშვეობით საზოგადოებაში სამოქალაქო 

ღირებულებების დამკვიდრება და კულტურულ ღონისძიებებში მოქალაქეების 

მონაწილეობისათვის ახალი შესაძლებლობების შექმნა; 
 

 ინკლუზიური ჯგუფებისთვის ხელოვნების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 
 
 

კონკურსის პირობები: 

 

 კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ ფიზიკურ და  

იურიდიულ  პირებს; 
 

 პროექტი უნდა დაიწყოს არაუადრეს 2019 წლის 1 აპრილისა და დასრულდეს არაუგვიანეს 2019 

წლის 15 დეკემბრისა; 
 

 პროექტი უნდა განხორციელდეს აჭარის ა.რ. ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე;  
 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროდან 

მოთხოვნილი თანხა ერთი პროექტისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 30 000 ლარს; 
 

 კონკურსის ფარგლებში საგრანტო თანხა გაიცემა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით; 

 

 თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერის საგრანტო კონკურსის 2019 წლის ბიუჯეტი 

განისაზღვრება 120 000 ლარით; 
 

 უპირატესობა მიენიჭება თანადაფინანსების მქონე პროექტებს. 

 



 

 

განაცხადების მიღებისა და განხილვის წესი: 
 

სამინისტროში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 22 იანვრიდან - 01 მარტის ჩათვლით (09 

საათიდან - 17 საათამდე). 
 

საკონკურსო დოკუმენტაცია სამინისტროში წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 
 

კონკურსის ფარგლებში სამინისტროში შემოსული ყველა განაცხადი წარმოდგენილი უნდა იყოს 

მატერიალური ან ელექტრონული ფორმით და დარეგისტრირდეს სამინისტროს კანცელარიაში 

(საკონკურსოდ შემოტანილი მასალები ავტორებს არ უბრუნდებათ). 
 

განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 

 

1. განაცხადის ფორმა* 

2. განმცხადებლის/ავტორების/მონაწილეების CV და თანხმობა თანამშრომლობაზე (ჰონორარის 

მითითებით); 

3. სარეკომენდაციო წერილი ორგანიზაციის ან კერძო პირისგან, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 

4. თანადამფინანსებლის/მხარდამჭერის/პარტნიორის წინასწარი თანხმობა, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში. 

5. ბაზრის კვლევის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია იმ შემთხვევაში, თუ: 

 ა) კონკრეტული დასახელების საქონლის/მომსახურების ღირებულება არის 500 ლარი ან მეტი 

 ბ) თითოეულ პუნქტზე წარმოდგენილი უნდა იყოს ფასის დამდგენი არანაკლებ 2 დოკუმენტი (ინვოისი,         

ინტერნეტ რესურსი და სხვა). 

6. შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის წინასწარი თანხმობა/ნებართვა იმ შემთხვევაში, თუ 

პროექტის განხორციელება გულისხმობს რაიმე ტიპის ნებართვის აუცილებლობას. 
 
 

*განმცხადებელმა  პროექტი  უნდა  წარმოადგინოს  „თავისუფალი   პროექტების    მხარდაჭერის საგრანტო 

კონკურსის“ ფარგლებში  ფიზიკური  და  იურიდიული  პირების  მიერ  დაფინანსების   მოთხოვნის 

განაცხადის    ფორმის    მიხედვით   (იხ.დანართი 1). პროექტს უნდა ერთვოდეს წერილი საგრანტო  

კომისიის   სახელზე (იხ.დანართი 2)  და   პორტფოლიო, ასეთის არსებობის  შემთხვევაში (CD/ მეხსიერების 

ბარათი შემოქმედებითი   მოღვაწეობის  ამსახველი  აუდიო- ვიზუალური მასალით); 

 

საკონკურსო განაცხადები განიხილება შემდეგი წესით:  

სამინისტროში დარეგისტრირებულ საკონკურსო განაცხადებს ადმინისტრაციული შემოწმებისა 

და შესაძლო ხარვეზ(ებ)ის გამოვლენის მიზნით პირველ ეტაპზე 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 5 სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინოს შესწორებული დოკუმენტაცია, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში პროექტი არ განიხილება თავისუფალი პროექტების საგრანტო კომისიის 

მიერ;  

 

 საგრანტო კომისიის აპარატის მიერ საკონკურსო განაცხადის შესწავლისა და შესაბამისი 

ღონისძიებების გატარების შემდეგ საკონკურსო განაცხადებს განიხილავს და შეაფასებს აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მიერ 

დამტკიცებული თავისუფალი პროექტების საგრანტო კომისიის წინასწარ შემუშავებული და 

მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების კრიტერიუმების საფუძველზე;  

 



 თავისუფალი პროექტების საგრანტო კომისია უფლებამოსილია იმსჯელოს წარმოდგენილი 

პროექტის ბიუჯეტის კორექტირების საკითხზე და დაუბრუნოს განმცხადებელს განაცხადი 

დასაზუსტებლად გონივრული ვადის ფარგლებში. 

 

მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განმცხადებელს ეცნობება განაცხადების მიღების ვადის 

ამოწურვიდან არაუგვიანეს 25 სამუშაო დღის ვადაში;  

  

ანგარიშსწორება გრანტის მიმღებთან განხორციელდება საგრანტო ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.  
 

ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს 2019 წლის თავისუფალი პროექტების მხარდაჭერის საგრანტო 

კონკურსის  ფარგლებში შეუძლიათ წარმოადგინონ არაუმეტეს 1 განაცხადისა.  
 
 

ანგარიშსწორების წესი: 
 

 კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ფარგლებში გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულებით 

წინასწარი ანგარიშსწორება შესაძლებელია მხოლოდ პროექტის ღირებულების არაუმეტეს 70 % -ის 

ოდენობით. 
 

 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსად მიღებული თანხის ხარჯვის და დარჩენილ 

თანხაზე (30%) აღებული ვალდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენის შემდეგ.  
 

 მიღებული თანხის საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად ხარჯვასა და აღრიცხვა-

ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელია გრანტის მიმღები. 
 

 ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვის პუნქტებს შორის თანხის გადატანა (ცვლილება) 

შესაძლებელია სამინისტროდან მიღებული დაფინანსების არაუმეტეს 15% ოდენობით.  
 

 ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვის პუნქტის აღწერილობაში რაიმე ცვლილების ან პუნქტის 

დამატების შემთხვევაში გრანტის მიმღები ვალდებულია, აღნიშნული საკითხი წინასწარ 

წერილობით შეათანხმოს გრანტის გამცემთან; 
 

 პროექტი დასრულებულად ჩაითვლება მას შემდეგ, რაც გრანტის მიმღები, სამინისტროს მიერ 

დადგენილი წესით, წარმოადგენს საბოლოო პროგრამულ და ფინანსურ ანგარიშს, ხარჯვის 

დამადასტურებელი დოკუმენტაციითურთ. 
 

 ზემოაღნიშნულის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში გაცემული გრანტი ექვემდებარება უკან 

დაბრუნებას. 
 

კონკურსის  პირობები,  განაცხადის  ფორმა  და  წერილის  ნიმუში  განთავსებულია  სამინისტროს  ვებ- 

გვერდზე: www.moecs.ge 
 
 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ: 
 

აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტი:  

ელ-ფოსტა: freeprojectsajara@gmail.com 

ტელ: 422 24 53 82; 599 39 69 71 
 

მისამართი: ბათუმი, გუდიაშვილის ქუჩა №4 


