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პროგრამის მიზანი:  ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისათვის 

შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა, სამეწარმეო საქმიანობის 

განვითარება, მოსახლეობის ცხოვრების დონის  და სოციალური 

მდგომარეობის მუდმივი ზრდის უზრუნველყოფა ბიზნესში 

ჩართულობის ხელშეწყობით.

განხორციელების გეოგრაფიული არეალი: პროგრამა გან-

ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყველა მუნი-

ციპალიტეტში გარდა ქალაქ ქობულეთისა და ქალაქ ბათუმის ტერი-

ტორიისა(პროგრამა განხორციელდება ქალაქ ბათუმის შემოერ-

თებულ ტერიტორიაზე და მუნიციპალიტეტის დაბებში), 

პროგრამის პირობები

პრიორიტეტები:

џ ქალების მიერ წარმოდგენილი პროექტები;

პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოს 

მოქალაქე ფიზიკურპირს, საქართველოში რეგისტრირებული 

მეწარმე იურიდიულ/ფიზიკურ პირს, რომელთაც სურთ ბიზნეს 

საქმიანობის განხორციელება.

џ პროგრამა ითვალისწინებს როგორც არსებული ბიზნესის 

გაფართოება/მოდერნიზებას ასევე ახალი  ბიზნესის („start-

up“)  დასაწყებად  ბენეფიციარებისთვის  ფინანსური დახმა-

რების გაწევას;

џ ახალგაზრდა მეწარმეების მიერ წარმოდგენილი პროექ-

ტები;

џ ინოვაციური პროექტები; 

џ სოფლად გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი 

გამოყენება და კლიმატის ცვლილებების შერბილების ღო-

ნისძიებების ხელშეწყობით გათვალისწინებული პროექ-

ტები;

џ ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიების გამოყენე-

ბის პროექტები.

џ პოტენციურ ბენეფიციარს პროგრამაში ჩართვის მიზნით  ცენ-

ტრში მხოლოდ ერთი განაცხადის წარდგენის უფლება აქვს;

სოფლად მეწარმეობის განვთარების ხელშეწყობის პროგრამის 
სარგებლობის პირობები

џ პროგრამა ითვალისწინებს როგორც არსებული ბიზნესის 

გაფართოება/მოდერნიზებას ასევე ახალი  ბიზნესის („start-

up“)  დასაწყებად  ბენეფიციარებისთვის  ფინანსური დახმა-

რების გაწევას;

џ პოტენციურ ბენეფიციარს პროგრამაში ჩართვის მიზნით  ცენ-

ტრში მხოლოდ ერთი განაცხადის წარდგენის უფლება აქვს;

პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოს 

მოქალაქე ფიზიკურპირს, საქართველოში რეგისტრირებული 

მეწარმე იურიდიულ/ფიზიკურ პირს, რომელთაც სურთ ბიზნეს 

საქმიანობის განხორციელება.

პროგრამის მიზანი:  ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისათვის 

შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა, სამეწარმეო საქმიანობის 

განვითარება, მოსახლეობის ცხოვრების დონის  და სოციალური 

მდგომარეობის მუდმივი ზრდის უზრუნველყოფა ბიზნესში 

ჩართულობის ხელშეწყობით.

პროგრამის პირობები

џ ქალების მიერ წარმოდგენილი პროექტები;

პრიორიტეტები:

џ ახალგაზრდა მეწარმეების მიერ წარმოდგენილი პროექ-

ტები;

џ ინოვაციური პროექტები; 

განხორციელების გეოგრაფიული არეალი: პროგრამა გან-

ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ყველა მუნი-

ციპალიტეტში გარდა ქალაქ ქობულეთისა და ქალაქ ბათუმის ტერი-

ტორიისა(პროგრამა განხორციელდება ქალაქ ბათუმის შემოერ-

თებულ ტერიტორიაზე და მუნიციპალიტეტის დაბებში), 

џ სოფლად გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი 

გამოყენება და კლიმატის ცვლილებების შერბილების ღო-

ნისძიებების ხელშეწყობით გათვალისწინებული პროექ-

ტები;

џ ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიების გამოყენე-

ბის პროექტები.



ბენეფიაციარის თანამონაწილეობად ითვლება, მხოლოდ ბენე-
ფიციარსა და ცენტრს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით 
განსაზღვრული პირობების შესაბამისად საინვესტიციო ღირებუ-
ლების 30% თანხის დახარჯვა, რაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბა-
მისი დოკუმენტაციით;

დაფინანსების პირობები: ცენტრის თანადაფინანსება შეად-
გენს პოტენციური ბენეფიციარის მიერ წარდგენილ განაცხადში 
განაცხადის საინვესტიციო ღირებულების 70%-ს, მაგრამ არაუმე-
ტეს 100 000 (ასი ათასი) ლარისა;

იმ შემთხვევაში, თუ პოტენციური ბენეფიციარის მიერ განაცხა-
დით მოთხოვნილი ცენტრის მიერ დასაფინანსებელი თანხა აღემა-
ტება 100 000 (ასი ათასი) ლარს, ბენეფიციარის თანამონაწილეობის 
თანხა გაიზრდება საინვესტიციო ღირებულების პროპორციულად;

ბენეფიციარს თანამონაწილეობად არ ჩაეთვლება ხელშეკრუ-
ლების გაფორმებამდე  განხორციელებულ საქმიანობაზე გაწეული 
ხარჯები.

პოტენციური ბენეფიციარის მიერ წარდგენილი პროექტის 
საინვესტიციო ღირებულება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 5000 
(ხუთი ათას) ლარს;

ცენტრის  დაფინანსება შესაძლოა შეადგენდეს 70%-ზე ნაკლებს 
იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადის საინვესტიციო ღირებულება აღე-
მატება 100 000 (ასი ათასი) ლარს ან/და შეიცვალა დაფინანსების 
ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი;

ახალგაზრდა მეწარმე (18-დან 35 წელი) ქალი მეწარმე (18-დან 
40წელი) და ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიების 
გამოყენების პროექტების თანამონაწილეობის წყაროს  შესაძლე-
ბელია წარმოადგენდეს სახელმწიფო/დონორი (ადგილობრივი ან 
უცხოური ორგანიზაცია), პროგრამების/პროექტების ფარგლებში  
მიღებული დაფინანსება არ უნდა აღემატებოდეს თანამონაწი-
ლეობის თანხის 20%-ს;

ბენეფიციარი ვალდებულია საწარმოს მოწყობის შემთხვევაში, 
შენობებისა და ინვენტარის მშენებლობა და შეძენა განახორციე-
ლოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და წარმოადგინოს 
შესამაბიმისი დოკუმენტი.

პოტენციურ ბენეფიციარს შეუძლია მოიძიოს საქართველოს 
ტერიტორიაზე მოქმედი კერძო ორგანიზაციებიდან დაფინანსება 
რომლის ოდენობაც არ უნდა აღემატებოდეს ბენეფიციარის  თანა-
მონაწილეობის თანხის არაუმეტეს 20%-ს;



џ პროგრამა არ ითვალისწინებს ისეთი მეცხოველეობის ფერმის მშენებ-

ლობას. რომელიც არ არის გათვლილი 20-ზე და მეტ პირუტყვზე;

џ პროგრამა არ ითვალისწინებს ისეთი მეფრინველეობის/მეცხოვე-

ლეობის ფერმების მშენებლობას, რომელიც არ არის აშენებული თანა-

მედროვე ტექნოლოგიით, კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

პირობებისა და ნებართვების საფუძველზე;

џ პროგრამა არ ითვალისწინებს ისეთი  მეფრინველეობის ფერმის მშე-

ნებლობას, რომელიც არ არის გათვლილი 3 000-ზე და მეტ ფრთა 

ფრინველზე;

џ სამშენებლო საქმიანობა (გარდა თევზის მეურნეობის მოწყობისა, 

მეფრინველეობისა და მეცხოველეობის ფერმის მშენებლობისა);

џ სათბურის მოწყობა;

џ ჭაბურღილის მოწყობა;

џ საქველმოქმედო საქმიანობა;

џ საფინანსო მომსახურება (მათ შორის სალომბარდო); 

џ პროგრამა არ ითვალისწინებს ისეთი იურიდიული პირების თანადა-

ფინანსებას, რომლებშიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ სახელმწიფო 

ფლობს წილს, პაის ან აქციებს.

џ მეფუტკრეობა (ფუტკრის ოჯახი, ამანათ-ნაყარი, სკები);

џ მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის/ფრინველის შეძენა.

џ დეველოპერული საქმიანობა (მათ შორის პროგრამული საქმიანობა, 

Software დეველოპმენტი გარდა სოფლის მეურნეობის მიმართულე-

ბისა);

џ მრავალწლიანი ბაღების გაშენება;

џ სამხედრო, ბირთვული და სახიფათო ნივთიერებების წარმოება;

џ თამბაქოს წარმოება.

џ სატრანსპორტო მომსახურება; 

џ საიუველირო ნაწარმის დამზადება (გარდა მინანქარის ნაკეთობის 

დამზადებისა);

џ ელექტრონული ბიზნესი; (გარდა სოფლის მეურნეობის მიმართუ-

ლებისა)

џ საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა ან/და რემონტი; 

џ ერთწლიანი კულტურების პირველადი წარმოება;

џ რესტორნის/კაფე-ბარის მოწყობა; 

џ პროგრამა არ ითვალიწინებს ისეთი თევზის მეურნეობის მშენებლო-

ბას/მოწყობას, რომლის აუზებისთვის ფართობი ნაკლებია 400 კვ.მ-ზე;

џ სათამაშო ბიზნესს და აზარტულ თამაშები;

პროგრამა არ ითვალისწინებს შემდეგი სახის
ბიზნესსაქმიანობის დაფინანსებას:



џ დასაქმებულზე გაცემული ხელფასი;

џ დაზღვევა, მივლინება, ტრენინგი, მარკეტინგი;

џ უძრავი ქონების (მათ შორის მიწის) შესყიდვა;

џ ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც უკავშირდება საშიშ ქიმიურ ნივთიერე-

ბებს, გადაშენების პირას მყოფი სახეობების განადგურებას, ყალბ და 

პირატულ საქონელს;

џ კურსთა შორის სხვაობით გამოწვეული დანაკარგი, მოსაკრებელი, 

ჯარიმა, საურავი და პირგასამტეხლო;

џ პროექტირება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

џ სერტიფიცირება და კონსულტირება;

џ დიზაინერული მომსახურება;

џ ნებიესმიერი მხარისათვის გადასახდელი პროცენტი ან ვალი;

џ საგანგაშო და ვიდეო-აუდიო სისტემები (გარდა ხანძარსაწინააღმდე-

გო სისტემებისა);

џ საწარმოს წილების/აქციების შეძენა;

џ ადამიანური რესურსის სამსახურეობრივ მივლინებებთან დაკავშირე-

ბული ხარჯები;

џ საკრედიტო და სხვა დავალიანების დაფარვა;

џ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის შეძენა (გარდა პრო-

გრამის მიზნებისთვის საწარმოსთვის წარმოების პროცესში საჭირო 

ტექნიკა).

џ საწარმოს წილების/აქციების შეძენა;

џ სატრანსპორტო საშუალების შეძენა (გარდა სპეც. ავტომანქანებისა);

პროგრამა არ ითვალისწინებს შემდეგი 
ხარჯების დაფინანსებას:

џ ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იური-

დიულ პირების რეესტრიდან; (იურიდიული პირის შემთხვევაში)

џ ფიზიკური პირის პირადობის/პასპორტის ასლი იურიდიული პირის შემ-

თხვევაში დირექტორის/კოოპერატივის თავმჯდომარის პირადობის/ 

პასპორტის ასლი;

џ უძრავი ქონების საკუთრებაში არსებობის ან იჯარის დოკუმენტი, ამო-

ნაწერი საჯარო რეესტრიდან და საკადასტრო რუკა, იჯარის დარჩენი-

ლი პერიოდი ხელშეკრულების გაფორმების დღისთვის უნდა შეადგენ-

დეს არანაკლებ 5 წელს და იჯარის ხელშეკრულება რეგისტრირებული 

უნდა იყოს სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში“ (წარმოე-

ბის, ფერმების და თევზის მეურნეობების მოწყობის შემთხვევაში);

განაცხადს თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია: 



џ მშენებლობისა და სამუშაოების განხორციელების ვადაში გაწერილ 

ხარჯების გეგმას;

џ თევზისმეურნეობის, მეცხოველეობის/მეფრინველობის ფერმის მოწ-

ყობის შემთხვევაში შესაბამისი დარგის სპეციალისტის რეკომენდა-

ცია, ობიექტის მოქმედ ნორმებთან და წესებთან შესაბამისობაზე.

სხვა დოკუმენტაცია ცენტრის მოთხოვნის შესაბამისად.

џ მშენებლობის ნებართვა (მხოლოდ მიმდინარე მშენებლობაზე) 

џ სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ გაცემული 

იურიდიული პირის წესდების ასლი; (იურიდიული პირის შემთხვევაში)

џ ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იური-

დიულ პირების რეესტრიდან; (იურიდიული პირის შემთხვევაში)

џ საქართველოში რეგისტრირებული კომერციული ბანკების/მიკროსა-

ფინანსო ორგანიზაციებშ სესხის არსებობის შემთხვევაში სესხის გამ-

ცემი სუბიექტის მიერ გაცემული ცნობა ბოლო ერთი წლის განმავლო-

ბაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრუ-

ლების შესახებ. 

џ სსიპ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხე-

დველობის სამსახურის“ მიერ წარმოებულ რეესტრში არსებული 

პირის საექსპერტო/აუდიტორული დასკვნა თანადაფინანსების სახ-

სრებით დასაფინანსებელი საქონლის/მომსახურების/სამუშაოების 

საბაზრო ფასებთან შესაბამისობის შესახებ;

џ ნოტარიულად დამოწმებული დამფუძნებლების კრების ოქმი განაცხა-

დის დაფინანსების  ვალდებულებების აღების თაობაზე (იურიდიული 

პირების შემთხვევაში)

џ ცნობა მოვალეთა რეესტრიდან;

џ საბანკო რეკვიზიტები;

სამშენებლო სამუშაოების შემთხვევაში, დამატებით
წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი დოკუმენტაცია



2020 წლის 31 მარტის ჩათვლით.

განაცხადის შეტანა ხდება

ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრში 2020 წლის 05 თებერვლიდან

მონიტორინგი - ცენტრი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს, 

წინასწარი შეტყობინების გარეშე, განახორციელოს თანადაფი-

ნანსების ხარჯვის მიზნობრიობისა და პროგრამის მიმდინარეობის 

მონიტორინგი.

џ ცენტრის მიერ დაფინანსების გაცემა ხდება ტრანშებად 

(პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია და-

ფინანსება გაიცეს ერთდროულად), ხელშეკრულებით და-

გეგმილი გრაფიკის მიხედვით;

ხელშეკრულების შესრულების შემდეგ ცენტრი განახორციე-

ლებს მონიტორინგს ორი წლის განმავლობაში ყოველ კვარტალუ-

რად.

џ ცენტრი ახდენს პროექტის ფარგლებში შექმნილი ძირითადი 

საშუალებების იპოთეკა/გირავნობით დატვირთვას, რისკე-

ბის შეფასების საფუძველზე (აღნიშნულ ხარჯს გაიღებს 

ბენეფიციარი); 

ცენტრის მიერ დაფინანსების გაცემის პირობები

ქ.ბათუმი გოგებაშვილის ქ. N 46 ა

0422 27 64 65

agrosc.ge

აგროსერვის ცენტრი/Agroservice center

agrosc2020@gmail.com
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