
 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე  

ჩასატარებელი  კულტურის ღონისძიებების  (ფესტივალების) საკონკურსო 

პირობები 

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო აცხადებს კონკურსს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე  ჩასატარებელი (კულტურის ღონისძიებების) ფესტივალების 

დაფინანსებისთვის. 

 

 

ფესტივალების დაფინანსების  კონკურსის მიზანი და პრიორიტეტები: 

 

 კულტურისა და ხელოვნების განვითარებაზე ორიენტირებული ფესტივალების მხარდაჭერა 

 მსოფლიო  კულტურულ სივრცეში მიმდინარე   კრეატიული აზროვნების, გამოცდილების 

გაზიარების ხელშეწყობა; 

 ახალი  ტექნოლოგიების,  მუშაობის  თანამედროვე  მეთოდების  გაცნობა-გაზიარების 

ხელშეწყობა; 

 უნიკალური, ავთენტური, საერთაშორისო მასშტაბით კონკურენტუნარიანი ტურისტული 

შთაბეჭდილების შექმნა; 

 კულტურის ეკონომიკური პოტენციალის წარმოჩენა და ტურიზმის მდგრადი განვითარების 

ხელშეწყობა; 

 რეგიონის  ცნობადობის  ამაღლება და პოპულარიზაცია. 

 

 

 



დაფინანსების პირობები: 

 დაფინანსება,  დაფინანსების ხელშეკრულების საფუძველზე, გაიცემა ღია კონკურსით 

შერჩეულ ბენეფიციარებზე  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე  ჩასატარებელი ფესტივალისთვის; 

 კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს 

(გარდა სახელმწიფო, რესპუბლიკური ან / და თვითმმართველობის ბიუჯეტზე მყოფი 

ორგანიზაციებისა); 

 ბენეფიციარზე ფესტივალის ჩატარების   მიზნით   გასაწევი   თანხების   

თანა/დაფინანსებისთვის   სამინისტროს   მიერ   გაიცემა   არაუმეტეს 60 000 ლარი; 

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

წლის 15 დეკემბრისა; 

 საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიური ხარჯის შესაბამისად, წარმოდგენილი 

ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მიხედვით; 

 კონკურსის პირობები, საკონკურსო დოკუმენტაცია და შეფასების კრიტერიუმები 

დამტკიცებულია მინისტრის ბრძანებით. 

 

განაცხადების მიღებისა და განხილვის წესი: 

 

 სამინისტროში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2019 წლის  20 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); 

 ერთ განმცხადებელს შეუძლია მხოლოდ ერთი საკონკურსო განაცხადის წარმოდგენა; 

 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 კომისიის აპარატი; 



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

დადგენიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინოს დაზუსტებული დოკუმენტაცია, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში პროექტი არ განიხილება; 

 კომისიის აპარატის მიერ საკონკურსო განაცხადის შესწავლისა და შესაბამისი ღონისძიებების 

გატარების შემდეგ საკონკურსო განაცხადებს განიხილავს და შეაფასებს აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით შექმნილი 

საკონკურსო კომისია წინასწარ შემუშავებული და მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული 

შეფასების კრიტერიუმების საფუძველზე; 

 კომისიის აპარატი და კომისია უფლებამოსილია იმსჯელოს წარმოდგენილი პროექტის 

ბიუჯეტის კორექტირების საკითხზე და დაუბრუნოს განმცხადებელს განაცხადი 

დასაზუსტებლად გონივრულ ვადებში; 

 მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განმცხადებელს ეცნობება წარმოდგენილი 

დაზუსტებული განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღის 

ვადაში; 

 საჭიროების შემთხვევაში საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია მოითხოვოს გასაუბრება 

(კულტურის ღონისძიებების) ფესტივალების კონკურსის მონაწილეებთან. 

 

 

ანგარიშსწორების  წესი: 

 

 ანგარიშსწორება დაფინანსების მიმღებთან განხორციელდება დაფინანსების  

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად; 

 კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ფარგლებში გაფორმებული დაფინანსების 

ხელშეკრულებით წინასწარი ანგარიშსწორება შესაძლებელია მხოლოდ პროექტის 

ღირებულების არაუმეტეს 70 % -ის ოდენობით. აღნიშნულის მოთხოვნის შემთხვევაში 

დაფინანსების მიმღები ვალდებულია წარმოადგინოს ცნობა ბიუჯეტში დავალიანების არ 

ქონის შესახებ; 

 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანსად მიღებული თანხის ხარჯვის და 

დარჩენილ თანხაზე აღებული ვალდებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის 

წარმოდგენის შემდეგ; 



 ანაზღაურდება მხოლოდ სამინისტროსთან ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ გაწეული 

ხარჯები; 

 სამინისტროდან მოთხოვნილი ადმინისტრაციული/ საორგანიზაციო პერსონალის შრომითი 

ანაზღაურების ჯამური რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სამინისტროდან მოთხოვნილი 

სრული თანხის 20 %-ს; 

 განმცხადებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ბაზრის კვლევის დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია, თუ კონკრეტული დასახელების საქონლის/მომსახურების ღირებულება არის 

500 ლარი ან მეტი. ასეთ შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იყოს ფასწარმოქმნის 

ადეკვატურობის დამადასტურებელი არანაკლებ 2  დოკუმენტი (ინვოისი, ინტერნეტ რესურსი 

და სხვა); 

 მიღებული თანხის საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისად ხარჯვასა და აღრიცხვა- 

ანგარიშგებაზე  პასუხისმგებელია დაფინანსების 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 დაფინანსების მიმღები ვალდებულია, აღნიშნული საკითხი წინასწარ 

წერილობით შეათანხმოს დაფინანსების გამცემთან; 

 პროექტი დასრულებულად ჩაითვლება მას შემდეგ, რაც დაფინანსების მიმღები, სამინისტროს 

მიერ დადგენილი წესით, წარმოადგენს საბოლოო პროგრამულ და ფინანსურ ანგარიშს, 

ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციასთან ერთად; 

 ზემოაღნიშნულის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში გაცემული დაფინანსება უნდა 

დაბრუნდეს. 

 

 

 

 

 

 

 

 



წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი: 

1. განცხადება  

2. აპლიკაციის ფორმა 

3. პორტფოლიო - CD/ მეხსიერების ბარათი წინა წლებში ფესტივალების 

მიმდინარეობის ამსახველი აუდიო- ვიზუალური მასალით; (არ ეხება იმ 

ფესტივალებს, რომლებიც პირველად ტარდება) 

4.  სარეკომენდაციო წერილი ორგანიზაციის ან/და ფესტივალის სახელზე (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) 

5. ფესტივალის მარკეტინგული გეგმა  

6. ფესტივალის სამომავლო განვითარების გეგმა და სტრატეგია 

7. ფესტივალის სრული ბიუჯეტი 

8. სამინისტროსგან მოთხოვნილი თანხის ბიუჯეტი, ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის 

დამადასტურებელ დოკუმენტებთან ერთად 

9. თანადაფინანსების არსებობის შემთხვევაში აღნიშნულის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი 

10. ნებართვა ფესტივალის ჩატარების ადგილის დათმობის შესახებ (არსებობის 

შემთხვევაში) 

11. განახლებული ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების რეესტრიდან; 

 

 


