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დანართი N 1 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის, გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის 

პროგრამის (პროგრამული კოდი 06 04 21), ,,ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალური-

ეკონომიკური გაძლიერება/ხელ შეწყობა“-ის ფარგლებში 

 

სააპლიკაციო ფორმა (განაცხადი) 
 

 

N პუნქტი 1. პერსონალური ინფორმაცია 

1. სახელი, გვარი:  

2. დაბადების თარიღი: ,,______” ____________________ ___________ წელი 

3. პირადი ნომერი:  

4. მუნიციპალიტეტი/რეგიონი:  

5. ქალაქი/სოფელი:  

6. ფაქტიური მისამართი:  

7. იურიდიული მისამართი:  

 

8. 

 

განათლება: 

საშუალო                 უმაღლესი პროფესიული 

 

 

(მიუთითეთ პროფესია) ............................................ 

 

 

 

 

9. საკონტაქტო ტელეფონი:  

10. ალტერნატიული ტელეფონი:  

 (მიუთითეთ საკონტაქტო პირის სახელი) .............................. 

 

 11. ხართ მეწარმე სუბიექტი? დიახ          არა       

 

(მიუთითეთ  სტატუსი).............................................. 

12. იწყებთ თუ აფართოებთ 

ბიზნესს? 

 ვიწყებთ       ვაფართოვებთ 

 
13. 

 

საქმიანობიდან მიღებული 

ყოველთვიური შემოსავალი: 

 

 

მიმდინარე: ________________  დაგეგმილი: ________________ 
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საინიციატივო ჯგუფი (არსებობის შემთხვევაში) 
 

N სახელი, გვარი პირადი 

ნომერი 

მისამართი ასაკი საკონტაქტო 

ტელეფონი 

ელ. ფოსტის მისამართი: 

       

       

       

       

       

 

პუნქტი 2. პროექტის აღწერა 

 

14. წინაპირობების აღწერა (აღწერეთ  შესაძლებლობის წარმოქმნის ისტორია – კერძოდ, რამ განაპირობა 

აღნიშნული ბიზნესით თქვენი დაინტერესება) სიტყვების რაოდენობა არაუმეტეს 150-სა: 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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15.  საქმიანობის აღწერა: (დეტალურად მიუთითეთ რა სფეროში გეგმავთ საქმიანობის დაწყებას, აღწერეთ 

დაგეგმილი საქმიანობა და მოსალოდნელი რისკები) სიტყვების რაოდენობა არაუმეტეს 150-სა: 

 

  
 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

16.   პროექტის   განხორციელების   ადგილი:  (მიუთითეთ სად აპირებთ საქმიანობის დაწყებას, აღწერეთ 

ადგილმდებარეობა, შენობა-ნაგებობა, მიუთითეთ საკუთრების ფორმა)  

  

 
 

 

17. პროექტის  განხორციელების ვადები (მიუთუთეთ, რა დრო დაგჭირდებათ საქმიანობის დასაწყებად, 

მაგალითად, ერთი კვირა, ერთი თვე და ა.შ.): 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________             
_________________________________________________________________________________________________ 
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პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი 

N 
დაგეგმილი 

აქტივობები 
განმახორციელებელი 

პერიოდი (2022 წელი) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1               

2               

3               

4               
 
 

18. დასაქმებულთა რაოდენობა (მიუთითეთ რამდენი ადამიანის დასაქმებას აპირებთ აღნიშნულ ბიზნესში და 

აღწერეთ თითოეული პოზიცია/საქმიანობა. მიუთითეთ დასაქმების პერიოდი): 

 
 

 
 

 
 

19. კვლიფიკაციის და საქმიანი გამოცდილების აღწერა (აღწერეთ მოცემულ სფეროში თქვენი გამოცდილება, 

მიუთითეთ თუ რა ტექნიკურ კვალიფიკაციებსა და უნარ-ჩვევებს მოითხოვს თქვენი საქმიანობის განხორ-

ციელება და რამდენად აკმაყოფილებთ თქვენ ამ მოთხოვნებს) სიტყვების რაოდენობა არაუმეტეს 150-სა: 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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20. საქმიანობის იურიდიული სტატუსი: (მიუთითეთ რა ფორმით დარეგისტრირდება საქმიანობა, ასეთის 

საჭიროების შემთხვევაში) 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

                 
21. თანამონაწილეობის ფორმის აღწერა (მიუთითეთ, კონკრეტულად წვლილს შეიტანთ  საქმიანობაში 

განხორციელებაში? (თანამონაწილეობა ფინანსური რესურსით, ძირითადი საშუალებებით და ა.შ. 

სავალდებულოა სულ მცირე 20%-იანი თანამონაწილეობა) 

  

 
 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

22. მოთხოვნილი თანხა და ხარჯთაღრიცხვა (გთხოვთ, მიუთითოთ რა თანხა დაგჭირდებათ საქმიანობის 

დასაწყებად მოთხოვნილი თანხა და შეავსოთ სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვის ფორმა): 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

ხარჯთაღრიცხვის ფორმა შევსებული უნდა იქნას ლარებში და უნდა ასახავდეს პროექტის 

განსახორციელებლად საჭირო ყველა სახის ხარჯს, მათ შორის: 

 

ძირითადი 
საშუალებები 

(შენობა-ნაგებობები, მანქანა-

დანადგარები და სხვა) 

რაოდენობა ერთეულის 

ღირებულება 

სულ 

ღირებულება 

თანამონაწილეობა მოთხოვნილი 

თანხა 

      

      

სხვა ხარჯები:      

      

საერთო ღირებულება:      

 

 

აპლიკაციის ფორმაში წარმოდგენილ ინფორმაციის სიზუსტესა ვადასტურებ ხელმოწერით:  

 

სახელი, გვარი:     

 

თარიღი:                       


