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საპროექტო განაცხადის წარმდგენი:
პროექტის სახელწოდება:
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პროექტის დასრულების თარიღი

თბილისი
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1. ინფორმაცია საპროექტო განაცხადის წარმდგენის შესახებ
*ფიზიკურმა პირებმა შეავსეთ

1.1., ხოლო ორგანიზაციებმა ან სამეწარმეო სტატუსის მქონე პირებმა - 1.2.

1.1. კითხვები ფიზიკური პირებისთვის

სახელი, გვარი

დაბადების თარიღი

საცხოვრებელი მისამართი

ტელეფონი

ელექტრონული ფოსტა/ ვებგვერდი/Facebook

ტრადიციული რეწვის რომელ
დარგში მუშაობთ?

2014 წელს მიღებული
შემოსავალი რეალიზაციიდან
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1.2 კითხვები ორგანიზაციებისთვის / სამეწარმეო სტატუსის მქონე პირებისთვის

სამეწარმეო სტატუსის მქონე
პირის დასახელება
☐შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
იურიდიული სტატუსი /

☐ინდ. მეწარმე

სამეწარმეო დასახელება

☐მიკრო მეწარმე
☐ მცირე მეწარმე
☐სხვა (გთხოვთ დააზუსტოთ)

დაფუძნების/რეგისტრაციის
თარიღი
უფლებამოსილი პირი
მისამართი
ტელეფონი
ელექტრონული ფოსტა/ვებგვერდი
ორგანიზაციის ძირითადი
მიზნები*

ტრადიციული რეწვის რომელ
დარგში მუშაობთ?
2014 წელს მიღებული
შემოსავალი რეალიზაციიდან

*არ არის სავალდებულო ინდ. მეწარმისთვის და მიკრო მეწარმისთვის
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2. პროექტის მოკლე აღწერა
2.1.

საპროექტო განაცხადის წარმდგენის გამოცდილება. გთხოვთ მოკლედ აღწეროთ

თქვენი გამოცდილება ქვემოთ ჩამოთვლილი პუნქტების მიხედვით:
•

რამდენი წელია მოღვაწეობთ ტრადიციული რეწვის სფეროში?

•

გაქვთ თუ არა სწავლების გამოცდილება ამ მიმართულებით?

•

რა ტიპის პროდუქტს ქმნით?

•

რა რაოდენობის პროდუქტს ქმნით წელიწადში?

•

რა რაოდენობის პროდუქტს ყიდით წელიწადში?

•

სხვა შესაბამისი ინფორმაცია

2.2. პრობლემის აღწერა
•

აღწერეთ, ტრადიციული რეწვის რომელი დარგ(ებ)ის განვითარებაზე / შენარჩუნებაზეა
მიმართული პროექტი;

•

როგორი მდგომარეობაა ამ დარგის განვითარების მხრივ თქვენს სამოქმედო რეგიონში? არიან
თუ არა ამ მიმართულებით მოქმედი ოსტატები?

2.3. პროექტის იდეა და მიზანი
•

აღწერეთ, რაში მდგომარეობს წარმოდგენილი პროექტის ძირითადი მიზანი?

•

აღწერეთ რაში მდგომარეობს თქვენი პროექტის იდეა? რატომ გადაწყვიტეთ სახელოსნოს
მოწყობა ან გაფართოება?
აღწერეთ, ფართი სადაც მოეწყობა სახელოსნო - მდებარეობა, ინვენტარი, აღჭურვილობა;
გყავთ თუ არა შერჩეული საჭირო ადამიანური რესურსები ამგვარი საქმიანობის
წამოსაწყებად/ გასაფართოვებლად?

•
•
•

არიან თუ არა თქვენს რეგიონში ხელობის შესწავლით დაინტერესებული ახალგაზრდები?*

*კითხვაზე პასუხის გაცემა მაღაზიების მოწყობის მსურველებისთვის არ არის სავალდებულო
2.4. პროდუქციის აღწერა
აღწერეთ გასაყიდი პროდუქტი. რა ნიშნით იქნება იგი გამორჩეული სხვა ანალოგიური ტიპის
პროდუქტებისგან? რაში იქნება მისი კონკურენტული უპირატესობა (როგორ გამოარჩევს
მომხმარებელი თქვენ პროდუქტს სხვა მწარმოებელის მსგავსი პროდუქტისაგან)?
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გარდა პროდუქციის რეალიზაციისა გეგმავთ თუ არა, ან გაქვთ თუ არა დამატებითი მომსახურება,
რომელიც ხელს შეუწყობს თქვენს ძირითად საქმიანობას?(დადებითი პასუხის შემთხვევაში
გთხოვთ დააკონკრეტეთ).
ვინ იქნება თქვენი პროდუქტის ძირითადი მომხმარებელი/ მყიდველი? მიუთითეთ თქვენი
პროდუქციის რეალიზაციის ადგილი. მისი მდებარეობა, პოტენციური კლიენტების მიმოსვლის
სიხშირე, დაგჭირდებათ თუ არა სადისტრიბუციო ქსელი, შუამავლები?
ჩამოთვალეთ პროდუქციის ძირითადი ტიპები და მიუთითეთ მათი დაახლოებითი ფასები.
როგორ მოახდენთ

მომხმარებლის ინფორმირებას თქვენი პროდუქციის შესახებ? გაყიდვების

ხელშემწყობ რა სახის ღონისძიებებს გეგმავთ?
გაყიდვების პროგნოზი - როგორია თქვენი გაყიდვების გეგმა? დაახლოებით რა რაოდენობის და
ღირებულების პროდუქციის გაყიდვას გეგმავთ თვეში?

3. პროექტის ფინანსები
3.1. საწყისი კაპიტალი საქმიანობის დასაწყებად
სულ პროექტის ღირებულება
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა
საკუთარი წვლილი
სხვა წყაროებიდან მოზიდულითანხები (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში)
გთხოვთ დააზუსტოთ, რა ტიპის ხარჯებისთვის გჭირდებათ საგრანტო დაფინანსება და რაში
დაიხაჯება საკუთარი შენატანი?

4.

ფოტომასალა

4.1.

გთხოვთ განაცხადს თან დაურთოთ თქვენი სახელოსნოს/საწარმოს 2-3 ფოტო, რომელიც

წარმოაჩენს მის ინტერიერს, ექსტერიერს და მიმდებარე ტერიტორიას.
4.2.

გთხოვთ განაცხადს თან დაურთოთ თქვენი/გასაყიდი ნამუშევრების 2-3 ფოტო, რომლებიც

კარგად აღწერს თქვენს მიერ შექმნილ/გასაყიდ პროდუქციას.

“winamdebare publikacia ganxorcielda evrokavSiris mxardaWeriT. mis Sinaarsze

pasuxismgebelia xelovnebis saerTaSoriso centri. publikaciaSi gamoTqmuli mosazrebebi ar
gamoxatavs evrokavSiris pozicias“
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