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2019  წლის 15 აპრილი  

საგრანტო პროგრამა № 001-2019 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო აცხადებს საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამის 

საგრანტო კონკურსს 

 

დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის მხარდაჭერის საკითხი აქტუალური გახდა 2011 წელს საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის „უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ. 

ამავე პერიოდიდან დაიწყო ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტების (TIG, MFM) განხორციელება, რომლებიც 

მიზნად ისახავდნენ  დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრაციის ხელშეწყობას და ამ მიმართულებით სახელმწიფო 

სტრუქტურების პოტენციალის  განვითარებას.  

საქართველოს, ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, დაბრუნებულ მიგრანტებზე ზრუნვა განესაზღვრა 

ვალდებულებად ისეთი ინსტრუმენტებით, როგორიც იყო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა და 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების დღის წესრიგი.  

აღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან 

თანამშრომლობით დაგროვილი გამოცდილების საფუძველზე, 2015 წლიდან დამოუკიდებლად, სახელმწიფო 

ბიუჯეტის დაფინანსებით დაიწყო სამშობლოში ემიგრაციიდან დაბრუნებული საქართველოს მოქალაქეებზე ზრუნვა 

და მათი რეინტეგრაციის ხელშემწყობი პროგრამის განხორციელება საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით, რომლებიც უშუალოდ ახორციელებდნენ პროგრამით 

გათვალისწინებული სარეინტეგრაციო სერვისების მიწოდებას დაბრუნებული მიგრანტებისთვის. აღნიშნული მიდგომა 

რამდენიმე მიზანს ემსახურებოდა: პირველ რიგში, უზრუნველყოფდა პროგრამის ბენეფიციართათვის 

სარეინტეგრაციო დახმარების სწრაფად და მოქნილად მიწოდებას ტერიტორიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის 

მეშვეობით, ასევე ამ პროცესში გამჭვირვალობის მიღწევასა და სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორს შორის 

თანამშრომლობის გაღრმავებას . აღნიშნული ეხმიანება  ასოცირების შეთანხმების ჩანაწერს, რომელიც ხაზს უსვამს 

სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის 

უზრუნველყოფას.   

საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების სარეინტეგრაციო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის 

განხორციელება მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მიმდინარე მიგრაციული პროცესების მართვის კუთხით.  საქართველოს 

მთავრობისა და სამინისტროსათვის კვლავაც პრიორიტეტად რჩება სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტებზე ზრუნვა 

და ამ მიმართულებით საქმიანობის გაფართოება და გაძლიერება. რეინტეგრაციის ქმედითი მექანიზმის განვითარება 

საქართველოს მიგრაციის 2016-2020 წლების სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა და ეს ასახულია 
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ამავე სტრატეგიის როგორც, 2016-2017 წლების, ისე 2018 წლისა და 2019 წლის სამოქმედო გეგმებში.  ამასთან, 2015-

2018 წლებში სარეინტეგრაციო პროგრამებს ახორციელებდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, 2018 წლის სექტემბრიდან კი, 

აღნიშნული სამინისტროს გაუქმების შემდეგ, საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის მხარდაჭერა 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს კომპეტენციაა. 

2017 წლიდან პროგრამა ხელმისაწვდომია დაბრუნებული მიგრანტებისთვის საქართველოს ყველა რეგიონში, გარდა 

ოკუპირებული ტერიტორიებისა.  

2015-2016 წლების სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ბენეფიციარად დარეგისტრირდა 618 დაბრუნებული 

მიგრანტი, საიდანაც სხვადასხვა სახის სარეინტეგრაციო დახმარება დაუფინანსდა 342-ს. 2017 წლის პროგრამის 

ფარგლებში დარეგისტრიდა 459 დაბრუნებული მიგრანტი, რომელთაგან სოციალური (საშემოსავლო) პროექტები 

დაუფინანსდა 100-ს, სამედიცინო მომსახურება და მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ასევე ფსიქო-სოციალური 

რეაბილიტაცია -  53 ბენეფიციარს, ხოლო 13 დაბრუნებული მიგრანტი უზრუნველყოფილი იქნა დროებითი 

საცხოვრისით.  

დღეის მონაცემებით ,,საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების" 2018 

წლის პროგრამაში დარეგისტრირდა 584 დაბრუნებული მიგრანტი, მათგან  395-მა ისარგებლა შემდეგი სახის 

სარეინტეგრაციო დახმარებით: 

 საშემოსავლო პროექტები დაუფინანსდა - 244 ბენეფიციარს; 

 სამედიცინო მომსახურება  გაეწია - 97 ბენეფიციარს; 

 დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფილი იქნა - 21 ბენეფიციარი; 

 პროფესიული გადამზადება დაუფინანსდა - 33 ბენეფიციარს. 

დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერის საკითხი აქტუალობას არ კარგავს და სულ უფრო 

მეტ მნიშვნელობას იძენს, ვინაიდან  საქართველოსა და ევროკავშირს შორის „უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა 

რეადმისიის შესახებ“ შეთანხმების ფარგლებში სამშობლოში დაბრუნებულ არალეგალ მიგრანტთა რიცხვი წლიდან 

წლამდე იზრდება. 

წინამდებარე საგრანტო პროგრამა გულისხმობს „საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების სარეინტეგრაციო 

დახმარების 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ განსახორციელებლად ადგილობრივ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებზე გრანტების გაცემას, რათა მათი მეშვეობით, დაბრუნებული მიგრანტების ინდივიდუალური 

საჭიროებებიდან გამომდინარე, რეგიონული ხელმისაწვდომობის მაქსიმალურად გათვალისწინებით, მათთვის 

მიწოდებულ იქნას ის სერვისები, რომელთა მიღებაც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ ღირსეულ რეინტეგრაციას  
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ბ) საგრანტო პროგრამის მიზანი: 

საგრანტო პროგრამის მიზანია ემიგრაციაში არალეგალურად მყოფი სამშობლოში დაბრუნებული საქართველოს 

მოქალაქეების რეინტეგრაციის მხარდასაჭერად ისეთი სერვისების შეთავაზება, რომლებიც დაეხმარება აღნიშნული 

ჯგუფის წარმომადგენლებს საზოგადოებაში ხელახალი ინტეგრაციის პროცესში მათ წინაშე წარმოშობილი 

სირთულეების დაძლევაში, რაც დაკავშირებულია როგორც ჯანმრთელობასთან და სამშობლოსგან შორს ყოფნის, 

რიგ შემთხვევებში, იძულებით დაბრუნებისგან გამოწვეულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებთან, ისე დასაქმებისა და 

თვითდასაქმების შეზღუდულ შესაძლებლობებთან და ხშირად შემოსავლის წყაროს არარსებობასთან. აღნიშნული 

სირთულეების გადალახვისა და საზოგადოებაში ღირსეული რეინტეგრაციისათვის რელევანტური სერვისების 

შეთავაზება უზრუნველყოფს საგრანტო პროგრამის ბენეფიციარების მხრიდან საზღვარგარეთ არალეგალურად 

განმეორებით წასვლის ალბათობის შემცირებას და ხელს შეუწყობს მათ რეინტეგრაციას.  

ზემოაღნიშნული მიზნის მისაღწევად საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, გამოიყენებს იმ მოდელს, რომლითაც საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა 

სამინისტრო ახორციელებდა საქართველოში დაბრუნებული მიგრანტების სარეინტეგრაციო დახმარების 2015-2018 

წლების პროგრამებს და რომელიც ითვალისწინებდა სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებას ადგილობრივი 

არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის გრანტის გაცემით, შესაბამისი საგრანტო კონკურსის ორგანიზების გზით. 

არსებული გამოცდილების საფუძველზე, მოხდა საგრანტო პროგრამის დახვეწა, ბენეფიციართა საჭიროებებთან 

უკეთ თანხვედრის უზრუნველყოფა და სარეინტეგრაციო დახმარების სერვისების მიწოდების ხარისხი გაუმჯობესება.   

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო საგრანტო წინადადებებს დააფინანსებს გეოგრაფიული დაფარვისა და მიმართულების ფარგლებში 

განსახორციელებელი სარეინტეგრაციო დახმარების სერვისების მიხედვით: 

 

 

მიმართ

ულება 

# 

მიმართულების აღწერილობა 

მიმართულების 

მოქმედების 

გეოგრაფიული 

არეალი 

დაფინანსების 

მაქსიმალური 

ოდენობა 

პროექტ

ის 

ხანგრძ

ლივობა 

 0100 სამედიცინო მომსახურებითა და 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; 

თბილისი, ქვემო 

ქართლი, 

157 500 ლარი 10 თვე 
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საშემოსავლო პროექტების დაფინანსება;  

პროფესიული მომზადება-გადამზადების 

და კვალიფიკაციის ამაღლების  

ხელშეწყობა; საცხოვრისით დროებითი 

უზრუნველყოფა. 

მცხეთა- 

მთიანეთი  

 0200 სამედიცინო მომსახურებითა და 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; 

საშემოსავლო პროექტების დაფინანსება;  

პროფესიული მომზადება-გადამზადების 

და კვალიფიკაციის ამაღლების  

ხელშეწყობა. 

სამცხე-ჯავახეთი, 

შიდა ქართლი  

96 250 ლარი 10 თვე 

 0300 სამედიცინო მომსახურებითა და 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; 

საშემოსავლო პროექტების დაფინანსება;  

პროფესიული მომზადება-გადამზადების 

და კვალიფიკაციის ამაღლების  

ხელშეწყობა. 

სამეგრელო-

ზემო სვანეთი  

96 250 ლარი 10 თვე 

 0400 სამედიცინო მომსახურებითა და 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; 

საშემოსავლო პროექტების დაფინანსება;  

პროფესიული მომზადება-გადამზადების 

და კვალიფიკაციის ამაღლების  

ხელშეწყობა;  

 აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკა, 

გურია  

96 250 ლარი 10 თვე 

 0500 სამედიცინო მომსახურებითა და 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; 

საშემოსავლო პროექტების დაფინანსება;  

პროფესიული მომზადება-გადამზადების 

და კვალიფიკაციის ამაღლების  

ხელშეწყობა;  

იმერეთი, რაჭა-

ლეჩხუმი და 

ქვემო სვანეთი 

107 500 ლარი 10 თვე 

 0600 სამედიცინო მომსახურებითა და 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა; 

საშემოსავლო პროექტების დაფინანსება;  

კახეთი 96 250 ლარი 10 თვე 
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პროფესიული მომზადება-გადამზადების 

და კვალიფიკაციის ამაღლების  

ხელშეწყობა;  

 

მიმართულების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საგრანტო პროგრამის მიმართულებების 

აღწერილობა. 

 

საგრანტო პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ: 

პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოს მოქალაქეები ან საქართველოში სტატუსის მქონე 

მოქალაქეობის არმქონე პირები,  რომლებიც:  

 საზღვარგარეთ იმყოფებოდნენ ერთ წელზე მეტი ვადით არალეგალურად, ან საზღვარგარეთ ჰქონდათ 

განაცხადი თავშესაფრის მიღებაზე, ან  სარგებლობდნენ თავშესაფრით; 

 სამშობლოში დაბრუნებიდან 1 წლის განმავლობაში დარეგისტრირდებიან „საქართველოში დაბრუნებულ 

მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების“ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის მიზნით. 

 

საგრანტო პროგრამით სარგებლობის დამატებითი პირობები: 

 დაბრუნებულ მიგრანტს პროგრამაში რეგისტრაციის შემდეგ,  პროგრამის ფარგლებში სარეინტეგრაციო 

სერვის(ები)თ სარგებლობის საჭიროების დაფიქსირებისა და განსაზღვრის შესაძლებლობა აქვს საქართველოში 

დაბრუნებიდან 1 წლის ვადის გასვლამდე, თუ აღნიშნული პერიოდი აღემატება 3 თვეს. 

 იმ შემთხვევაში, თუ დაბრუნებული მიგრანტის რეგისტრაციის მომენტიდან, დაბრუნების შემდგომი 1 წლიანი ვადა 

იწურება 3 თვეზე ნაკლებ პერიოდში, მას პროგრამის ფარგლებში სარეინტეგრაციო სერვის(ებ)ით სარგებლობის 

საჭიროების დაფიქსირებისა და განსაზღვრის შესაძლებლობა აქვს 3 თვის ვადაში.  

 იმ შემთხვევაში, თუ დაბრუნებული მიგრანტი დარეგისტრირდა გასული წლის პროგრამაში, პროგრამის 

დასრულებამდე 3 თვის ვადაში და ვერ ისარგებლა პროგრამის ფარგლებში სარეინტეგრაციო სერვის(ები)თ 

ფინანსური რესურსების ან/და დროის სიმწირის გამო და ამ პირისათვის საქართველოში დაბრუნებიდან 1 წლის 

ვადა ამოწურული იქნება მიმდინარე წლის პროგრამის ამოქმედების დროისთვის, მას შესაძლებლობა აქვს 

ჩაერთოს მიმდინარე წლის პროგრამაში და სარეინტეგრაციო სერვის(ებ)ით სარგებლობის საჭიროება 

დააფიქსიროს მიმდინარე პროგრამის დაწყებიდან 2 თვის ვადაში. 
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სარეინტეგრაციო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ხელმისაწვდომობა აღნიშნულ პირთათვის 

უზრუნველყოფილ იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა). 

 

კონკურსის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

1. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია არასამეწარმეო (არაკომერციულ)  იურიდიულ პირს, 

ან მის ფილიალს, რომელიც დაინტერესებულია სამშობლოში დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციის 

ხელშეწყობის საკითხით. 

2. განმცხადებელს შეუძლია  თითოეულ მიმართულებაზე არაუმეტეს ერთი განაცხადის წარმოდგენა; 

3. განმცხადებელს შეუძლია წარმოადგინოს განაცხადი ერთ ან მეტ მიმართულებაზე; 

4. საგრანტო განაცხადით მოთხოვნილი გრანტის მოცულობა უნდა შეესაბამებოდეს საგრანტო პროგრამის 

კონკრეტული მიმართულებით გათვალისწინებული დაფინანსების მოცულობას. 

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, ფინანსური თანამონაწილეობა არ არის სავალდებულო. 

 

საგრანტო განაცხადი შედგება შევსებული საგრანტო განაცხადის ფორმისა (ჩამოტვირთეთ) და თანდართული 

დოკუმენტაციისგან (დანართი 1, დანართი 2, დანართი 3). გარდა აღნიშნული დანართებისა, განაცხადის ფორმას თან 

უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია: 

1. განმცხადებლის დებულება/წესდება; 

2. ამონაწერი სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირის რეგისტრაციის შესახებ; 

3. საგადასახადო დავალიანების მდგომარეობის ამსახველი ცნობა; 

4. რეკომენდაცია პარტნიორი ორგანიზაციისგან/დონორისგან (არანაკლებ ერთისა); 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ზემოაღნიშნული დოკუმენტების წარმოუდგენლობა 2019 წლის 3 აპრილის N01-

31/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოში ემიგრაციიდან დაბრუნებულ 

საქართველოს მოქალაქეთა რეინტეგრაციის და საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა,  საქართველოში კანონიერი 

საფუძვლით მყოფ უცხოელთა და საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირთა ადგილობრივი 

ინტეგრაციის სფეროში გრანტის გაცემის წესის“ მიხედვით „საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა 

სარეინტეგრაციო დახმარების საგრანტო პროგრამის“ ადმინისტრირებისთვის შექმნილი საგრანტო კომისიის მიერ 

განაცხადის განხილვაზე უარის თქმის საფუძველს წარმოადგენს. 

 

 

საგრანტო განაცხადის წარდგენა 
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საგრანტო განაცხადი წარდგენილ უნდა იქნას დალუქული კონვერტის სახით საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კანცელარიაში 

(მისამართი: 0119 თბილისი. აკ. წერეთლის გამზ. 144). 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ ელფოსტაზე - info@moh.gov.ge ან ნომერზე: ( 032 ) 2 51 00 26; 15 05 

(სამინისტროს ცხელი ხაზი);      

 

 

საგრანტო განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 1 მაისის 18:00 საათი. 

საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ხელშეკრულებების გაფორმება დაიწყება 

2019 წლის 15 მაისიდან. 

 

 

 

საგრანტო წინადადება შეფასდება საგრანტო პროგრამის მიზნების შესაბამისად დადგენილი შემდეგი 

კრიტერიუმებით:  

 

კრიტერიუმი შეფასების მაქსიმალური ქულა 

https://www.google.com/maps/place/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1+%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90+%E1%83%93%E1%83%90+%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98+%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D/@41.7505326,44.7773434,303m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x404472eaef7d79d7:0x49211234ad771fd!2z4YOv4YOQ4YOc4YOT4YOQ4YOq4YOV4YOY4YOhIOGDoeGDkOGDm-GDmOGDnOGDmOGDoeGDouGDoOGDnQ!8m2!3d41.7366051!4d44.779914!3m4!1s0x404472861fcb85f1:0xc75c9a6568760f3b!8m2!3d41.750555!4d44.7771567
mailto:info@moh.gov.ge
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წარმოდგენილი საგრანტო წინადადების ხარისხი  

− არსებული მდგომარეობა - რამდენად სწორად არის აღქმული და გააზრებული 

ორგანიზაციის მხრიდან საგრანტო პროგრამითა და შესაბამისი მიმართულებით 

გათვალისწინებული საკითხის ირგვლივ არსებული მდგომარეობ; 

− პროექტის მიზანი - რამდენად პასუხობს დასახული მიზნები საგრანტო 

პროგრამის მიზნებს; 

− პროექტის ღონისძიებების განხორციელების გზები - სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული აქტივობები რამდენად ლოგიკურ ბმაშია ერთმანეთთან და 

რამდენად თანხვედრაშია  დასახულ მიზნებთან; 

− რისკები - რამდენად რეალისტურად არის შეფასებული პროექტთან 

დაკავშირებული რისკები და რამდენად რელევანტურია რისკის შემცირების 

დასახული გზები და ღონისძიებები; 

− პროექტის მოსალოდნელი შედეგები და პროექტის მდგრადობა - რამდენად 

უზრუნველყოფს პროექტის მოსალოდნელი მოკლევადიანი შედეგები 

გრძელვადიან შედეგებამდე მისვლას და რამდენად მიიღწევა დასახული მიზნები 

; 

− ვადები - პერიოდულობის მიხედვით რამდენად დროულია სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული აქტივობები და რამდენად ქმნის საქმიანობის მთელი 

პროცესის ლოგიკურ ჯაჭვს. 

.......... /50 ქულა 

........../5 ქულა 

 

 

........../10 ქულა 

 

........../10 ქულა 

 

........../10 ქულა 

 

........../5 ქულა 

 

 

........../10 ქულა 

 

ორგანიზაციის გამოცდილება 

− ორგანიზაციის გამოცდილება, მათ შორის, რელევანტურ სფეროში 

(ინფორმაცია განხორციელებული პროექტების შესახებ). 

 

........../10 ქულა 

ადამიანური რესურსი  

− პროექტის ხელმძღვანელის გამოცდილება პროექტების დაგეგმვაში, 

განხორციელებასა და შედეგების შეფასებაში; 

− პროექტის სხვა ძირითადი თანამშრომლების გამოცდილება და ცოდნა 

სფეროსთან მიმართებაში (რამდენად რელევანტურია წარმოდგენილი 

 

........../20 ქულა 
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ადამიანური რესურსი პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის). 

 

ხარჯვის დაგეგმვის ეფექტურობა 

− რამდენად რეალისტურია წარმოდგენილი ბიუჯეტის სტრუქტურა იმ შედეგების 

მისაღწევად, რომლებიც ასახულია საგრანტო წინადადებაში (მათ შორის 

პროექტის ადმინისტრირებისათვის განკუთვნილი თანხის ხარჯვა). 

 

........../20 ქულა 

ჯამი: ......... /100 ქულა 

 

 

 

 

 

 

7. მნიშვნელოვანი ვადები1:  

                                                           
1 გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საგრანტო განაცხადების შეფასების, გამარჯვებულის გამოცხადების და 

ხელშეკრულების გაფორმების მითითებული თარიღები შეიძლება შეიცვალოს. 

 

 

საგრანტო კონკურსის შესახებ განცხადების გამოქვეყნება არაუგვიანეს 2019 წლის 17 

აპრილისა 

დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა  2019 წლის 17  - 22 აპრილი 

კითხვების წარდგენის ბოლო ვადა                                  .                        2019 წლის 24 აპრილი 

კითხვებზე პასუხის გაცემის ბოლო ვადა                        .       2019 წლის 26 აპრილი 

საგრანტო განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა        .      .       2019 წლის 1 მაისის 18:00 საათი 

შემოსული საგრანტო განაცხადების საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებთან და თანდართული დოკუმენტების 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენა 

2019 წლის 3 მაისი 
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*გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ საგრანტო განაცხადების შეფასების, გამარჯვებულის გამოცხადებისა და 

ხელშეკრულების გაფორმების მითითებული თარიღები შეიძლება შეიცვალოს. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია 

გამოქვეყნდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 

და ლტოლვილთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე კონკრეტული თარიღების მითითებით. 

საგრანტო განაცხადში აღმოჩენილი ტექნიკური ხარვეზების 

აღმოფხვრა 

2019 წლის 6 მაისი 18:00 საათი 

საგრანტო განაცხადების შეფასება                                .   .          2019 წლის 6 - 10 მაისი 

გადაწყვეტილების გამოქვეყნება არაუგვიანეს 2019 წლის 13 მაისისა 

საგრანტო ხელშეკრულებების გაფორმება                          .              2019 წლის 15 მაისიდან 


