
 

 

 

 

 

STPP Q&A File          ბოლო განახლება: 05.04.18 

ბოლო ვერსია: 05.04.18 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების პრაქტიკის 

გაუმჯობესება 

მცირე საგრანტო კონკურსის III რაუნდი 

შეკითხვები და პასუხები 

 

კ.1 როდესაც იურიდიულ პირს სხვა იურიდიულ პირთან პარტნიორობით შემოაქვს 

განაცხადი, პარტნიორ იურიდიულ პირსაც მოეთხოვება დაფუძნებიდან საქმიანობის 

განხორციელების ერთწლიანი პერიოდი? 

პ.1 STPP III რაუნდის მოთხოვნების შესაბამისად, ყველა იურიდიული პარტნიორი, 

რომელთაც შემოაქვთ განაცხადი, უნდა აკმაყოფილებდნენ 1 წლიანი დაფუძნების 

მოთხოვნას. მაგალითისთვის, ყველა შემომტანი პირი უნდა იყოს ჩამოყალიბებული და 

დარეგისტრირებული 2017 წლის 11 აპრილამდე.  

კ.2  შესაძლებელია თუ არა პროექტის ფარგლებში განხორციელდეს ისეთი მატერიალური 

რესურსის (სახარჯი მასალა) შეძენა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება პროექტით 

განსაზღვრული შედეგების მიღწევას? 

პ.2 მატერიალური რესურსების ხარჯები არ წარმოადგენს მისაღებ ხარჯებს, რომ 

გამოყოფილი იქნას საგრანტო დაფინანსებიდან. ასეთი ხარჯები შესაძლოა დაიფაროს 

თანადაფინანსებით.  

კ.3 ვებ-გვერდის ქონა წარმოადგენს თუ არა აუცილებელ მოთხოვნას? 

პ.3 ვებ-გვერდის შექმნა არ წარმოადგენს მცირე საგრანტო კონკურსის III რაუნდის  

განაცხადის მოთხოვნით გათვალისწინებულ სავალდებულო აქტივობას. თუმცა, 

პროფესიული განათლების პიარი, კომუნიკაცია, ცნობიერების ამაღლება 

პრიორიტეტულია მცირე საგრანტო კონკურსის III რაუნდისთვის და განმცხადებლებმა 

უნდა აჩვენონ და აღწერონ თავიანთი მიდგომა იმ აქტივობების მიმართ, რომელიც ამ 

საკითხს ეხება.   

კ.4 ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახორიცელებს საქართველოში  ქსოვილების 

ნატურალური საღებავებით ღებვას. აღნიშნული მიმართულება წარმოადგენს 

პროფესიული განათლების დარგს და შესაბამისად გვსურს რომ პროექტის ფარგლებში 

აბრუშუმის მუზეუმის ბაზაზე შევქმნათ სასწავლო პროფესიული კურსი, 

რომელიც  გადაამზადებს კადრებს. გთხოვთ, მოგვწეროთ შესაძლებელია თუ არა 

მივიღოთ მონაწილოება აღნიშნულ მცირე საგრანტო დაფინასების  პროექტში ? 

პ.4 ორგანიზაციებისა და პროექტების კრიტერიუმები აღწერილია მცირე საგრანტო 

კონკურსის III რაუნდის საგრანტო განაცხადის წინადადების 3.1, 3.2, 3.3 და 5 თავებში. 

ჩვენ არ შეგვიძლია, გიპასუხოთ ძალიან კონკრეტულ შეკითხვებზე, იქედან გამომდინარე, 
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რომ შემოსული განაცხადების შეფასება დამოუკიდებელი ტექნიკური შეფასების 

კომისიის პრეროგატივაა, რომლებიც ამოწმებენ, აფასებენ (ქულებით) და აკეთებენ 

შემოსული წინადადებების რეიტინგს საგრანტო კონკურსის პრიორიტეტებისა და 

შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით, რომელიც მოყვანილია საგრანტო განაცხადის 

წინადადებაში.  

კ.5 როგორ იბეგრება (მოგების გადასახადი, დღგ, საშემოსავლო გადასახადი სხვა) 

ფონდიდან მიღებული თანხა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების 

შემთხვევაში? გთხოვთ, მიგვითითოთ სამართლებრივი ნორმები ყველა 

გადასახადისათვის ცალ-ცალკე. 

პ.5 კონტრაქტები, რომლებიც გაფორმდება მცირე საგრანტო კონკურსის III რაუნდის 

გამარჯვებულებთან წარმოადგენენ მომსახურების ხელშეკრულებებს, შესაბამისად ყველა 

საგადასახადო ვალდებულებების დაკმაყოფილება წარმოადგენს პროექტის 

განმახორციელებელი პირის პასუხისმგებლობას (მოგების გადასახადი, დღგ, 

საშემოსავლო გადასახადი სხვა). დღგ უნდა შედიოდეს წარმოდგენილ ბიუჯეტში და 

ანაზღაურდება იმ ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც დარეგისტრირებულები არიან, 

როგორც დღგ-ს გადამხდელები. პემ კონსულტი ჩაატარებს დეტალურ საორიენტაციო 

შეხვედრას გამარჯვებულებისთვის და გაუწევს დამატებით კონსულტაციას 

დაბეგვრასთან დაკავშირებით პროექტების განხორციელების პროცესში.  

კ.6 სავალდებულოა, თუ არა, რომ გრანტის მოპოვებაზე წარდგენილი პროექტი იყოს 

არამომგებიანი? სავალდებულოა, თუ არა შპს-ს მიერ ფონდიდან მიღებული თანხის 

სრულად გახარჯვა? 

პ.6 გთხოვთ, გადახედოთ საგრანტო განაცხადის წინადადების 3.1 სექციას - შპს 

წარმოადგენს მისაღებ იურიუდიულ პირს და შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა მცირე 

საგრანტო კონკურსის III რაუნდში, თუკი ის აკმაყოფილებს მისაღებ მოთხოვნებს, 

მაგალითად, 1 წელია ფუნქციონირებს და იურიდიულად ჩამოყალიბდა 2017 წლის 11 

აპრილს.    

კ.7 შესაძლებელია, თუ არა  შპს-ს მიერ საბაზრო ფასად (ყველა ნორმის დაცვით) გაწეული, 

დაშვებული მომსახურების სიიდან, საკუთარი მომსახურების გაწერა პროექტში? 

პ.7 პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ყველა აქტივობა და ხარჯი ნათლად უნდა 

იყოს გაწერილი და ჩამოთვლილი, რაც ასევე უნდა გულისხმობდეს მთავარი აპლიკანტის 

და/ან პარტნიორის მიერ წარმოდგენილ მომსახურებას, თუკი განაცხადი შემოვა 

პარტნიორთან ერთად.   

კ.8 თუკი პროექტმა მოიპოვა გრანტი, პასუხისმგებელია თუ არა თქვენი ორგანიზაცია 

სტუდენტების მოძიებაზე ან სტუდენტების გამოგზავნაზე?  

პ.8 მცირე საგრანტო კონკურსის III რაუნდის მიზანია საუკეთესო პრაქტიკის 

დანერგვა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის მიზნით, რომელიც ხშირად 

(თუმცა არა მუდმივად) ნიშნავს ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ინოვაციური 

სასწავლო პროგრამების დანერგვას. პროექტის განხორციელება, მათ შორის 
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სტუდენტების მოზიდვა წარმოადგენს გრანტის მიმღების პასუხისმგებლობას. 

როგორც საგრანტო მენეჯერი, პემ კონსულტი პირდაპირ არ ერთვება 

გრანტიორების პროექტების განხორციელებაში. გთხოვთ, ყურადღებით 

წაიკითხოთ ვადები და პირობები, რომლებიც ჩამოყალიბებულია საგრანტო 

განაცხადის წინადადებაში მისაღებ და მიუღებელ ხარჯებზე. ისინი ატვირთულია 

ჩვენს ვებ-გვერდზე: http://iswd.ge/eng/page/12. დოკუმენტაცია ხელმისაწვდომია 

როგორც ინგლისურ, ასევე ქართულ ენებზე.  

კ. 9 არის თუ არა შესაძლებელი პირდაპირ თქვენ დააკონტრაქტოთ ვენდორი? 

პ.9 PEM Consult ჩაატარებს საორიენტაციო ტრეინინგს და გაუწევს ტექნიკურ დახმარებას 

გრანტის მიმღებებს შესყიდვებთან და სხვა იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით.  

ტენდერის პროცედურების ჩატარება წარმოადგენს გრანტის მიმღების პასუხისმგებლობას 

MCA საქართველოს მოთხოვნების შესაბამისად და გრანტის მიმღების პასუხისმგებლობაა 

გააფორმოს კონტრაქტები ყველა ვენდორთან.  

კ.10 პარტნიორი აუცილებლად სასწავლო დაწესებულება უნდა იყოს, თუ შესაძლებელია 

ნებისმიერ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა? 

პ.10 მცირე საგრანტო კონკურსის III რაუნდის პირობების მიხედვით, არ არსებობს 

კონკრეტული ოფიციალური მოთხოვნა პარტნიორის შესახებ. საგრანტო წინადადების 

პირობაა საუკეთესო პრაქტიკა დაინერგოს პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში პროექტის დასრულებამდე, ხოლო თუ როგორ მიაღწევს ამას 

აპლიკანტი, ეს განმცხადებლის პასუხისმგებლობაა.  

კ.11 არსებობს შეზღუდვა, ან უპირატესობა ხომ არ მიენიჭება კონკრეტულად რომელიმე 

ქვეყნიდან მოწვეულ ექსპერტს? 

პ.11 ექსპერტების შერჩევაზე არ არსებობს ფორმალური შეზღუდვა. საერთაშორისო 

ექსპერტების ჩართულობა წარმოადგენს ერთერთ მოთხოვნას იმ აპლიკანტებისთვის, ვისი 

მოთხოვნილი საგრანტო თანხაც აღემატება 10,000 აშშ დოლარს.  

კ.12 აღჭურვილობის შესყიდვა იმ შემთხვევაშიც დაუშვებელი ხარჯია, თუ პროექტის 

განმახორციელებელი ტექნიკის ნაწილში გააკეთებს კონტრობუციას და თუ ტექნიკის 

თანხა გრანტის მთლიანი თანხის მცირედი ნაწილი იქნება? 

პ.12 საგრანტო თანხა არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას აღჭურვილობის ან ავეჯის 

შესაძენად. გთხოვთ, იხილოთ სექცია 4 საგრანტო განაცხადის მოთხოვნის შესახებ.  

კ.13 STPP გრანტების II რაუნდში, ჩვენ წარმოვადგინეთ პროექტი, რომელმაც ვერ 

გაიმარჯვა. შესაძლებელია, თუ არა, იგივე პროექტის წარმოდგენა III რაუნდში, მცირე 

ცვლილებებით? 

პ.13 იმ აპლიკანტებს, რომლებმაც ვერ გაიმარჯვეს II რაუნდში, შეუძლიათ მონაწილეობა 

მიიღონ III რაუნდში. თუმცა, III რაუნდის საგრანტო განაცხადის წინადადების 3.2 პუნქტი 

შეიცვალა, სადაც მოხდა პრიორიტეტების განახლება. შესაბამისად, აპლიკანტებმა უნდა 

http://iswd.ge/eng/page/12
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გაითვალისწინონ მცირე საგრანტო კონკურსის III რაუნდის მოთხოვნები წინადადების 

შემოტანისას.  

კ.14 მისაღებ ხარჯად ითვლება თუ არა ავტორიზაციის გასავლელად გაწეული ხარჯები? 

პ.14 ასეთი ხარჯები ითვლება მისაღებ ხარჯად. 

კ.15 CV ფორმა თუ დევს სადმე საიტზე? და ორივე ენაზე უნდა იყოს თუ ინგლისურად 

საკმარისია? 

პ.15 მცირე საგრანტო კონკურსის აპლიკანტებს შეუძლიათ გამოიყენონ საკუთარი CV 

ფორმა. CV-ები წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

კ.16 პარტნიორობის წერილი ქართულად თუ იქნება მისაღებია? თუ უნდა 

ვათარგმნინოთ? 

 პ.16 პარტნიორობის წერილი შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს ქართულ ენაზე. 

ინგლისურ ენაზე თარგმნა საჭირო იქნება იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენი პროექტი 

დაფინანსდება. 


