
განაცხადის ფორმა 
 

განმცხადებელი  ------------------------------------------------------     

 
1. განმცხადებლის რეკვიზიტები 

 

მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი 
დროებითი საცხოვრებელი 

ადგილი (არსებობის შემთხვევაში) 

საკონტაქტო ტელეფონი 

(მობ./სახლის ტელ.) 

------------------------------------------- -------------------------------------------- ---------------------------------- 

 
2. შემოთავაზებული იდეის მოკლე აღწერა 

 

იდეის აღწერა ერთი წინადადებით განხორციელების ადგილი 

------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------ 

 
3. დაგეგმილი საქმიანობის ბიუჯეტი 

 

საერთო ბიუჯეტი (ლარი) მოთხოვნილი თანხა (ლარი) 

------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------- 

 

4. ბიზნეს ინიციატივის დეტალური აღწერა 
 

დაგეგმილი 

საქმიანობების 

აღწერა 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

საქმიანობისათვის 

საჭირო ინვენტარი, 

შენობა-ნაგებობა, 

მოწყობილობები 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

სად 

განხორციელდება 

იდეა (დასაბუთება) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



5. პროექტში ჩართული პირები 

 

საქმიანობებში ჩართული პირები  
პირების რაოდენობა 

 

მიუთითეთ (შეავსეთ ყველა პირზე, ლიდერის ჩათვლით) 
 

 

 

სახელი გვარი   _____________________________ 

პ/ნ ____________________         საცხოვრებელი ადგილი    _____________________________ 

გთხოვთ, აღწეროთ კონკრეტული ფუნქციები: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

სახელი, გვარი _____________________________ 

პ/ნ ____________________         საცხოვრებელი ადგილი _______________________________ 

გთხოვთ, აღწეროთ კონკრეტული ფუნქციები: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. წარმოებული პროდუქციის/სერვისის აღწერა 
 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

7. ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებული რისკები და მისი დაძლევის გზები 
 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. წარმოებული პროდუქციის/სერვისის რაოდენობა, ღირებულება და გასაღების სავარაუდო  ბაზარი 
 

იდეის განხორცილების შედეგად მიღებული პროდუქციის/სერვისის სავარაუდო რაოდენობა (დღე, თვე, 

კვარტალი, წელი) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

წარმოებული პროდუქციის/სერვისის  

თვითღირებულება 

წარმოებული  პროდუქციის/სერვისის  

გასაყიდი ფასი/ღირებულება 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

____________________________________________ ____________________________________________ 

წარმოებული პროდუქციის/სერვისის გასაღების სავარაუდო ბაზარი (რაოდენობა, პირობები, 

პერიოდი). 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. განხორციელების გეგმა 
 

აქტივობის დასახელება 

განხორციელების პერიოდი  
(’’---’’ ’’---------------’’-დან  - ’’---’’ ’’---------------’’მდე ) 

კვირა 
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10. იდეის განხორცილების შედეგად მიღებული სავარაუდო შემოსავლები 

 

შემოსავლის დასახელება თანხა ლარებში პერიოდი 

-------------------------------------------------------- ---------------------- -------------------------- 

-------------------------------------------------------- ---------------------- -------------------------- 

-------------------------------------------------------- ---------------------- -------------------------- 

-------------------------------------------------------- ---------------------- -------------------------- 

-------------------------------------------------------- ---------------------- -------------------------- 

-------------------------------------------------------- ---------------------- -------------------------- 

 

 

 



ბიუჯეტი სრული პერიოდი 

# დასახელება რაოდენობა 

საცალო 

ღირებულება 

 (ლარი) 

მოთხოვნილი თანხა 
საკუთარი 

თანამონაწილეობა 
jami 

1. მოწყობილებები და აღჭურვილობა:           

1.1.            

1.2.            

1.3.            

1.4.            

  მოწყობილებები და აღჭურვილობა:          

             

2. შრომითი დანახარჯები:          

2.1.            

2.2.            

2.3.            

  სულ შრომითი დანახარჯები:          

             

3. ტრანსპორტირების ხარჯი:          

3.1.            

3.2.            

3.3.            

  სულ ტრანსპორტირების ხარჯი:          

         

  სულ სხვა ხარჯები:          

             

5. პროექტის სრული ხარჯები:          

        

 

     

 


