
 

 
 

 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა გაეროს სურსათისა და 
სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მიერ ENPARD III-ის ფარგლებში 

 

თანამონაწილეობითი გრანტები 
 
 
ხშირად დასმული კითხვები 
 
1. რა არის თანამონაწილეობითი გრანტი? 
ENPARD III-ის ფარგლებში, FAO უზრუნველყოფს ინვესტიციების დაფინანსების ნაწილს სოფლის 
მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვებში. პროექტი ითვალისწინებს თანამონაწილეობითი გრანტების 
გაცემას ფერმერებზე, კოოპერატივებზე, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებზე, 
მუნიციპალიტეტებზე. ინვესტიცია გაყოფილია ორ ნაწილად:  თანამონაწილეობითი კონტრიბუცია 
(უზრუნველყოფილი ბენეფიციარის მიერ) და თანამონაწილეობითი გრანტი (დაფინანსებული FAO-ს 
მიერ). 

2. როდის და როგორ უნდა გაკეთდეს განაცხადი? 
საგრანტო პროგრამა დაიწყო 2019 წლის ოქტომბერში და საგრანტო განაცხადები მიიღება ციკლურად 

პროგრამის დასრულებამდე 2022 წლის დეკემბერში. თითოეულ ციკლში განაცხადების გაკეთება 

შესაძლებელი იქნება სამი თვის განმავლობაში. 

განაცხადების მიღების ბოლო ვადები განთავსებულია პროგრამის ვებ-გვერდზე განაცხადების 

მომზადების და წარდგენის წესებთან ერთად. ყველა განაცხადი უნდა მომზადდეს ვებ-გვერდზე და 

საჭირო დოკუმენტაციასთან ერთად წარდგენილ იქნას პროგრამისთვის შექმნილ პლატფორმაზე: 

www.faogrants.ge. განაცხადები 50,000 აშშ დოლარზე მეტი თანამონაწილეობითი გრანტის (FAO-ს 

კონტრიბუცია) ოდენობით უნდა გაკეთდეს მხოლოდ ინგლისურად. თანამონაწილეობითი გრანტები 

50,000 აშშ დოლარზე ნაკლები ოდენობით შესაძლებელია გაკეთდეს როგორც ინგლისურად, ისე 

ქართულად. 

3. შეუძლია თუ არა განმცხადებელს წარადგინოს ერთზე მეტი საპროექტო წინადადება? 
განმცხადებელს არ აქვს უფლება წარადგინოს რამდენიმე საპროექტო წინადადება ერთდროულად. 

თუ პროექტი უარყოფილია, განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია შემდეგი საგრანტო ციკლის დროს. 

თუ პროექტი დამტკიცდა, განმცხადებელს არ აქვს უფლება წარადგინოს მეორე პროექტი სანამ 

პირველი არ განხორციელდება და დასრულდება. 

4. რომელ მუნიციპალიტეტებს ფარავს საგრანტო პროგრამა? 
8 ძირითადი და 12 მიმდებარე მუნიციპალიტეტი მიიღებს გრანტებს: 

8 ძირითადი მუნიციპალიტეტი 14 მიმდებარე მუნიციპალიტეტი 

ყაზბეგი, მცხეთა-მთიანეთი ყვარელი, კახეთი 

ლაგოდეხი, კახეთი გურჯაანი, კახეთი 

დედოფლისწყარო, კახეთი სიღნაღი, კახეთი 

თეთრიწყარო, ქვემო ქართლი მარნეული, ქვემო ქართლი 

ახალქალაქი, სამცხე-ჯავახეთი ბოლნისი, ქვემო ქართლი 

ბორჯომი, სამცხე-ჯავახეთი დმანისი, ქვემო ქართლი 
ქედა, აჭარა გარდაბანი, ქვემო ქართლი 

ხულო, აჭარა წალკა, ქვემო ქართლი 

 ნინოწმინდა, სამცხე-ჯავახეთი 

 ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთი 

 ასპინძა, სამცხე-ჯავახეთი 

 დუშეთი, მცხეთა მთიანეთი 

 ხელვაჩაური, აჭარა 

 შუახევი, აჭარა 

 

http://www.faogrants.ge/


 

 
 

 
5. რომელი ღირებულებათა ჯაჭვები წარმოადგენს პრიორიტეტს პროგრამის ფარგლებში? 
პროგრამის ფარგლებში შერჩეულია შემდეგი ღირებულებათა ჯაჭვები: 

1. მესაქონლეობა 8 ძირითად მუნიციპალიტეტში.  
2. მერძევეობა 8 ძირითად მუნიციპალიტეტში.  
3. ბოსტნეული ლაგოდეხში, კახეთი. 
4. ხორბალი დედოფლისწყაროში, კახეთი. 

5. კარტოფილი ახალქალაქში, სამცხე-ჯავახეთი. 

 
6. ინვესტიციების რომელი ტიპებია მისაღები? 
საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მხოლოდ კაპიტალური ინვესტიციები. 
კაპიტალური ინვესტიცია არის დანახარჯი გრძელვადიანი აქტივების შესაძენად. ძველი და მეორადი 
ინვესტიცია/აღჭურვილობა არ დაფინანსდება. შეზღუდვები ასევე ეხება მშენებლობის და ცოცხალი 
ცხოველების ხარჯებს. დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
http://enpard.ge/en/conditions/ 
 
7. რა ტიპის ხარჯები არ დაიშვება ინვესტიციაში? 
კაპიტალური დანახარჯები, რომლებიც არ არის დაშვებული საგრანტო პროგრამის ფარგლებში: 
საოპერაციო ხარჯები საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაშვებული არ არის. საოპერაციო ხარჯი 
არის ხარჯი, რომელიც წარმოიშვება ბიზნესის ყოველდღიური საქმიანობიდან და ოპერაციებიდან. 
 
8. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს განმცხადებელი? 
პროგრამის მიზანია იმ პროექტების მხარდაჭერა, რომლებსაც ძლიერი ეკონომიკური, სოციალური და 

გარემოსდაცვითი გავლენა ექნებათ. 

9. რა დოკუმენტაცია იქნება საჭირო განაცხადისთვის? 

წარსადგენი დოკუმენტების სია დამოკიდებულია განმცხადებლის იურიდიულ სტატუსზე. 
მოთხოვნილი დოკუმენტების სია შეგიძლიათ იხილოთ აქ: http://enpard.ge/en/required-supporting-
documents/ 
 
10. რა არის საგრანტო თანხის მინიმალური და მაქსიმალური ოდენობა? 
თანამონაწილეობითი გრანტი, რომელიც დაფინანსდება FAO-ს მიერ, უნდა აღემატებოდეს 1,000 აშშ 

დოლარს და არ უნდა აჭარბებდეს 150,000 აშშ დოლარს. პირველადი წარმოებისა და 

კოოპერატივებისათვის, თანამონაწილეობითი გრანტის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 50,000 აშშ 

დოლარს. 

11. აუცილებელია თუ არა ბენეფიციარის თანამონაწილეობა? 
აუცილებელია. პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარი ვალდებულია დაფაროს ინვესტიციის მინიმუმ 

60%. სპეციალურად წახალისებულ ინვესტიციებში ბენეფიციარის თანამონაწილეობა მცირდება 40%-

მდე. სპეციალურად წახალისებული ინვესტიციების სია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: 

http://enpard.ge/en/list-of-specifically-promoted-equipment-investments/ 

12. რას გულისხმობს თანამონაწილეობა? 
ბენეფიციარის თანამონაწილეობა უნდა იყოს ნაღდი ფული ან ფინანსური გარანტიები ფინანსური 
ინსტიტუტებიდან.  არაფულადი კონტრიბუცია (ადამიანური შრომა, შემოწირულობა მიწის ნაკვეთის 

სახით, აღჭურვილობა და ა.შ.) ან სხვა დონორის დაფინანსება არ განიხილება როგორც ბენეფიციარის 

კონტრიბუცია. ერთადერთ გამონაკლისს წარმოადგენს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის 
სააგენტოს შეღავათიანი აგრო-კრედიტი, რომელიც ამცირებს საპროცენტო განაკვეთს შესაბამის 
სესხებზე. 
 
13. რა ოდენობისაა FAO-ს კონტრიბუცია? 
FAO-ს კონტრიბუციის მაქსიმალური ოდენობაა 40%, გარდა სპეციალურად წახალისებული 

ინვესტიციებისა. სპეციალურად წახალისებული ინვესტიციების შემთხვევაში ბენეფიციარებმა 

შესაძლოა მიიღონ დამატებითი ფინანსური და ტექნიკური  მხარდაჭერა. ამ შემთხვევაში, FAO-ს 

კონტრიბუცია შესაძლოა გაიზარდოს 60%-მდე. 

http://enpard.ge/en/conditions/
http://enpard.ge/en/required-supporting-documents/
http://enpard.ge/en/required-supporting-documents/
http://enpard.ge/en/list-of-specifically-promoted-equipment-investments/


 

 
 

 

14. დასაშვებია თუ არა საბანკო სესხის გამოყენება ბენეფიციარის თანამონაწილეობად? 
დასაშვებია. სესხის დამტკიცების წერილი ბანკიდან შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას 
ბენეფიციარის თანამონაწილეობის შესაძლებლობის დამადასტურებელ დოკუმენტად. 
 
15. რა ხდება განაცხადის შერჩევის შემდეგ? 
გრანტის დამტკიცების შემდეგ ჩატარდება საველე ვიზიტი ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით. 

ამასთანავე, ბენეფიციარმა უნდა დაამტკიცოს, რომ აქვს თანადაფინანსების შესაძლებლობა და 

შეათანხმოს ინვესტიციის განხორციელების გეგმა FAO-სთან საგრანტო ხელშეკრულების 

ხელმოწერამდე. 

16. როგორია საგრანტო თანხების მიღების პოლიტიკა? 
საგრანტო თანხა გადაირიცხება პირდაპირ მომწოდებელთან მას შემდეგ, რაც ბენეფიციარი 
გადაუხდის მომწოდებელს თანამონაწილეობის თანხას და მიიღებს აღჭურვილობას. 
 
17. ვინ აფასებს განაცხადებს და როგორია პროცედურა? 
ყველა განაცხადი გაივლის შემდეგ სამ ეტაპს: 

1. ტექნიკური მიმოხილვა და წინასწარი შეფასება 
2. მიმოხილვა და ქულებით შეფასება 
3. საბოლოო დამტკიცება - განაცხადების შეფასების კომიტეტის მიერ, რომელიც შედგება 

ევროკავშირის, FAO-ს და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს წარმომადგენლებისგან. 

კომიტეტის გადაწყვეტილება არის საბოლოო და შეუქცევადი. თუმცა, უარყოფის შემთხვევაში,  

განმცხადებელს შეუძლია გაუმჯობესებული საინვესტიციო წინადადება შემდეგი საგრანტო 

კონკურსის დროს წარადგინოს. 

 
 
 
 
 
 


