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საგრანტო ხელშეკრულება -ევროკავშირის საგარეო მოქმედებები- NEAR-TS/2015/371-492 (ხელშეკრულება)   ერთი მხრივ ევროკავშირი, რომელიც წარმოდგენილია ევროკომისიის (შემდგომში, როგორც „კონტრაქტორი“) სახით და მეორე მხრივ:  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საინდენტიფიკაციო კოდი: 237113869 იურიდიული მისამართი: საქართველო, ოზურგეთი, კოსტავს ქ. 1  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საინდენტიფიკაციო კოდი: 233730139 იურიდიული მისამართი: საქართველო, ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. 37  ჩოხატაურის მუნციპალიტეტი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საინდენტიფიკაციო კოდი: 242008705 იურიდიული მისამართი: საქართველო, ჩოხატაური, წერეთლის ქ. 2  თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საინდენტიფიკაციო კოდი: 237113850 იურიდიული მისამართი: საქართველო, ოზურგეთი, კოსტავას ქ. 1  სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საინდენტიფიკაციო კოდი: 211361694 იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, 26 მაისის მოედანი N2, მე-5 სართ  ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საინდენტიფიკაციო კოდი: 237075133 იურიდიული მისამართი: საქართველო, ოზურგეთი, 26 მაისის ქ.11ა,   (რომელთაც აქვთ მინიჭებული უფლებამოსილება ხელი მოაწერონ ხელშეკრულებას კოორდინატორთან. ხელშეკრულებაში ისინი მოხსენიებულ იქნებიან, როგორც „ბენეფიციარები“. კონტრაქტის წესები გამოიყენება, როგორც კოორდინატორის, ასევე თანა-ბენეფიციარების მიმართ)  თანხმდებიან შემდეგზე:         
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 სპეციალური პირობები   მუხლი 1 - ხელშეკრულების საგანი  1.1 წინამდებარე ხელშეკრულების საგანია პროექტის „მონაწილეობითი CHARRETTE გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისთვის“ (შემდგომში როგორც „ქმედება“) პროექტის განსახორციელებლად გრანტის გადაცემა. (აღნიშნული ქმედება აღნიშნულია დანართ 1-ში) 1.2 ბენეფიციარებს გადაეცემათ გრანტი, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული პირობებითა და ვადებით, ხელშეკრულება მოიცავს ასევე სპეციალურ პირობებს და დანართებს. ბენეფიციარების მიერ უნდა მოხდეს აღნიშნული პირობების დადასტურება.  1.3 ბენეფიციარები იღებენ გრანტს და კისრულობენ ვალდებულებას განახორციელონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ქმედება.  მუხლი 2. - ქმედების განხორციელების პერიოდი  2.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მეორე მხარის (კოორდინატორის) მიერ ხელმოწერისთანავე.  2.2 ქმედების განხორცელება დაიწყება:  - კონტრაქტორის მიერ წინასწარი დაფინანსების პირველი ნაწილის გადახდის შემდეგ თვის პირველ რიცხვში  2.3 ქმედების განხორციელების პერიოდია 36 თვე (მითითებულია დანართ 1-ში)  2.4 ხელშეკრულების ვადა ამოიწურება, როდესაც განხორციელდება კონტრაქტორის მიერ ქმედებისთვის განკუთვნილი თანხის სრული გადახდა, ქმედების განხორციელების დასრულებიდან არაუგვიანეს 18 თვისა, რაც რეგულირდება 2.3 მუხლის მიერ. თუ არ მოხდება II დანართის 12.5 მუხლით გათვალისწინებული გადავადება.  მუხლი 3 -  დაფინანსება  3.1 მთლიანი ხარჯი არის 416,388.00 ევროს ოდენობით და ეს  მითითებულია დანართში III-ში.  3.2 კონტრაქტორი იღებს  ვალდებულებას მოახდინოს დაფინანსება 374,749.00 ევროთი ოდენობით (ეს თანხა წარმოადგენს მაქსიმალურ ოდენობას).  გრანტი ლიმიტირებულია 90.00% საერთო უფლებრივი ხარჯიდან და მითითებულია პარაგრაფში 1.  კონტრაქტორის შენატანის საბოლოო ოდენობა განისაზღვრება დანართ II-ს მე-14 და მე-17 მუხლებით.  3.3 II დანართის 14.7 მუხლის თანახმად, საქმიანობის პირდაპირი ხარჯების საბოლოო ოდენობად დადგენილი 7% ამავე  დანართის მე-14 და მე-17 მუხლების მიხედვით,  შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას, როგორც არაპირდაპირი ხარჯი.  მუხლი 4 - ანგარიშისა და გადახდის წარმოება  4.1 გადახდა უნდა განხორციელდეს II დანართის მე-15 მუხლის მიხედვით, ვარიანტი N2 მითითებული მუხლში 15.1. 
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 საწყისი ავანსი 87,926.00 ევრო; შემდგომი ავანსი 249,348.00 ევრო; (მე-2 დანართის დებულების საგანი); გრანტის საბოლოო ბალანსი 37,475.00 ევრო. (მე-2 დანართის დებულების საგანი)  მუხლი 5 - საკონტაქტო მისამართი 5.1 წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი კომუნიკაცია,  უნდა განხორციელდეს წერილობით შემდეგ მისამართზე:  კონტრაქტორისთვის: გადახდის მოთხოვნა და თანდართული ანგარიში, მათ შორის საბანკო ანგარიშის ცვლილებები გაიგზავნება:  ევროკომისია ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში საქართველო თბილისი, ნინო ჩხეიძის 38 კონტრაქტების დაფინანსებისა და აუდიტის განყოფილება;  ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტების ასლები და  ნებისმიერი სახის კორესპონდენცია გაიგზავნება: ევროკომისია ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში საქართველო თბილისი, ნინო ჩხეიძის 38 ოპერაციული განყოფილება  კოორდინატორისათვის: ქ. ოზურგეთის თვითმმართველობის მუნიციპალიტეტი  საქართველო, ოზურგეთი, კოსტავას 1.1 ტელ: +995 496 275125  5.2 ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, რომელიც განისაზღვრება II დანართის 15.7 მუხლის მიხედვით განეკუთვნება: საქართველოს აუდიტისა და კონსულტაციის კომპანია (GACC) აქსის ბიზნეს პალასი, 4 სართული საქართველო, თბილისი, 0160, გამრეკელის ქ. N2დ ტელ: +995 32 290 4522 ელექტრონული ფოსტა: info@gacc.com.ge  მუხლი 6 - დანართები 6.1 შემდეგი დოკუმენტები თან ერთვის წინამდებარე სპეციალურ პირობებს და წარმოადგენს კონტრაქტის განუყოფელ ნაწილს: დანართი I: აქტივობის აღწერა; დანართი II: გარე აქტივობებისთვის გრანტის გადაცემის შესახებ კონტრაქტის ზოგადი პირობები; დანართი III: აქტივობის ბიუჯეტი (სამუშაო ფურცელი 1,2 და 3); დანართი IV: ხელშეკრულების დადების პროცედურები; დანართი V: გადახდის სტანდარტული მოთხოვნა და დაფინანსების საიდენტიფიკაციო ფორმა; დანართი VI: ნარატიული და ფინანსური ანგარიშგების ნიმუში  დანართი VII: საგრანტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარჯების კონტროლის უფლებამოსილების ფარგლები დანართი VIII: აქტივებზე საკუთრების ფლობის უფლების გადაცემა  
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მუხლი 7 – აქტივობისთვის საჭირო სხვა სპეციფიკური პირობები 7.1 ზოგად პირობებს ემატება შემდეგი: 7.1.1 ფინანსური დახმარება მესამე მხარეს შესაძლებელია გადაეცეს განმცხადებლებისათვის არსებული პირობების მიხედვით და იმ კრიტერიუმებისა და პირობების შესაბამისად, რომელიც მითითებულია I დანართში მოცემული აქტივობის აღწერილობაში. დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა თითოეული მესამე მხარისათვის შეზღუდულია 5,000.00 ევრომდე. შედგენილია ინგლისურ ენაზე სამ ორიგინალად, ორი ორიგინალი რჩება ევროკომისიაში და ერთი ორიგინალი ინახება ბენეფიციართან.  ბენეფიციარი     კონტრაქტორი სახელი      სახელი იანოშ ჰერმანი / ხელმოწერილია თანამდებობა      თნამდებობა / დელეგაციის ხელმძღვანელი ხელმოწერა      ხელმოწერა თარიღი      თარიღი 18/12/2015   დანართი 1   1        პროექტი  1.1        პროექტის  აღწერა  1.1.1  აღწერა  შესავალი   მოცემული სამწლიანი პროექტის კონცეფცია ყველა აპლიკანტის ერთობლივი  მუშაობის შედეგად ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბში შეიქმნა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულ და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ფასილიტაციით ჩატარებულ დაგეგმვის სამ-დღიან სამუშაო  შეხვედრაზე1 (სურათი 1). შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდნენ ტურიზმის ექსპერტები გურიის ოთხივე ადგილობრივი ხელისუფლებიდან, ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის წევრები და ნაწილობრივ ოზურგეთის გამგებელი და საკრებულოს თავმჯდომარე. შეთავაზებული აქტივობა აერთიანებს გურიის ოთხივე მუნიციპალიტეტს: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი (აპლიკანტი) და ქალაქი ოზურგეთი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი (თანააპლიკანტები). მათ ასევე შეუერთდნენ ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი  და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, პროექტის პროფესიონალურად მართვისა და ფასილიტაციის მიზნით. მმართველი საბჭოს ხელმძღვანელობით, რომელშიც სხვადასხვა მხარეა ჩართული, პროექტის ძირითადი გუნდი ახორციელებს მოცემულ აქტივობას შემდეგი მიზნის მისაღწევად:  ადგილობრივი ხელისუფლების, საზოგადოების და ეროვნული სააგენტოების ერთობლივი ძალისხმევით გურიის ტურიზმის სექტორის მდგრადი და ყოვლისმომცველი განვითარების ხელშეწყობა  რეგიონის მიმზიდველობის გაზრდის გზით  (ძირითადი ამოცანა). ისეთ საერთო პრინციპებზე დაყრდნობით, როგორიცაა კულტურული და ტრადიციული ღირებულებების ხელშეწყობა, მულტი-სექტორული პარტნიორობა და შედეგზე ორიენტირებული და კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მიღებისას თანამშრომლობა, აპლიკანტი მიზნად ისახავს გამოიყენოს მიდგომა, რომელიც გამოიწვევს შემდეგ პროცესსა და  შედეგებს: სხვადასხვა დაინტერესებული მხარისა და მონაწილეობითი პროცესის საშუალებით შემუშავებულია  გურიის  ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც ეფუძნება  ინფორმაციის გამჭვირვალობას, ღია და ინკლუზიურ კონსულტაციებს და მოქალაქეთა აქტიურ ჩართულობას კონცეფციის შექმნასა და გადაწყვეტილების მიღებაში (მოსალოდნელი შედეგი 1) . 
                                                           1http://www.ibusiness.ge/ozurgetis-muncipaliteti-evrokavshiris-konkursis-finalur-etapzea/ 
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შეთანხმებები და შედეგები მიღწეულია გურიის ოთხივე მუნიციპალიტეტის მჭიდრო თანამშრომლობით  ყველა შესაბამის როგორც ეროვნულ, ისე ადგილობრივ სამთავრობო და არასახელისუფლო აქტორთან (მოსალოდნელი შედეგი 2). საზოგადოებრივი დაგეგმვის მონაწილეობითი მეთოდოლოგია, რომელიც შემუშავებულია Portland-ის (აშშ) მიერ CHARRETTE-ის ეროვნულ ინსტიტუტზე2 დაყრდნობით, არის პროექტის განხორციელების პროცესის მოდელი. ამიტომ, სამოქმედო კურსი მოიცავს სამ განსაზღვრულ  ფაზას: CHARETTE-მდე, CHARETTE, CHARETTE-ის შემდგომი. ასევე, მცირე გრანტების სქემა საზოგადოებრივი ჯგუფებისათვის ხელს შეუწყობს ახალი საპროექტო იდეების ეფექტურ ადგილობრივ ინიციატივად გარდაქმნას. შედეგად პროექტი მიმართული იქნება: ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ადგილობრივ არასახელისუფლო აქტორებს შორის თანამშრომლობითი და ეფექტური ურთიერთობის ჩამოყალიბებაზე. (კონკრეტული ამოცანა 1). გურიაში ტურისტული პოტენციალის გამოკვლევასა  და შეფასებაზე. ( კონკრეტული ამოცანა 2). ტურისტული ადგილებისა და შესაბამისი ბიზნეს სექტორების მდგრადი განვითარებისთვის  მონაწილეობითი სტრატეგიული გეგმისა და  სამოქმედო გეგმების  შემუშავებაზე. (კონკრეტული ამოცანა 3). მოქალაქეთა მცირემასშტაბიანი აქტივობების მხარდაჭერა და განსაზღვრული ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური პროექტების განვითარების ლობირება რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე (კონკრეტული ამოცანა 4). შემოთავაზებული აქტივობა პირდაპირ პასუხობს გამოცხადებული კონკურსის, როგორც ძირითად, ისე ლოტის შესაბამის ამოცანებს, რადგან მიზნად ისახავს საჯარო, გამჭვირვალე და მრავალი დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით პროცესს, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა ხედვას, ინტერესს, მთავრობის, კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების საჭიროებებს. მოიცავს რა გურიის ყველა მუნიციპალიტეტს, პროექტი ხელს შეუწყობს და დაგეგმვისა და განვითარების მიდგომის შემუშავების პროცესს წარმართავს მაღალი დონის საზოგადოებრივი მონაწილეობით. ყველა მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობის სურვილი  აჩვენებს მათი  კონკრეტული ინსტიტუციური პასუხისმგებლობის გაცნობიერებასა და პატივისცემას, რომ გაზარდონ მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ეს განაცხადი ეფუძნება მათ დიდი ინტერესს, რომ ადგილობრივი რესურსები და რეგიონის ტურისტული პოტენციალი სამართლიანად, ეფექტიანად და გააზრებულად იქნას გამოყენებული, რათა ყველა მოქალაქემ და მომავალმა თაობამ შეძლოს საკუთარი საარსებო გარემოს შენება მდგრად საძირკველზე. CHARETTE-ის ჰოლისტური პროცესი უზრუნველყოფს ადგილობრივი საჭიროებებისა და მოთხოვნების სრულად გათვალისწინებას და მიგვიყვანს განხორციელებადი ტერიტორიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავებასთან, ისევე როგორც კონკრეტულ ინიციატივებთან და პროექტებთან, რომლებიც ხელს შეუწყობს ამ მცირე ყურადღების მქონე რეგიონის მდგრად და ყოვლისმომცველ განვითარებას.  რეგიონი გურია ჩაისა და მიკროჩიპების წარმოების წარმატებული ცენტრი იყო. საბჭოთა რეჟიმის დაშლის  შემდეგ  წარმოებამ კრახი განიცადა და ორი ათწლეულის შემდგომ ამ კუთხით განვითარება კვლავ ძალიან დაბალია. 2014 წლის აღწერის თანახმად, მოსახლეობა 2002 წლის მონაცემებთან შედარებით 21%-ით შემცირდა. არსებულ მონაცემებში მნიშვნელოვანი შეუსაბამობების გამო ჯერ კიდევ არ არის ნათელი, რომელი მაჩვენებლებია ზუსტი: census.ge-ზე - 113221 მაცხოვრებელი; geostat.ge -138800, რომელთაგან 102000 ცხოვრობს სოფლად; თუ გურიის გამგებლის მთავარი გვერდი, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობა არის 150136. ამასთანავე, მნიშვნელოვანი საკითხია მოსახლეობის მიგრაცია სამუშაო ადგილების ნაკლებების გამო და ეს მკვეთრად იგრძნობა სასოფლო და მთიან დასახლებებში, განსაკუთრებით ჩოხატაურში. ბევრმა დაწყებითმა სკოლამ  ფუნქციონირება დაიწყო  შეერთებული კლასებით და დაასრულა  მეშვიდე კლასით, რამაც ოჯახები აიძულა  ცენტრებში გადასულიყვნენ  საცხოვრებლად. ეს ხაზს უსვამს და  აღრმავებს რეგიონის ეკონომიკურ სისუსტეს. სტატისტიკური მონაცემებით უმუშევრობის კოეფიციენტი არის 5.1%, რომელიც ეროვნულ მაჩვენებელთან შედარებით დაბალია (12.4%). ამის ახსნად შესაძლოა მივიჩნიოთ სუბტროპიკულ მეურნეობაში თვითდასაქმებულთა მაღალი მაჩვენებელი. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბოლო მონაცემების მიხედვით, გურიის 15802 მაცხოვრებელი (54% ქალი) იღებს  სუბსიდიას სასიცოცხლო საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ეროვნულ სტანდარტებთან შედარებით (10.8%), გურიაში 
                                                           2http://www.charretteinstitute.org/ 
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მოსახლეობის მხოლოდ 7,2% არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა. რეგიონი არ არის ცენტრი იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის და ითვლის მხოლოდ რამდენიმე მუსლიმურ თემს, რომლებიც დაახლოებით 25 წლის წინ ეკო-მიგრანტების სტატუსით გადმოვიდნენ აჭარიდან. როგორც ძველი მართლმადიდებელი  რუსული და სომხური თემები, ეს უმცირესობებიც კარგად არიან ინტეგრირებულები. ამ პროექტს შეუძლია ხელი შეუწყოს  კულტურული მრავალფეროვნების  პოპულარიზაციას. ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბისა და მისი პარტნიორი ორგანიზაციის - ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ,  ზღვისპირა სოფელ წყალწმინდაში, 2015 წლის ადრეულ გაზაფხულზე ჩატარებული საზოგადოებრივი მონიტორინგისას  შეგროვებული მონაცემებიდან ჩანს, რომ  მაცხოვრებლების 57%-ს არ შეუცვლია ეკონომიკური მდგომარეობა უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში, მაშინ როდესაც  26%-ის აზრით  მდგომარეობა გაუარესდა, როლო 16% საკუთარ თავს ღარიბად მიიჩნევს. მიუხედავად ტურისტული რეგიონისა, სადაც ბევრი  გასართობ პარკ ციცინათელაში მუშაობს, გამოკითხულებიდან 74% იყო უმუშევარი. დასაქმებულ  ხალხს შორის 60% არის მამაკაცი, რომელთაგან 76.9% მუშაობს კერძო ან საჯარო სამსახურში. ეს მონაცემები ავლენს დასაქმებულთა შორის ძლიერ გენდერულ დისბალანსს და ნათლად გვანახებს ტურიზმის სექტორში სეზონური  დასაქმების გამოწვევებს. გურია გადაჭიმულია 2,003 კმ2-ზე3. ეროვნული გზები და რკინიგზა რეგიონს პირდაპირ დედაქალაქთან, ბათუმის საერთაშორისო პორტთან და აეროპორტთან, ფოთთან და ქუთაისთან აკავშირებს. თუმცა, თავად რეგიონში არ არის კარგი საზოგადოებრივი სატრანსპორტო კავშირი მუნიციპალიტეტებს შორის. გურია მდიდარია წყლის რესურსით, აქვს ოქროს და განსაკუთრებით მაღალი შემცველობის თორიუმის საბადო, ახალი ენერგიის წყარო, სოფლის მეურნეობაში მოსავლის წარმოების ნიშა. გასაოცარი კლიმატური ზონების მრავალფეროვნება, 100 კმ-ზე ნაკლები ტენიანი სუბ-ტროპიკული ზღვისპირა ზონიდან მცირე კავკსიონის მთებამდე 2850 მ-ის სიმაღლის ალპური კლიმატის მახასიათებლებით. რეგიონში არის  ბევრი სხვადასხვა მიმზიდველი ადგილი გაჯანსაღების, ღია ცის ქვეშ აქტივობების და ფრინველებზე დაკვირვების მოყვარულთათვის. მაგ. მსოფლიოში უნიკალური მაგნიტური ქვიშის სანაპირო, რომელიც გადაჭიმულია 22 კმ-ის სიგრძეზე, ცნობილი მინერალური წყალი და ნაბეღლავისა და ბახმაროს  კლიმატური სპა, ისევე როგორც ფართო ჭარბტენიანი ეკოსისტემა - კოლხეთის ეროვნული პარკი, რომელიც 1992 წელს დაარსდა  და 2007 წლიდან ტურისტული დანიშნულება შეიძინა. დღემდე ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების განვითარების საკითხი როგორც ცენტრალური მთავრობის,  ასევე საერთაშორისო დონორების მიერ უგულებელყოფილია. 2006 და 2013 წლების ეროვნული ეკონომიკური სტატისტიკური მაჩვენებლების შედარება ავლენს, რომ გურია, საქართველოს რეგიონებს შორის, მუდმივად არის  ყველაზე დაბალ დონეზე და ზრდა არ შეინიშნება. 2013 წელს რეგიონის მშპ მხოლოდ 2% დაფიქსირდა . ტურისტული სექტორი 2014 წელს, ნაკლებად ცნობილმა გურიამ საქართველოში მყოფი ტურისტების მხოლოდ 2-4% მიიღო, რის გამოც იგი იკავებს ბოლოდან მეორე პოზიციას რაჭა-ლეჩხუმის/ქვემო სვანეთის შემდეგ. სამ სანაპირო სოფელში - ურეკში, გრიგოლეთსა და შეკვეთილში რეგისტრირებულია 61 სასტუმრო ან საოჯახო ტიპის სასტუმრო, რომლებიც მთლიანობაში გვთავაზობს 3540 ადგილს. 2015 წლის აგვისტოში, ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ დაარეგისტრირა 3000 ადგილი (ღამის გასათევი) მთელ გურიაში. ურეკი მასპინძლობს სტუმრების საერთო რაოდენობის 75%-ს. სოფელში, რომელიც ახლოსაა მატარებლის გაჩერებასთან არის ორი ოთხვარსკვლავიანი სასტუმრო. შეკვეთილის სანაპირო ნაკლებად ცნობილია უცხოელი ტურისტებისათვის, მაგრამ გვთავაზობს ერთ ოთხვარსკვლავიან სასტუმროს და ასევე შენდება ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო. გურიის სამი ქალაქის ცენტრში ფაქტობრივად არ არის სასტუმრო. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და ქალაქში ერთდროულად არის 150 საოჯახო ტიპის სასტუმრო ან სასტუმრო, ლანჩხუთში არის მხოლოდ 45 და ჩოხატაურში, მიუხედავად ცნობილი კურორტის ბახმაროს არსებობისა, არის მხოლოდ 6. ეს ციფრები არ მოიცავს პოპულარულ სახლებს, პატარა თავშესაფრებსა და დაჩებს ვიზიტორებისათვის. მსგავსი განაწილებით ხასიათდება კვების მიწოდების სექტორიც. ჩოხატაურში მხოლოდ 3 რეგისტრირებული რესტორანია, მაშინ როცა ლანჩხუთში 10 და ოზურგეთში 70 რესტორანია განთავსებული, ამასთანავე, ყველა გვთავაზობს ჩვეულებრივ ადგილობრივ სამზარეულოს. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 2015 წლის აგვისტოს მონაცემებით, საქართველოში წინა წლებთან   შედარებით ტურიზმის 10%-იანი ზრდა ფიქსირდება, მაგრამ გურიაში მოსახლეობისა და ტურიზმის არასათანადო ან არარსებული სტატისტიკური მონაცემების გამო, თამამი ნაბიჯი იქნება სამომავლო განვითარების შესახებ აზრის გამოთქმა და რაოდენობრივი შეფასებების წარმოება. მიუხედავად ამისა, 
                                                           3http://gnta.ge/georgia-attracts-10-more-tourists-in-august/ 
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წყალწმინდაში წარმოებულმა ბოლო საზოგადოებრივმა მონიტორინგმა გამოავლინა ზოგიერთი საინტერესო საკითხი, რომელიც შესაძლოა რეპრეზენტატული იყოს არანაკლებ ოთხი სანაპირო ზონისათვის. სოფელში არის 1300 მაცხოვრებელი გაფანტული 7 დასახლებად, რომელთაგან 90%-მა დააფიქსირა დადებითი დამოკიდებულება სოფელში ცხოვრებასთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ არ აპირებს გადასახლებას. სოფელს აქვს კარგი ხელმისაწვდომობა საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, ვინაიდან მდებარეობს ცენტრალურ გზასა და რკინიგზასთან ახლოს. აქვე არის ახალი სკოლა, სადაც შესაძლებელია კარგი განათლების მიღება. თუმცა, 96.4% წუხს ცუდი სანაპირო ინფრასტრუქტურის თაობაზე, ხოლო 74% უკმაყოფილოა კულტურული და სპორტული შემოთავაზებებით. ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი განსაკუთრებულად დანაგვიანებული სანაპირო ზოლია. სიტუაციის გამოსასწორებლად, 2015 წლის  ზაფხულში ურეკი აღიჭურვა სანაპიროს დასუფთავების მანქანებით. სხვა სანაპირო სოფლებსაც აქვთ იმედი, რომ  მიიღებენ სარგებელს ამ ინვესტიციიდან.  სურათი 2 გვიჩვენებს ტურისტების გადანაწილებას ეროვნების მიხედვით.  ჩანს, რომ საქართველოს უშუალო მეზობელი ქვეყნები  არიან ყველაზე მნიშვნელოვანი წყარო ადგილობრივი ტურიზმისთვის. ასევე აღსანიშნავია, რომ ყაზახეთს აქვს მიმდინარე ჯანმრთელობის დაზღვევის სქემა, რომელიც საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს ეწვიონ საქართველოს დასასვენებელ და რეკრეაციულ სანატორიუმებსა  და სპას.  სურათი 2 საქართველოში ვიზიტორების გადანაწილება ეროვნების მიხედვით                                                                                ტოპ 15 ქვეყანა 
 ქვეყანა 2014: 9 თვე 2015: 9 თვე ცვლილება ცვლილება% 
1 სომხეთი 942,742 1,069,567 126,825 13% 
2 თურქეთი 1,115,320 1,064,712 -50,608 -5% 
3 აზერბაიჯანი 974,956 1,053,643 78,687 8% 
4 რუსეთი 641,048 733,649 92,601 14% 
5 უკრაინა 114,099 110,381 -3,718 -3% 
6 ისრაელი 34,426 47,515 13,089 38% 
7 პოლონეთი 40,792 36,845 -3,947 -10% 
8 ყაზახეთი 22.855 30,521 7,666 34% 
9 გერმანია 27,041 30,234 3,193 12% 
10 აშშ 22,475 24,465 1,990 9% 
11 ბელორუსია 15,762 24,315 8,553 54% 
12 ირანი 44,972 19,596 -25,376 -56% 
13 გაერთიანებული სამეფო 13,173 15,461 2,228 17% 
14 საბერძნეთი 17,1010 15,182 -1,919 -11% 
15 არაბეთის გაერთიანებული ემირატები 

1,059 13,793 12,284 814% 

წყარო: საინფორმაციო ცენტრი, ინფორმაციისა და ანალიტიკის დეპარტამენტი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოთხი მუნიციპალიტეტის ტურიზმის სექტორში დეტალური  მონაცემები  სტუმრების რაოდენობის, დასაქმებულების, ან შემოსავლის თაობაზე ხელმისაწვდომი არ არის. ამ პროექტის მიმდინარეობისას შემუშვდება უფრო ამომწურავი საბაზისო მონაცემები და  ტურიზმის მონიტორინგის სქემა. 2013 წელს, რეგიონული განვითარების საბჭომ UNDP-ის, SDC-ის და ADA-ს მხარდაჭერით შეიმუშავა გურიის ყოველმხრივი რეგიონული განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებისათვის4. დოკუმენტი აღიარებს რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს და აღნიშნავს, რომ ძირითადი ბარიერი ტურიზმის განვითარებისთვის არის ადგილობრივი კაპიტალის ნაკლებობა, შეზღუდული საერთაშორისო ინვესტიცია, სუსტი ინფრასტრუქტურა, განსაკუთრებით კვებისა და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის სექტორში და შეთავაზებების სეზონურობა. რეგიონული განვითარების საბჭომ ბევრი სტრატეგიული ამოცანა გამოავლინა და ტურიზმის სექტორის განვითარებისათვის ქვე-ამოცანებიც გამოკვეთა, მაგრამ არ მოხდა მათი რომელიმე 
                                                           4http://static.mrdi.gov.ge/52b30ef70cf2f9b6fab6b48c.pdf 
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სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინება. მიუხედავად ტურიზმის განვითარების საკითხისა, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამის პრიორიტეტს 2015-2017 წლებისათვის5, რეგიონული განვითარების საბჭოს6 მიერ შემუშავებული გურიის რეგიონული განვითარების სამოქმედო გეგმა 2015-2017 არ ასახავს ამ პოტენციალს. სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი არ იყო მონაწილეობითი და ფოკუსირებულია ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე დასახლებული სოფლის ცენტრებში. უცნაურია, რომ ტურიზმის განვითარების თავში შესულია სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხები. ერთადერთი დაგეგმილი ტურისტული აქტივობა არის გომის სათხილამურო კურორტის განვითარება. თუმცა გეგმა არ მოიცავს ტურისტული ინფორმაციის გავრცელების გაუმჯობესებას, მოშორებით მდებარე სოფლების ან მიმზიდველი ადგილების ხელმისაწვდომობას, სანატორიუმების რეკონსტრუქციას, მომსახურების მიწოდებაში შესაძლებლობების განვითარებას, მნიშვნელოვანი მინერალური წყაროების და მათი წყალგამყოფების დაცვას,  დრენაჟს ან ფორტიფიკაციებს წყალდიდობისკენ მიდრეკილი მდინარეებთან ან ზღვისპირა რაიონებში, კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენას, ან ზვავისა და ეროზიისათვის პრევენციული ზომების მიღებას. დაცული ტერიტრიების ეროვნულმა სააგენტომ თავის ვებ გვერდზე (http://apa.gov.ge) გამოაქვეყნა დაცული ტერიტორიების გრძელი სია, დეტალური ინფორმაციითა და პარკების, ნაკრძალების, ბუნებრივი ძეგლების და განსაკუთრებული ლანდშაფტების ილუსტრაციებით. გურია წარმოდგენილია მხოლოდ კოლხეთის ეროვნული პარკით. ხოლო, მაგ. გორაბერეჟოულის დენდორიუმი, ორკეს ტყე-პარკი სოფელ ზემოხეთში ან მაღალ სიმაღლეზე მდებარე ჯაჯის ტბა7 აღნიშნული არ არის. საინტერესოა აგრეთვე, რომ თბილისი - ბათუმის დამაკავშირებელ მთავარ გზაზე არ არის ეროვნული ტურისტული გურიაში არსებული საგანძურის მაჩვენებლები. მხოლოდ ჩოხატაურის ცენტრალურ გზაჯვარედინზე არის ტურისტული ნიშანი, რომელიც  მიგვითითებს ცნობილ სამთო კურორტ ბახმაროსაკენ.  ხედვები, მოქალაქეთა მონაწილეობა და თანამშრომლობა კითხვაზე, რომელიც ეხებოდა მუნიციპალიტეტის გაწეულ ძალისხმევას განვითარებასთან დაკავშირებით, წყალწმინდის მოსახლეობის 40%-მა განაცხადა, რომ  მათგან კონსულტაციები მიიღეს საჭიროებების შესახებ, ხოლო 14% პერსონალურად შეხვდა მუნიციპალიტეტის წევრებს. მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ 42% იყო კმაყოფილი  შეხვედრის პროცესით, 57%-მა მიიჩნია, რომ მუნიციპალიტეტს სურს დახმარება მაგრამ არ გააჩნია სახსრები. 2014 წელს, სოფელმა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამებით 25000 ლარი მიიღო სადრენაჟო არხების გასარემონტებლად, გზების შესაკეთებლად, ავტობუსის გაჩერებების ასაშენებლად და წყალმომარაგების სისტემის სარემონტო სამუშაოებისთვის. შეფასების მიხედვით პროექტები განხორციელდა საშუალო დონეზე. საინტერესოა, რომ ყველა მამაკაცი და ასევე ქალების უმრავლესობა გამოთქვამდა სურვილს მონაწილეობა მიეღო თემის აქტივობებში. ადგილობრივი ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხად დასახელდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ერთი სოფლის მაჩვენებლები, იგი  ამყარებს მონაწილეობითი პროცესის აუცილებლობასა და რეალურობას ტურიზმის სტრატეგიის შემუშავებისას,  რომელიც გააძლიერებს მდგრად და ყოვლისმომცველ განვითარებას, რაც თავის მხრივ მოიცავს შესაძლებლობების ზრდას განსაკუთრებით ქალებში და შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს დაბალ-კვალიფიციური სამუშაო ძალისთვისაც კი. აქამდე ცენტრალური მთავრობა უგულებელყოფდა მონაწილეობით პროცესს და ტურიზმის განვითარებას გურიაში. მიუხედავად არსებული სტრატეგიული დოკუმენტებისა, ეროვნული და ადგილობრივი ხელისუფლებები არ მიჰყვებოდნენ ერთიან ხედვას და რეგიონის მცირე მხარდაჭერა ნაკლები ინტერესის მაჩვენებელია. ბიძინა ივანიშვილმა ჩადო ინვესტიცია შეკვეთილში, როგორც ციცინათელას გასართობ პარკ, ასევე ამჟამად მშენებარე საკონცენრტო დარბაზის, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროსა და რაგბის მოედნის მშენებლობაში ქობულეთის გზასთან ახლოს. აჭარაში, უფრო მჭიდროდ დასახლებულ ქობულეთთან სიახლოვის გამო სავარაუდოა, რომ ეს მეზობელი რეგიონი შთანთქავს ეკონომიკურ სარგებელს. სამწუხაროდ, გასართობი პარკი მუშაობს მხოლოდ ივნისის შუა პერიოდიდან სექტემბრის შუა რიცხვებამდე, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მუდმივად მუშაობის შესაძლებლობა.  
                                                           5http://static.mrdi.gov.ge/550c24ee0cf24147438b16f6.pdf 6http://www.cida.ge/site/index.php/Eng/news/item/1536-action-plans-for-georgia%E2%80%99s-regions-issued 7http://www.chokhatauri.ge/ 
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ადგილობრივ დონეზე, ოზურგეთისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტმა დააარსეს არასამეწარმეო ერთეულები ადგილობრივი ტურიზმისა და სხვა სექტორების განვითარების მიზნით. ლანჩხუთში ამ სამთავრობო საზოგადოებრივ ორგაზანიციას ეწოდება „საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების, ინვესტიციების, ტრანსპორტის, ტურიზმის და მეწარმეობის განვითარების ცენტრი“8. ოზურგეთში კი „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტის და ტურიზმის განვითარების ცენტრი“, რომელსაც ჰყავს დაახლოებით 15 მუდმივი შტატი და იღებს 300 000 ლარს წლიური ბიუჯეტის სახით მუნიციპალიტეტისაგან. ჩოხატაურს აქვს მუნიციპალური ოფისი, რომელიც მუშაობს ტურიზმის განვითარებაზე. 2014 წელს საქართველოში განხორციელდა ადგილობრივი მთავრობის რეფორმა და ქალაქი ოზურგეთი გახდა დამოუკიდებელი მუნიციპალური ერთეული. მისი შემადგენელი სტრუქტურები კვლავ ჩამოყალიბების პროცესშია. თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტებს შორის კონსოლიდირებული მიდგომის შემუშავებისთვის დღემდე არ არსებობს. ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს ინფორმაცია სიმდიდრეზე და რეგიონის გამოუყენებელ პოტენციალზე, ისევე როგორც არსებულ დეფიციტზე. გარდა ბუნებრივი სილამაზისა, ცენტრალური მდებარეობისა და კარგი სტუმართმოყვარეობისა, გურია უამრავი ცნობილი მწერლის, პოტის, ფილოსოფოსის, არქეოლოგის, მეცნიერის და პოლიტიკოსის სამშობლოა, მაგ. ედუარდ შევარდნაძე. ბევრი გზის საფარი ხელახლა მოიკირწყლა, მაგრამ საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ ცუდ მდგომარეობაშია, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება ძალიან ნელა მიმდინარეობს, ტურისტული მომსახურება ვერ აკმაყოფილებს სტანდარტებს და ტურისტული ინფორმაციის გავრცელების კულტურა და ხელშეწყობა საერთოდ არ ხდება. მაგალითია ურეკის რკინიგზის სადგური, რომელიც ემსახურება ბევრ ტურისტს როგორც თბილისიდან, ისე ბათუმიდან. აქ არ არსებობს არც ტურისტული ინფორმაცია და  არც სუვენირების ან ადგილობრივი ნაწარმის შესყიდვის შესაძლებლობა. აპლიკანტები შიშობენ, რომ სექტორის უგულვებელყოფის გაგრძელება  ხელს შეუწყობს მიგრაციის ზრდას და მიგვიყვანს, როგორც კულტურული ტრადიციების დაკარგვასთან, ასევე გულგრილობასთან, რომელიც იწვევს გარემოს დაბინძურებას, ბუნებრივი ძეგლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის განადგურებას. ეს თავის მხრივ გააუარესებს ეკონომიკურ მდგომარეობას და შეამცირებს მიმზიდველობას და არსებულ უსაფრთხო სიტუაციას რეგიონში. მიუხედავად ამისა,ზოგიერთი  ცალკეული იდეა განხორციელდა. ჩოხატაურის ინიციატივით შეფასდა მუნიციპალიტეტის 61 სოფელი და ახლახან გამოიცა ორენოვანი, ტურისტული ბროშურა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა შექმნა სლოგანი „ერთი ნაბიჯი მთიდან ზღვამდე“. ასევე გააკეთეს სატელევიზიო რეკლამა და განახორციელეს გომის სამთო კურორტის გზის რეკონსტრუქცია, რის შედეგადაც მხოლოდ 40 წუთის სავალი გზაა სანაპიროდან. რეგიონის  ერთადერთი ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი მდებარეობს ქალაქ ოზურგეთში, თუმცა ამჟამად იგი არ ფუნქციონირებს. ოთხი მუნიციპალიტეტის ერთობლივი ძალისხმევა იქნება უფრო ეფექტიანი, მასშტაბური და უფრო მეტად ეფექტური ინფრასტრუქტურული ცვლილების გამომწვევი. ერთი-ერთი ძირითადი მიზეზი ტურიზმის დეპარტამენტებს შორის თანამშრომლობის ნაკლებობისა არის ქვეცნობიერი კონკურენცია. ასევე შეიძლება დასახელდეს ტრადიციული ცრურწმენები და კონკურენცია მუნიციპალიტეტებს შორის, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვან მიზეზად შეგვიძლია მივიჩნიოთ იმ თანამშრომლობის მეთოდებისა და მონაწილეობითი ინსტრუმენტების  არცოდნა, რომლიც ხელს უწყობს ერთობლივ ანალიზს, დაგეგმვას და საქმიანობის განხორციელებას. თავად ამ განაცხადის შემუშავების სამუშაო შეხვედრამ დაარწმუნა მონაწილეები, რომ უმნიშვნელოვანესია ოთხ თვითმმართველ ერთეულს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება. ამან გამოიწვია რეალური თანამშრომლობის სურვილი, შექმნა დიდი მოტივაცია სამომავალო თანამშრომლობისათვის და გააძლიერა იდეა, რომ საჭიროა კარგი მმართველობა ფუნდამენტური სამოქალაქო მონაწილეობითა და საზოგადოების დაინტერესებული  მხარეების ფართო მხარდაჭერით. პროექტი შესაძლოა დაეფუძნოს სხვადასხვა ადგილობრივი განვითარების გეგმების შემუშავებისას მიღებულ დიდ გამოცდილებას  საზოგადოებრივი მონაწილეობისა და სსო-ების თანამშრომლობის კუთხით. CSI და YSC აკეთებდნენ ამ პროცესების ფასილიტაციას და დაახლოებით ასობით მცირე ადგილობრივი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა ბოლო წლებში. ამასთანავე, ყველა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შეიძლება გამოიტანოს დასკვნები ოთხი წლის მანძილზე აქტიური საზოგადოებრივი საბჭოებისგან, რომელიც შეიქმნა საქართველოს დემოკრატიული განვითარების გაერთიანების ინიციატივის საფუძველზე. EPF-ის მიერ ამჟამად დაფინანსებული სამოქალაქო მონიტორინგი გურიის შავი ზღვისპირა ოთხ სოფელში გაგვაცნობს ინფორმაციას საზოგადოების რეალური სიტუაციის შესახებ და შექმნის სასარგებლო მონაცემებს ამ აქტივობისთვის, სულ მცირე  სანაპირო ზოლში მაინც. 
                                                           8http://laninvest.ge/ 
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აღსანიშნავია, რომ გურიაში არ ფუნქციონირებენ ადგილობრივი ტურ-ოპერატორები. მუნიციპალიტეტები და სასტუმროები ოპერატორებს იწვევენ ბათუმიდან, ქუთაისიდან ან თბილისიდან, როდესაც სტუმრებს სთვაზობენ ტურებს გიდის მომსახურებით. არ ფუნქციონირებენ ასევე ადგილობრივი ასოციაციები, რომელიც წარმოადგენენ ტურისტული ბიზნეს სექტორის ინტერესებს. გარდა მუნიციპლური ვებ გვერდისა და იშვიათი ადგილობრივი ბლოგებისა9 შესაძლო ტურისტულ აქტივობებზე, ეროვნულ დონეზე არსებული ოპერატორების მხოლოდ რამდენიმე ვებ-გვერდი გვამცნობს შესაძლო ტურების შესახებ. ამასთანავე, ამომწურავი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ ქართულ ენაზე. გარდა ადგილობრივი ინიციატივების დაფინანსებისთვის საჭირო კაპიტალის ნაკლებობისა, ასევე არ ხდება ტურისტების საჭიროებების გაცნობიერება, მომსახურების სექტორისა და ტურიზმის განვითარების  პროფესიონალური შეფასება გურიის საჯარო, კერძო და მესამე სექტორში. გურიაში არ არის არც საერთაშორისო დახმარებისა და ინვესტირების კუთხით, არც პირდაპირი მხარდაჭერით მიმდინარე მნიშვნელოვანი  პროგრამები. სავარაუდოდ, რეგონში 29 გურული სსო და ეროვნულ დონეზე არსებული ორგანიზაციის ფილიალი არის აქტიური, მაგრამ მხოლოდ 16 მათგანი არის საზოგადოებისთვის შესამჩნევი. უმეტესი მათგანს აქვს ოფისები და ადეკვატური ტექნიკური ინფრასტრუქტურა, მუშაობენ ძირითადად მცირე დონორების გრანტებზე. ტურისტულ-ალპინისტური საზოგადოებრივი გაერთიანება „გურიის მთები“ ტურიზმზე მომუშავე ერთადერთი რეგისტრირებული ორგანიზაციაა, მაგრამ არ განუხორციელებია არც ერთი პროექტი წინა ათწლეულში. დაახლოებით ოთხ ორგანიზაციას აქვს გამოცდილება ეკოლოგიური კუთხით და შვიდამდე ორგანიზაცია კონცენტრირებულია რეგიონულ განვითარებასა და ადგილობრივ თვითმმართველობაზე. ოთხი სსო მუშაობს კულტურის  საკითხებზე;  ყველა სხვა ჩართულია სოციალურ კეთილდღეობასა და ჯანდაცვაში. სსო-ებს აქვს კარგი ურთიერთობა, ადგილობრივი მთავრობა აღიარებს და პატივს სცემს მათ. CHARETTE-ის ინიციატივა საშუალებას იძლევა დაეყრდნოს მათ აქტიურ მხარდაჭერას, შემდგომში  გააძლიეროს მათი გავლენა და აქვს პოტენციალი გახსნას მოქმედებისა და მონაწილეობის ახალი სფეროები.  სამიზნე ჯგუფები და ბენეფიციარები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი არის ყველაზე მეტად დასახლებული მხარე გურიაში 63473 მოქალაქით10 28 სოფელში, მას მოჰყვება ლანჩხუთი 41267 მოსახლით 14 სოფელში, ჩოხატაური 24760 მოსახლე 61 სოფელში და ქალაქი ოზურგეთი 20636 მოსახლით. საბოლოო ბენეფიციარები არიან ადამიანები რომელთაც ექნებათ სარგებელი რეგიონის ტურისტული მიმზიდველობის გაუმჯობესებით, როგორც შემოსავლის შენარჩუნების ან დამატებითი შემოსავლის გამომუშავებით, ასევე  რეკრეაციული და სარელაქსაციო გამოცდილების შეძენით.   ამ თვალსაზრისით, ადგილობრივი მოსახლეობის გარდა, ბენეფიციარები ასევე არიან შემდგომში გურიის როგორც ქვეყნის შიდა, ისე გარე ვიზიტორები. სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს გურიის ყველა ის მაცხოვრებელი, რომლის პირადი, მიმდინარე ან სამომავლო საქმიანობა უკავშირდება ტურიზმის განვითარებას ან დაცვას.  გურიაში ეს სექტორი მოიცავს სანატორიუმებს, კლიმატურ სპას და მინერალურ წყაროებს, საზოგადოებრივ პლაჟებს, ბოტანიკურ ბაღებს, ბუნებრივად ლამაზ ადგილებს, ადგილობრივ მუზეუმებს, არქეოლოგიურ ადგილებსა და ეკლესიებს, ადგილობრივ ჩაის, ციტრუსის ან თევზის წარმოებასა და დამუშავებას, სანადირო და ღია ცის ქვეშ სპორტს, არაფაბრიკულ  ხელსაქმეს და სამთო მრეწველობას, როგორიცაა ფარმაცევტული ბენტონიტი (თიხა) და ტიპიურ ადგილობრივ კულტურულ და კულინარიულ მემკვიდრეობას. რეგიონში არის 104 სკოლა და ერთი პროფესიულ - ტექნიკური (TVET)11 კოლეჯი, რომელიც იღებს დაახლოებით 750 სტუდენტს სემესტრში. მთლიანობაში გურიაში 16116 მოსწავლეა. საქართველოს სხვა პროფესიული ცენტრების მსგავსად, კოლეჯში არის გიდის მოსამზადებელი და კულინარიული მეცადინეობები. გარდა საგანმანათლებლო სექტორისა, სამიზნე ჯგუფი მოიცავს: ყველა ორგანიზებულ სასოფლო ჯგუფებსა და რწმუნებულს12, ადგილობრივი ადმინისტრაციის სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებს, მათ შორისაა: საკრებულო, გამგეობა, ტერიტორიული ერთეულები და საზოგადოებრივი საბჭოები, რესტორნების მფლობელები და მენეჯერები, სასტუმროს ტიპის სახლები, სასტუმროები და სხვა ბიზნეს და მომსახურების სექტორი, 16 მუზეუმის დირექტორი, ადგილობრივი ჩაისა 
                                                           9http://aboutguria.blogspot.com/ 10http://www.guria.gov.ge/geo/static/164 11Technical and Vocational Education and Training  
12სოფლის უფლებამოსილი წარმომადგენლები ძალიან შეზღუდული პასუხისმგებლობით 
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და წყლის ქარხნების მენეჯერები და დირექტორები, მეღვინეები, მეთევზეები და ტრადიციული ხელნაკეთი ნივთების მწარმოებლები, მაგ. ტრადიციული გურული საშობაო ხის „ჩიჩილაკის“ მწარმოებლები, ადგილობრიივ სსო-ების თანამშრომლები, ადგილობრივი ასოციაციებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების წევრები, 9 გაზეთისა და ტელევიზიის ჟურნალისტები, 12 კულუტურული და გასართობი ცენტრის წარმომადგენლები, მათ შორის ფოლკლორული გუნდები და ანსამბლები, კოლხეთის ეროვნული პარკის ხელმძღვანელები, 10 სპორტული ცენტრის წარმომადგენლები და ადგილობრივი ტრადიციული საზოგადოებრივი თამაშის-  ლელო ბურთის13, ისევე როგორც ბახმაროში დოღის და ჩოხატაურში საქართველოს ბაზიერთა ღია ჩემპიონატის ორგანიზატორები. ფართო სამიზნე ჯგუფსა და დაინტერესებულ მხარეებში შედიან სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია - გურიის გუბერნატორი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო (MRDI), ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ტურიზმის ადმინისტრაციითა და ტურიზმის დეპარტამენტით, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო დაცული ტერიტორიების სააგენტოთი და გარემოს ეროვნული სააგენტოთი, საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტი, საქართველოს ტურიზმის ასოციაცია, ძირითადი ტურ ოპერატორები და სააგენტოები, ქართული სასტუმროების მფლობელები, სარესტორნო სექტორი, საქართველოს გიდების ასოციაცია, კომერციული სარეკლამო კომპანიები, რომლებიც ფოკუსირდებიან ტურიზმზე და სხვა ეროვნული და საერთაშორისო ექსპერტები ან შესაბამისი სამეცნიერო ინსტიტუტები.  მოსალოდნელი შედეგები სურათი 3-ზე გამოსახულია შემოთავაზებული განაცხადის შედეგების ჯაჭვი (გვერდი 21). ცხრილი ასევე მოიცავს პროექტის პროგრესისა და გავლენის გასაზომ  ინდიკატორებს. ამ პროექტის მსვლელობისას  მოხდება ადგილობრივი ბუნებრივი სიმდიდრეებისა და კულტურული მემკვიდრეობის გამოკვლევა, ტურისტული პოტენციალის შეფასება და ადგილებისა და  ღირსშესანიშნაობების განვითარების ხელისშემშლელი ბარიერების განსაზღვრა. CHARETTE პროცესის შედეგად შეიქმნება სტრატეგიული გეგმა და სამოქმედო გეგმები, რომლითაც იხელმძღვანელებენ გადაწყვეტილების მიმღებნი ტურისტული ღირსშესანიშნაობებისა და ძირითადი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისას. ის ასევე  გამოიწვევს მათი შესაძლებლობების შეფასებას და მათ მიერ შესაბამის მხარდამჭერ ბიზნეს სექტორში ინვესტირების  სტიმულირებას. ოთხივე ადგილობრივი ხელისუფლების საჯარო მოხელეები დაიწყებენ მჭიდრო თანამშრომლობას და განავითარებენ საკუთარ შესაძლებლობებს  სამოქალაქო მონაწილეობისა და  პროექტის მართვის კუთხით, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღებისა და მმართველობის გაუმჯობესებას საზოგადოებრივი ინიციატივების კულტურის, თვითგანვითარების, დემოკრატიისა და საზოგადოებრივი ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობის გზით. თავის მხრივ, მოსახლეობა, როგორც სამოქალაქო აქტორი, გააცნობიერებს საკუთარ პასუხისმგებლობას და კონსტრუქციულად ჩაერთვება ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში.  შემოთავაზებული საქმიანობით, ადგილობრივ დონეზე ტურიზმში ჩართული ამჟამინდელი და მომავალი აქტორები  მოახდენენ ძალების  კონსოლიდირებას როგორც ერთმანეთთან, ისე ეროვნულ დონეზე მოქმედ მოთამაშეებთან. პროექტი ასევე მოიცავს სკოლებსა და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებს, რათა  გათვალისწინებულ იქნას ახალგაზრდების ხედვა და  სამომავლოდ უზრუნველყოფილი იყოს პასუხისმგებლობა და მდგრადობა. პროექტი  შეეცდება  შეუსაბამოს ადგილობრივი საჭიროებები და ხედვები გარე ექსპერტულ მოსაზრებებს, რეკომენდაციებსა და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკებს, რათა სტრატეგიული გეგმა იყოს განხორციელებადი და შედეგის მქონე. ცენტრალური მთავრობის, კერძო სექტორის ან საერთაშორისო ორგანიზაციების  ექსპერტებთან თანამშრომლობა, თავის მხრივ, გურიის რეგიონის  ახლებურ გააზრებასა და აღიარებას გამოიწვევს.  ისინი მოახდენენ რეგიონის, როგორც ტურისტული ადგილისა და ტურიზმის ინვესტირების შესაძლებლობის    პოპულარიზებას როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე. ეს მიდგომა თემებში თანამშრომლობისა ინტერესს გააღვივებს, დააკავშირებს დაინტერესებულ მხარეებს და შექმნის ახალ ურთიერთობებს. აღმოცენდება თავისუფალი ან ფორმალური ქსელები და ასოციაციები, 
                                                           
13https://www.youtube.com/watch?v=ipNJcn2C8t4 
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აქტორები დაიწყებენ კროს-სექტორულ კომუნიკაციას, კონსულტაციასა და თანამშორმლობას. ამასთანავე, CHARETTE-ის მონაწილეობითი პროცესში წარმოიშვება ინოვაციური იდეები და ერთად სწავლისა და შესაძლებლობების განვითარების მოტივაცია, გამომდინარე იქიდან, რომ მცირე გრანტების სქემით სტიმულირებულია ინდივიდუალური ან ერთობლივი პროექტები და ინვესტიციები. ბავშვები და ზრდასრულები უფრო მეტად გააცნობიერებენ საკუთარი რეგიონის მრავალფეროვნებას, ადგილობრივ კულტურულ მემკვიდრეობასა და ფოლკლორს. გახდებიან მგრძნობიარენი ამ ღირებულებების მიმართ, მოუვლიან და დაიცავენ მათ, გააცნობიერებენ გარემოს სისუფთავის შენარჩუნების მნიშვნელობას. თემები, ინტერესის ჯგუფები და მუნიციპალიტეტები მდინარის, ისტორიული და ბუნებრივი ღირსშესანიშნავი ადგილების   დასასუფთავებლად დაიწყებენ ერთობლივ მოქმედებებს, დაამონტაჟებენ სანაგვე ურნებს და საზოგადოებრივ ტუალეტებს, გააუმჯობესებენ საპიკნიკე და საბანაკო ადგილებს, დააგებენ ბილიკებს, კიბეებს ან გალავნებს, შეიმუშავებენ საფეხმავლო, საცხენოსნო და საველოსიპედო მარშრუტებს და მოათავსებენ საინფორმაციო აღნიშვნებს. ტურისტული ბიზნესი განავითარებს კურორტებს და გააუმჯობესებს სასტუმროს ტიპის სახლებს და სასტუმროებს, არსებულ რესტორნებს, ან ხელს შეუწყობს ახლის გახსნას. გაჩნდებიან ადგილობრივი ტურ ოპერატორები და სააგენტოები, რომლებიც  შეძლებენ აქტივობების შეთავაზებას ან სპეციალური ღონისძიებების ორგანიზებას. სათანადო ადგილებში მდებარე ტურისტული საინფორმაციო ცენტრები დაეხმარება ტურისტებს იპოვნონ საცხოვრებელი, უზრუნველყოფენ საინფორმაციო რუკებით და დააკავშირებენ მათ ადგილობრივ ბიზნესთან და ღირსშესანიშნაობებთან რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე პოპულარიზების გზით. ადგილობრივი საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და ტაქსის სერვისი გახდება უფრო ადვილად ხელმისაწვდომი და ექნებათ ტურისტულ ცენტრებთან კავშირი. მწარმოებლები და ქარხნები იქნებიან ღია, ვიზიტორებს მიაწოდებენ ინფორმაციას წარმოების პროცესზე და გაყიდიან საქონელს და სუვენირებს. სტუმრები შეძლებენ უსაფრთხო გადაადგილებას, ამგვარად მათ ექნებათ საშუალება გამოიკვლიონ რეგიონი, გაათენონ ღამე  და ისარგებლონ უფრო სანდო მომსახურებით, მოიხმარონ საკვები და ალკოჰოლი, იყიდონ სუვენირები, მონაწილეობა მიიღონ ტურებში გიდის მომსახურებით და ადგილობრივ ფესტივალებსა და სპორტულ ღონისძიებებში.  გარდა ამისა, CHARETTE-ის მეშვეობით გამოვლინდება ინფრაქტრუქტურის ხარვეზები. მუნიციპალიტეტები  გაითვალისწინებენ თავიანთ დღის წესრიგში, შეცვლიან პრიორიტეტებს და გაანაწილებენ ბიუჯეტს ტურიზმის განივთარებისთვის. კარგი არგუმენტაციით, წინასწარ განსაზღვრული მოთხოვნებისა და შესაძლო ხარჯების გათვალისწინებით, ისინი მხარდაჭერის მოსაპოვებლად განახორციელებენ ლობირებას, შეეცდებიან დაფინანსების ისეთი შესაძლებლობების გამოყენებას, როგორიცაა მაგ. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს  სოფლის განვითარების პროგრამა, რათა განახორციელონ ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტები ან მიიღონ ეკოლოგიური უსაფრთხოების ზომები. ამასთან დაკავშირებით, ყოვლისმომცველი და ინტეგრირებული მიდგომა გამოიყენებს ფინანსებს ადგილობრივი მემკვიდრეობის ან ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქციის, განახლების ან  შენახვისათვის. გურიის მონასტრები და ეკლესიები ვიზიტორთათვის საკმაოდ მიმზიდველია. საქართველოში ეკლესია ჯერ კიდევ არის მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე აქტორი და აქვს საკუთარი სტრატეგია და დაფინანსება ამ ადგილების შენარჩუნებისა და განვითარებისათვის. ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ეკლესიის სპეციფიური დომინანტური როლის გათვალისწინებით, ასევე ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად, პროექტის ინიციატორებმა გადაწყვიტეს პირდაპირ არ ითანამშრომლონ ამ  დაინტერესებულ მხარესთან. თუმცა,  ინიციატორები მოელიან რომ გურიის ტურისტული პოტენციალის განვითარება  მოიტანს ორმხრივ სარგებელს. ვიზიტორების რაოდენობის მატება გაზრდის როგორც საშემოსავლო, ისე დღგ-ს გადასახადიდან მიღებულ შემოსავალს, რომელიც თავის მხრივ გამოიწვევს ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის  გაზრდას რეგიონში. საერთო ჯამში, ეს უფრო მიმზიდველს გახდის რეგიონს შემდგომი ინვესტირებისთვის და ტურიზმის სექტორის მდგრადი და ყოვლისმომცველი განვითარებისთვის, რაც გამოიწვევს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და რეგიონში სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მიგრაციისა და მოშორებით მდებარე სოფლების დაცარიელების შემცირებას. სამუშაო პაკეტები ვიდრე დაიწყება პროექტის საქმიანობა, დაფინანსების გადანაწილება აპლიკანტებიდან თანა-აპლიკანტებზე საჭიროებს საკანონმდებლო მხარის უზრუნველყოფას. დიდად სავარაუდოა, რომ აპლიკანტს შეეძლება ოზურგეთში ტურიზმის განვითარებისათვის მიღებული დაფინანსების არხად გამოიყენოს სახელმწიფოს მიერ შექმნილი ა.ი.პ-ი, თუმცა ამისათვის, ოზურგეთის აპლიკანტმა მუნიციპალიტეტმა თხოვნით უნდა 



Page 13 of 122 

მიმართოს ცენტრალურ მთავრობას და თანა-აპლიკანტებზე გრანტის გაცემის უფლება მოიპოვოს. წინასწარი მოლაპარაკებები, ამასთან დაკავშირებით, უკვე განხორციელდა და ეს პროცესი ყველა მხარისათვის ნათელია. საქართველოს კანონმდებლობა  არ აძლევს უფლებას თვითმმართველ ორგანოებს გასცენ გრანტი დამოუკიდებლად. ამიტომაც, ეს მეტად გართულებული ბიუროკრატიული პროცედურა გარდაუვალია და სავარაუდოდ ამას დასჭირდება მაქსიმუმ ხუთი თვე. როგორც კი ეს ფინანსური დაბრკოლება გადაილახება, პროექტის მმართველი საბჭო დაასრულებს წესდებაზე მუშაობას, განსაზღვრავს გადაწყვეტილების მიღების პროცედურებს და კონტრაქტს გააფორმებს საპროექტო ჯგუფთან პროექტის სტრუქტურის გასამართად. ეს შემდგომში უკეთ განსაზღვრავს პროექტის გარე და შიდა კომუნიკაციის მექანიზმებს, ფინანსური, შესყიდვების, ადამიანური რესურსების, რისკების, ხარისხის კონტროლის და ცვლილებების მართვის პროცედურებს. დამატებით, მმართველი საბჭო დაასრულებს ტურიზმის იმ სექტორების შერჩევას, სადაც აუცილებელი იქნება გარე ექსპერტული დახმარება, სიტუაციის ანალიზისა და შეფასებისთვის და ასევე ხელახლა გადახედავს უკვე იდენტიფიცირებული დაინტერესებული მხარეების სიას, რათა უზრუნველყოფს ფართო კონსულტაციების პროცესი ყველა მხარესთან.  როგორც ეს მე-4 სურათზეა ნაჩვენები, CHARETTE-ის პროცესი, ძირითადად, სამ ფაზად მიმდინარეობს: პრე- CHARETTE, CHARETTE და პოსტ-CHARETTE. როგორც კი, მნიშვნელოვანი სტრუქტურული გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, პირველი ფაზა გამოავლენს სამ განცალკევებულ ურთიერთდაკავშირებულ აქტივობას. პროექტის სტრუქტურა და მისი სრულად გამართვა ქმნის საძირკველს მოქმედებისთვის და ეს პრე-CHARETTE აქტივობების ჯაჭვი არის სამი ძირითადი საყრდენი CHARETTE სტუდიოს წარმატებული განხორციელებისათვის. პროექტის მართვა არის პირველი ღერძი. ის განამტკიცებს და აკავშირებს დანარჩენ ორ სვეტს და გრძელდება პროექტის დასრულებამდე. პროექტის გუნდი განავითარებს ყველა აქტივობის დეტალურ გეგმას, კოორდინაციას გაუწევს სამუშაოს, უზრუნველყოფს ცოდნისა და ინფორმაციის ხშირ გაცვლას ჯგუფის წევრებს, მმართველი საბჭოს წარმომადგენლებს, კომიტეტებს, ექსპერტებს, ფასილიტატორებს, მუნიციპალიტეტის საკონტაქტო პირებსა და სხვა ძირითად აქტორებს შორის და კოორდინაციას უწევს მათ თანამშრომლობას. ის შეიმუშავებს პროექტის ბრენდინგსა და დიზაინს, რათა უზრუნველყოს პროექტის ხილვადობა საზოგადოებისთვის და PR, განსაზღვრავს M&E სისტემას და რეგულარულად მონიტორინგს გაუწევს სრული საქმიანობის განხორციელებას. სპეციალური ყურადღება დათმობილი იქნება CHARETTE-ის სტუდიური ღონისძიების M&E-ზე, რომ წინა გამოცდილების შედეგები სამომავლოდ მსგავსი ტიპის ღონისძიებებზე გათვალისწინებული იყოს. პროექტის გუნდი პასუხისმგებელია ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას სოციალური მედიის, მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდის, ადგილობრივი მედიის მეშვეობით და მჭიდრო კომუნიკაცია შეინარჩუნოს დაინტერსებულ მხარეებთან.  მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერით, გუნდი დაგეგმავს და ორგანიზებას გაუწევს საწყისს ღონისძიებას, 3 საჯარო პრეზენტაციას და ასევე განახორციელებს სამუშაო შეხვედრების, კონფერენციების და პროექტთან დაკავშირებული სემინარების კოორდინაციას.
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სურათი 4. გურიის  ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის შექმნის ხელშეწყობა CHARRETTE-ის მონაწილეობითი მიდგომის  გამოყენებით                   

 
გურიაში 

ტურიზმის 
მდგრადი  

და  
ინკლუზიური 

ზრდის  
ხელშეწყობა 

სტრატეგიუ
ლი გეგმები 

ინფორმირება და 
ინტერესის შექმნა 
ხედვა და იდეები 

 

რისკებისა 
და 

შესაძლებლ
ობების 
აღწერა 

მიგნებების 
გადახედვა 

დაინტერესებუ
ლი მხარეების 

გადამოწმება  

პროექტის მართვა 

სიტუაციის ანალიზი 

პროექტის 
ძირითადი 
სტრუქტურის 
აწყობა, 
დაკონტრაქტება, 

Charrette-ის დეტალური 
დაგეგმვა 

ტურიზმის 
სექტორების 
განსაზღვრა 

კაბინეტური 
კვლევა 

დაინტერესებული 
მხარეების 

კონტაქტების 
მოძიება,შეხვედრე

ექსპერტული 
შეფასებები  
SWOT 

ინდივიდუალური 
კონსულტაციები 

სამოქმედო 
გეგმები 

ადგილობრივი 
ინიციატივები 

დიდი 
პროექტების 

ლობირება 

 
 

საჯარო პრეზენტაცია 

 
რამდენიმე დღიანი 

ღონისძიება სამუშაო 
შეხვედრებით, ველზე 

გასვლით, პლენუმ- 
დისკუსიებით და 

სამუშაო ჯგუფებით - 
ადგილობრივი 

თვითმმართველობის, 
გარე ექსპერტების, 

ბიზნესის 
წარმომადგენლების, 
მოქალაქეების, სსო-

ების, მედიის, 
სხვადასხვა 
ინტერესთა 
ჯგუფების 

გადასინ
ჯვა 

ადაპტირ
ება 

PR-ის დიზაინი,  
გზავნილი და სტრატეგია

ხელშეწყ
ობა 

ინფორმი
რება 

M&E სისტემისა და 
ინდიკატორების 

მონიტო
რინგი 

 
შეფასება 

მონაცემების შევსება, 
განახლება 

მონაცემთა ბაზების 
შექმნა: სექტორები, 
კონტაქტები, baseline 

საჭიროებათა 
ანალიზი 

პრე-Charretteფაზა პოსტ-Charretteფაზა Charrette-ის 
ფაზა 

პროექტის 
ამოცანა 
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როგორც მისი ძირითადი ამოცანა, გუნდი პასუხისმგებელი იქნება ზოგადი ინფორმაციის, ინტერესებისა და შესაძლებლობების შეკრებაზე, რათა განავითაროს დეტალური გეგმა მრავალდღიანი CHARETTE-სათვის და მოამზადოს დაინტერესებულ პირთა ღონისძიება. მეორე საყრდენი არის პოტენციალის, რისკების, ძირითადი მოთხოვნების, შესაძლო საქმიანობების, და წინასწარ მოძიებული რესურსების სიღრმისეული ანალიზი, რომელიც საჭიროა ტურიზმის სექტორის განვითარებისათვის. გუნდი მოაგროვებს საბაზისო მონაცემებს, მჭიდროდ მიმოიხილავს ცენტრალური მთავრობის სტრატეგიულ დოკუმენტებს და შეძლებისდაგვარად  განახორციელებს კვლევებს. შემდეგ ჩაატარებს კონფერენციას ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებით ეროვნულ-ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან და საერთაშორის ექსპერტებთან ერთად, რომლებიც იმყოფებიან საქართველოში, მათი მოსაზრებების და რეკომენდაციების მოსასმენად, და შეისწავლის ტურიზმის განვითარების საუკეთესო პრაქტიკას სხვა ადგილებიდან. შემდგომში განისაზღვრება სექტორები, რომელიც მოითხოვს სიღრმისეულ შეფასებას და მოიწვევს ექსპერტებს ღია ტენდერის მეშვეობით, რათა შეაფასოს ტურიზმის პოტენციალი და რისკები არჩეულ თემებზე. ექსპერტები წარუდგენენ დასკვნებს და ძირითად მიგნებებს პროექტის მმართველი საბჭოს წევრებსა და შერჩეულ დაინტერესებულ მხარეებს. სავარაუდოდ, ეს პროცესი წარმოაჩენს ახალ კითხვებს, რომელზედაც პროექტის გუნდი მოიძიებს დამატებით ინფორმაციას. მესამე საყრდენი წარმოადგენს ინდივიდუალურ კონსულტაციებს დაინტერესებულ ჯგუფებთან. საპროექტო გუნდი ინტერვიუების მეშვეობით გამოკითხავს შესაბამის ოფიციალურ პირებს ცენტრალური მთავრობიდან და ეროვნული ტურისტული ინდუსტრიიდან, მათი გეგმების გასაგებად და გურიაში ტურიზმის განვითარების ხელისშემშლელი ბარიერების საკითხში გასარკვევად. დამატებით, ჩაატარებს მაღალ მონაწილეობით და ინტერაქტიულ სემინარებს ძირითადი სამიზნე ჯგუფებისათვის, როგორიცაა სოფლის თემი და წარმომადგენლობითი ჯგუფები ადგილობრივ კერძო სექტორში, სამოქალაქო საზოგადოება, მედია, მუზეუმები და სხვა ინტერეს ჯგუფები. ამ სემინარების მიზანია ადგილობრივი სამიზნე ჯგუფების ინტერსის მოპოვება, მათი აქტიური ჩართულობის მიზნით და CHARRETTE-ის პროცესისადმი თანამონაწილეობის განცდის შექმნა. სემინარები დაიწყება მონაწილეობითი სიტუაციის ანალიზით და მონაწილეები განავითარებენ საკუთარ შეხედულებებს, ორმხრივ საჭიროებებს და ზიარ დამოკიდებულებას. პირველი სემინარების განმავლობაში სამიზნე ჯგუფები ასევე დაასახელებენ საკუთარ წარმომადგენლებს, ვისთანაც პროექტის გუნდს შეეძლება პირდაპირი კომუნიკაცია. გუნდი შეკრებს სემინარების შედეგებს და სამიზნე ჯგუფებს წარუდგენს ძირითად მიგნებებს, რომელთან ერთადაც იგი განავითარებს ამ აქტივობების შემდგომ გეგმას საველე ვიზიტებით, რუქების შესადგენად და მოამზადებს ჯგუფებს, რათა მათ წარმოაჩინონ, დაიცვან და გაითავისოს საკუთარი ინტერესები გურიის სტრატეგიულ კონცეფციაზე მუშაობისას, CHARRETTE სტუდიოს ღონისძიების განმავლობაში. საბოლოოდ, კონსულტაციები ასევე წარმოაჩენს ადგილობრივ განვითარებად ინიციატივებს და განსაზღვრავს სამიზნე ჯგუფების შესაძლებლობების განვითარების საჭიროებებს. ასევე, ეს პროექტი მინიმუმ ნაწილობრივ დაფარავს ზოგიერთ საჭიროებებს სემინარებისა და უნარების განვითარების ტრენინგის მეშვეობით. მონაწილეობითი პროცესი არის ნელი. ამიტომაც, მნიშვნელოვანია სამიზნე ჯგუფებისათვის საკმარისი დროის მიცემა, რათა კარგად მოემზადონ დაინტერესებული მხარეების ღონისძიებისათვის. ამ პროცესის განმავლობაში პროექტის გუნდი გაუწევს მათ კონსულტაციას და უზრუნველყოფს, რომ ეს საკითხი დარჩეს მათ დღის წესრიგში. ძალიან დიდი სივრცეა დარჩენილი კრეატიულობისათვის. მაგალითად, ზოგიერთ სოფელს ან ინტერეს ჯგუფს შეუძლია შექმნას პოსტერები, პრეზენტაციები ან დოკუმენტაცია. შესაძლოა ზოგიერთი სკოლა შეუერთდეს სახვით, ფოტო, სასტუმრო ან ოჯახური სასტუმროების კონკურსს სლოგანის ან სიმღერის მოძიებისათვის, რომელიც ხელს შეუწყობს რეგიონის პოპულარიზაციას. ასევე, მუნიციპალიტეტებს დასჭირდებათ მოემზადონ ერთდროული საჯარო კულტურული ფესტივალისათვის ოზურგეთში, ჩოხატაურსა და ლანჩხუთში, რომელიც წინ უსწრებს ოთხდღიან CHARRETTE სტუდიას. პირველი ფაზა გაგრძელდება 18 თვემდე.  როგორც კი ყველა ძირითადი ინფორმაცია მოგროვდება და დაინტერესებული ჯგუფები მზად იქნებიან სრულად ჩაერთონ, CHARRETTE, რომელიც გახლავთ ძალიან შემოქმედებითი საჯარო ღონისძიება, განხორციელდება. სამივე მუნიციპალიტეტის საჯარო ფესტივალი გახსნის სტუდიის ღონისძიებას და მოსახლეობის ყურადღების მიპყრობას შეძლებს. ეს იქნება მათი აქტიური ჩართულობისათვის საბოლოო სტიმულის მიმცემი. მუნიციპალიტეტები არ არის ერთმანეთისაგან ძალიან დაშორებული და 
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სპეციალური ავტობუსით მომსახურება შესაძლებლობას მისცემს მოწვეულ სტუმრებსა და ექსპერტებს მიიღონ სრული შთაბეჭდილება რეგიონის მრავალფეროვნების შესახებ ერთ დღეში. სტუდიო განხორციელდება პროფესიულ კოლეჯში და ოთხი დღის განმავლობაში შემოგვთავაზებს, როგორც პარალელურ ღია და დახურულ აქტივობებს, ასევე ერთობლივ საჯარო ღონისძიებებსაც. დაინტერესებული მხარეები ერთად შეიკრიბებიან და ერთობლივად შეისწავლიან კონცეფციებს და ალტერნატივებს პრეზენტაციების, სემინარების, საველე ვიზიტებისა და ექსპერტთა პანელების განმავლობაში, მაგრამ ასევე ყურადღება მიექცევა დაგეგმვის კუთხეებს და პლენუმის დისკუსიას. ისინი დაწურავენ ყველა იდეას ერთ ხედვასა ან ფართო კონცეფციაში. ეს პროცესი გამოავლენს განვითარებადი სექტორის და ქვე-სექტორების დიფერენცირების და სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფების შექმნის საჭიროებას. სტუდიოს დასრულების შემდგომ, დაინტერესებული მხარეები დაასახლებენ სამუშაო ჯგუფების სავარაუდო წევრებს, რომლებიც მოგროვებულ ინფორმაციას და იდეებს გამოიყენებენ ქვე-სტრატეგიის და დეტალური სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბებისთვის. მაგალითისთვის, სტუდიოს მონაწილეებმა შესაძლოა პრიორიტეტულ სფეროდ დაასახელონ სპორტის განვითარება გურიაში. ამან შესაძლოა მოიცვას ინდივიდები ან ოჯახები, დახურულ სივრცესა თუ ღია ცის ქვეშ სათავგადასავლო საქმიანობები, როგორიცაა თევზაობა, ჯომარდი, გეო-ქეშინგი ან კლდეებზე ცოცვა, ასევე ეროვნული თუ საერთაშორისო ჩემპიონატები დოღში, მარათონი ან გიჟურ სპორტულ ღონისძიებებში, როგორიცაა მთებზე დაშვებით ველორბოლა. თითოეულ ამ სპორტულ სახეობას აქვს საკუთარი გამოწვევა და შესაძლებლობები, რასაც შესაძლოა დასჭირდეს ქვე-სამუშაო ჯგუფების მუშაობა შესაბამის სტრატეგიებსა და სამოქმედო გეგმებზე. სხვა მაგალითებია: ინფრასტრუქტურის განვითარება, ქვე-კატეგორიები: გზები, უსაფრთხოება და სანიტარია, ტრანსპორტირება და ა.შ. ან ინფორმაცია და კომუნიკაციები, ქვე-კატეგორიები: მარკეტინგი და ერთობლივი პიარი ნაციონალურ ან საერთაშორისო დონეზე, ტურისტული საინფორმაციო ცენტრების შექმნა და კაპიტალის მობილიზების სტრატეგიები მათი მხარდაჭერისათვის, ტურისტული ნიშნების, საინფორმაციო დაფების მოწყობა და სხვა საქმიანობები. სტუდიოს შემდგომი შედეგები იქნება თემებისადმი პრიორიტეტების მინიჭება მცირე-პროექტების კონკურსისას. საპროექტო გუნდი უზრუნველყოფს ინფორმაციის გამჭვირვალეობას და სხვადასხვა ღონისძიებების შესაძლო საუკეთესო მედია დაფარვას სტუდიოს განმავლობაში. ის მოაგროვებს და დააჯგუფებს ინფორმაციას, ფაქტებს და გადაწყვეტილებებს და ხელმისაწვდომს გახდის მათ სამუშაო ჯგუფებისათვის საპროექტო ბიბლიოთეკაში. შიდა შეფასების განმავლობაში, რომელიც განხორციელდება სტუდიოს შემდეგ, ჯგუფი გადახედავს სრულ პროცესს, გამოხმაურებებს, უკუკავშირს და პირველი ორი CHARRETTE ფაზის შედეგებს და ჩაატარებს ფოკუს-ჯგუფებს, მიღებული ცოდნის დამუშავებისათვის. პროექტი გამოაქვეყნებს ონლაინ ანგარიშს სტუდიოს ღონისძიებებიდან სამი თვის ვადაში მონაწილეებისა და სამომავლო საქმიანობის ინფორმირებულობის მიზნით. პროექტის ბოლო ფაზას ექნება შემდეგი სამუშაო პაკეტი: პროექტი კონტრაქტს დაუდებს ექსპერტებს ქვე-სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელობისათვის, ყველა სხვა წევრი წვლილს შეიტანს  ან მოხალისეობით საფუძველზე ან მათი მუნიციპალური მომსახურების ხარჯზე. ჯგუფების ზომა და შემადგენლობა დამოკიდებული იქნება საკითხზე. პროექტის გუნდი შეიმუშავებს დეტალური ქვე-სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების ნიმუშებს ქვე-ჯგუფებისათვის, სამუშაო დოკუმენტების ერთიან სტანდარტში მოქცევის მიზნით. პროექტების სამუშაო ვერსიები საბოლოო სრულყოფამდე, გაივლის შიდა შემოწმებას, საჭიროების შემთხვევაში ჩასწორდება და ისე გამოქვეყნდება საჯარო განხილვებისა და უკუკავშირისთვის. საბოლოო სამუშაო ჯგუფი შეაერთებს ტურისტული სექტორის სხვადასხვა სეგმენტის ქვე-სტრატეგიებს უფრო მაღალი დონის სტრატეგიებად და საბოლოოდ გააერთიანებს ერთ საბოლოო სტრატეგიაში ტურიზმის განვითარებისათვის. მუნიციპალიტეტის გამგებლები წარუდგენენ გეგმებს საკრებულოს, რომელმაც უნდა მოიწონოს საბოლოო სტრატეგია. მთლიანი გურიის ტურიზმის განვითარების საბოლოო გეგმა წარმოდგენილი უნდა იყოს CHARETTE-დან 3-6 თვის შემდგომ. მოსალოდნელია, რომ გეგმების უმრავლესობა დასრულდება სამოქმედო გეგმასთან ერთად პროექტის განხორციელების მესამე წელს. პროექტის ფეისბუქ გვერდი მოსახლეობას უწყვეტად მიაწოდებს ინფორმაციას პროექტის მიმდინარეობის შესახებ. CHARRETTE სტუდიოს შემდგომ, პროექტი გამოაცხადებს მცირე საპროექტო განაცხადების მიღებას საზოგადოების ან საინიციატივო ჯგუფებისათვის. მინიმუმ, 30 გრანტი 2000-5000 ევროს ოდენობით გაიცემა მცირე პროექტებისათვის სათემო ჯგუფებისთვის, მთლიანობაში კი 84 000 ევრო. 
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(1) ფინანსური მხარდაჭერით მიღწეული ამოცანები და შედეგები  ამ გრანტ-პაკეტის მიზნობრიობა არის სამ ეტაპიანი: 1. ის გამოიწვევს სამოქალაქო ჩართულობას და მრავალი ადგილობრივი აქტორის თანამშრომლობას. 2. ის გააუმჯობესებს და გააძლიერებს პირდაპირ ურთიერთობას მოქალაქეებსა და ადგილობრივ სტრუქტურებს შორის. 3. ის წაახალისებს ადგილობრივ აქტორებს ღონისძიებების გატარებისთვის, რადგან ფასილიტაციას გაუწევს ერთობლივი შეხედულებებისა და იდეების დაუყოვნებლივ განხორციელებას.  მცირე პროექტების შედეგად, გატარდება ღონისძიებები, რომლის მეშვეობითაც გაუმჯობესდება ტურიზმის ინფრასტრუქტურა, დაგროვილი და გაზიარებული ინფორმაცია, უნარები და ცოდნა კი ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ტურიზმის ინდუსტრიის პოტენციალის ზრდას.  (2) ფიქსირებული სიის საფუძველზე მოცემული სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, რომელიც ფინანსური მხარდაჭერის შესაბამისია  კონკრეტული თემები მცირე პროექტების კონკურსისათვის განისაზღვრება CHARRETTE-ის ბოლოს. აქტივობები, რომელიც ფინანსური მხარდაჭერის შესაბამისია, შემდეგია: 1) ტურისტული ინტერესის მქონე საჯარო ადგილების უსაფრთხოებისა და მიმზიდველობის გაუმჯობესება და ხელმისაწვდომობა, ღონისძიებების ორგანიზებითა და ინფრასტრუქტურის მშენებლობით. მაგალითებია: დასუფთავების ღონისძიებები, საზოგადოებრივი ტუალეტების მშენებლობა, გადასასვლელების, კიბეების, ჯებირების, თავშესაფრის და მსგავსი ნაგებობების მშენებლობა და მომზადება. 2) ტურისტული თვალსაზრისით საინტერესო ადგილებზე ტურისტული ნიშნების ინფრასტრუქტურული მოწყობა  და ამგვარი ადგილების განვითარება, დაბინავების, საჭმლის, ტრანსპორტის, ღირსშესანიშნაობების დასათვალიერებელი ტურების, საფეხმავლო მარშრუტების შეთავაზების გზით; პროექტის ხილვადობის გაზრდა საინფორმაციო ნიშნების, ფლაერების, პოსტერების, საინფორმაციო ცენტრების ან ინტერნეტ კომუნიკაციისა და სხვა მსგავსი საინფორმაციო საშუალებებით. 3) ტურიზმთან დაკავშირებული ღონისძიებების ორგანიზება ან მონაწილეობა, როგორიცაა ფესტივალები ან ბაზრობები, პრომოუშენ ან სასწავლო ტურები არანაკლებ ხუთწევრიანი ჯგუფებისათვის საქართველოში. 4) ღონისძიებები, სადაც გაზიარდება და ხელი შეეწყობა ტურისტული ინტერესის მქონე ადგილობრივი თემის წარმომადგენლების უნარებსა და სხვა ექსპერტულ საჭიროებებს, ამ მიდგომის მულტიპლიკაციისთვის. მაგალითები შესაძლოა იყოს:  ადგილობრივი სოფლის პროდუქციის „გამჭვირვალე“ წარმოება, ჩიჩილაკის საშობაო ხე, ტრადიციული მესერის შექმნის ტექნიკა, ამბარი, ცოცხები, სათევზაო ნავები, წარმოების ან მარკეტინგის პირდაპირი ტრენინგები, თუ როგორ უნდა იქნას ორგანიზებული და წარდგენილი გამჭვირვალე წარმოება, შეფუთვის დიზაინი, ბრენდირება და ა.შ.   (3) პიროვნებებისა და პიროვნებათა ჯგუფების ტიპები, რომელთაც შეუძლიათ ფინანსური მხარდაჭერის მიღება გრანტის მიღების ძირითადი პირობა არის გურიაში მცხოვრები ადამიანების ან ჯგუფების თანამშრომლობა. ეს შესაძლებელია იყოს ადგილობრივი თემი ან არასამთავრობო ორგანიზაცია, კლუბი, ოფიციალური ან არაოფიციალური ასოციაცია და სხვ. თუმცა, გრანტი არ გაიცემა კერძო ინვესტიციასა თუ ბიზნეს ორგანიზაციებზე.  (4) ამ პირების შერჩევისა და ფინანსური მხარდაჭერის გაცემის კრიტერიუმები პროექტის მმართველი საბჭო შეარჩევს ისეთ პროექტებს, რომელიც ტურიზმის განვითარებისა და CHARRETTE-ის სტუდიოს დროს შემუშავებული სტრატეგიული კონცეფციისთვის იქნება რელევანტური. დამატებითი კრიტერიუმები განისაზღვრება მმართველი საბჭოს მიერ. თითოეული შერჩეული პროექტი უნდა უკავშირდებოდეს მინიმუმ ერთ ზემოხსენებულ ამოცანას.   
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(5) თითოეული მესამე მხარისთვის ზუსტი ფინანსური მხარდაჭერის ოდენობის განსაზღვრის კრიტერიუმები  ფინანსური მხარდაჭერა გაიცემა ხელფასებსა ან სამუშაოს ანაზღაურებაზე, მოგზაურობასა და ტრანსპორტირებაზე, დაბინავებაზე, დღიურ სამივლინებო ხარჯებზე, აღჭურვილობასა და საქონელზე, ტრენინგსა და სემინარებზე, სარეგისტრაციო თანხებზე (მიწის ან საკუთრების რეგისტრაცია, ჯგუფების ჩამოყალიბება, ლიცენზირება), პიარზე, ფინანსურ მომსახურებასა ან საბოლოო ადმინისტრაციულ ხარჯებზე.  (6) მაქსიმუმ ოდენობა, რომელიც შესაძლოა გაიცეს. 5000 ევრო თითოეული მესამე მხარისათვის.  „ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი“ (YSC), მუნიციპალიტეტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, განახორციელებს გრანტის სქემას, გრანტის მიმღებების კონსულტაციებისა და მონიტორინგის გზით, რათა უზრუნველყოს მათთვის საჭირო და რელევანტური მხარდაჭერა, დამატებითი  დახმარება და მცირე პროექტების პროფესიონალური მონიტორინგი. პიარის გუნდი იმუშავებს მცირე ფილმზე, რათა ასახოს ყველა პროექტი და აჩვენოს ეს ფილმი პროექტის საბოლოო ღონისძიებაზე, სადაც მმართველო საბჭო ასევე გამოავლენს საუკეთესო პროექტებს.   დაბოლოს, პროექტის გუნდი, მმართველი საბჭოს წევრები და პარტნიორები მუნიციპალიტეტებში ხელს შეუწყობენ სტრატეგიული გეგმის განხორციელებას ადგილობრივ დონეზე. დიდ პროექტებს დასჭირდებათ დრო და ძალისხმევა მოლაპარაკებებისა და დაგეგმვისთვის. შესაბამისად, პროექტის ხელმძღვანელები ეროვნულ დონეზე და ინვესტორებთან ინტენსიურად გაწევენ ლობირებას მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. ერთ-ერთი სტრატეგია იქნება გამოცდილების გაზიარება ადგილობრივი თვითმმართველობების ეროვნულ ასოციაციაში (NALA). ყველა ეს აქტივობა განხორციელდება პროექტის მესამე წელს და აპლიკანტი პროექტის ბოლოს ელოდება მნიშვნელოვან ქმედებებს, რაც წინ წამოსწევს ტურისტულ აქტივობებს გურიაში და მიიზიდავს უფრო და უფრო მეტ მნახველს რეგიონში.   აღწერეთ/გამოკვეთეთ საბოლოო ცვლილებები  ეს საპროექტო წინადადება არ მოიცავს მნიშვნელოვან ვარიაციებს. მე-3 სურათზე, შედეგების ჯაჭვი ასახავს ყველა იმ ამოცანას და შედეგს, რომელიც აღწერილია კონცეფციის განაცხადში, თუმცა უფრო სრულყოფილია გრძელვადიანი შედეგების ნაწილში.      
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1.1.2. მეთოდოლოგია მეთოდი და მსგავსი მეთოდოლოგიის არსი  CHARRETTE-ის14 განსაზღვრება ამბობს, რომ იგი არის მრავალდღიანი თანამშრომლობითი დაგეგმვის სამუშაო შეხვედრა, რომელიც ტარდება ადგილზე და მასში მონაწილეობს ყველა დაინტერესებული მხარე. შედეგად კი ვიღებთ რეალურ, განხორციელებად გეგმებს, რომელიც მხარდაჭერილია საზოგადოებისაგან. ეს მეთოდოლოგია პირველად გამოჩნდა 1980-იან წლებში, ურბანული დაგეგმარებისას აშშ-ში და 2002 წელს მიეცა უფრო სტანდარტიზებული სახე, CHARRETTE-ის ეროვნული ინსტიტუტის (NCI) ჩამოყალიბებით. მონაწილეობითი პროცესი დაგეგმვასა და გადაწყვეტილების მიღებისას აუმჯობესებს შედეგების რელევანტურ და ინკლუზიურ სარგებელს. თუმცა, საჯარო პროცესმა შესაძლოა ასევე მიგვიყვანოს ნეგატიურ შედეგებამდე. ეს სიმართლეა განსაკუთრებით მაშინ, თუ პროცესი გულისხმობს:  მონაწილეთა შესაძლო არაკომპეტენტურობას - მხოლოდ შეხვედრაზე მოსვლა არ აყალიბებს ადამიანებს ინფორმირებულ თანამონაწილეებად;  კარგად ორგანიზებული დაინტერესებული მხარეების დომინაციას; ნეგატიურ ზემოქმედებასა და თანამონაწილეების შერცხვენას;  კონკრეტული დაინტერესებული მხარის არმონაწილეობას, საკითხით არ დაინტერესების ან წინასწარგანზრახული მარგინალიზაციის გამო;  გადაწყვეტილების მიღების დროს, მონაწილეთა წუხილების არ გათვალისწინებას; მონაწილეთა იმედგაცრუებას მცდარი წარმოდგენებისა და მოლოდინების გამო.  ეს არის მხოლოდ რამდენიმე მიზეზი იმისა, თუ რატომაა მნიშვნელოვანი, მონაწილეობითი პროცესის წარმართვა მეტი სენსიტიურობით. NCI-მა მიიღო ეს, როგორც მოტივაცია განევითარებინა სამ ფაზიანი CHARRETTE სისტემა. მან შექმნა ტრენინგებისა და კონსულტაციების კურიკულუმი და გამოსცა სახელმძღვანელო, რათა ეს მეთოდოლოგია ადგილობრივი აქტივობების დამგეგმავებისთვის გაეზიარებინა. NCI CHARRETTE სისტემის პრინციპები იქნება ფუნდამენტი ამ საპროექტო წინადადების. პროექტის გუნდი თანმიმდევრულად მიყვება სახელმძღვანელოს და გურიის რეგიონში არსებულ მოთხოვნებსა და პირობებს შეუსაბამებს. CHARRETTE სისტემის მოდელი დაეხმარება მუნიციპალიტეტები
                                                           
14Bill Lennertz and AarinLutzenhiser, 2014. The CHARRETTE Handbook. The essential guide to design-based public involvement. American Planning Association, Chicago, Illinois, Washington, D.C.  

CHARRETTE არის... პროცესი, სადაც ექსპერტებს აბალანსებენ ისინი, ვინც ცოდნას არ ფლობენ, თუმცა ზუსტად იციან, რა უნდა გაკეთდეს. 

ნამდვილ CHARRETTE-ს ადამიანისთვის მოაქვს კოლექტიური 
ინტელექტი... და ამას აკეთებს საოცრად ეფექტიანად. არავინ უნდა 
დაკარგოს დრო. არავინ უნდა იგრძნოს თავი გამოუვალ 
მდგომარეობაში. მოლაპარაკებები უნდა განხორციელდეს - არა 
მტრულ გარემოში მუნიციპალური მოსმენებისას, როდესაც გეგმა 
უკვე შედგენილია, არამედ გეგმის შემუშავებისას, როდესაც 
კომპონენტების უმრავლესობას მოქნილობის მაღალი ხარისხი 
გააჩნია. 
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ს საჯარო მოხელეებს განახორციელონ საკუთარი როლი და შესაძლებელი გახადონ უკეთესი სამოქალაქო ჩართულობა და მონაწილეობა პოლიტიკის დაგეგმვასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამავდროულად, ეს მეთოდოლოგია მათ საშუალებას მისცემს გაზარდონ მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა, განავითარონ შესაძლებლობები და ურთიერთთანამშრომლობა ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. ეს არის სამოქალაქო ჩართულობის წინაპირობა.  ამ პროექტის მიდგომის თანახმად, დაინტერესებული მხარეები ისწავლიან ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოების სამუშაოზე გავლენის მოხდენას იმგვარად, რომ მათ საზოგადოებას მიაწოდონ მიუკერძოებელი, ადეკვატური მომსახურება და ხელი შეუწყონ ადგილობრივ განვითარებას.  ამ მონაწილეობითი მეთოდოლოგიის განმსაზღვრელი პრინციპი არის შექმნას მაქსიმალური თანამონაწილეობის განცდა გურიის რეგიონის მოსახლეობასა და დაინტერესებულ მხარეებში. ამ პროექტის მრავალი სხვადასხვა მიდგომა მიგვიყვანს ამ შედეგებამდე:    პროაქტიური და ინტერაქტიული კომუნიკაცია სოციალური მედიის, ტელევიზიის, გაზეთების, ფლაერების, პოსტერების, სახელმწიფო დოკუმენტებისა და ანგარიშების საშუალებით; უამრავი მონაწილეობითი სემინარი, რომელიც მოიცავს ყველა სამიზნე ჯგუფს; აქტივობების გამჭვირვალე დოკუმენტაცია, რომელიც მოიცავს მონაწილეებისათვის ანგარიშგებას, საჯარო შეხვედრების, სემინარებისა და სხვა ღონისძიებების ძირითადი მიგნებების შესახებ;  M&E სისტემა, რომელიც ფოკუსირებულია მუდმივ სწავლებასა და ადაპტაციაზე, უკუკავშირების პროცესში გათვალისწინებით; საჯარო კულტურული ფესტივალები და CHARRETTE სტუდიოს ღონისძიებები; პრე და პოსტ-CHARRETTE-ის ყველა საჯარო პრეზენტაცია, დისკუსია და მოსმენები; მცირე-პროექტების სქემის განხორციელება. CHARRETTE-ის პირველი ფაზა გვთავაზობს სამოქალაქო განათლებისა და ცოდნის გავრცელების შესაძლებლობას სოფლის დონეზე. იგი ქმნის ორმხრივი სწავლების გარემოს და აძლიერებს თანამშრომლობას ყველა დაინტერესებულ მხარეს შორის, რადგან მოიცავს ყველა განსხვავებული ჯგუფის პერსპექტივებს, ინიციატივებს, როგორებიც არიან ახალგაზრდები, ქალები, უფროსი თაობა, ღარიბები, მოწყვლადი ჯგუფები, უმცირესობები და მათ ეხმარება წინ წამოსწიონ საკუთარი სურვილები, საჭიროებები და გადალახონ ბარიერები. პროექტი დამოკიდებულია ადგილობრივი აქტორების ნებაზე, წვლილი შეიტანონ სხვადასხვა აქტივობებით, შესთავაზონ სივრცე შეხვედრებისათვის, გამოყონ დრო და რესურსი. მონაწილეობითი მიდგომა დიდი ალბათობით გააძლიერებს ნებაყოფლობით და პრო აქტიურ მხარდაჭერას. ამ ექვსი პარტნიორული აპლიკანტის კონსენსუსი იქნება პროექტის მართვის საფუძველი. ისინი ერთად შეადგენენ პროექტის მმართველ საბჭოს და უხელმძღვანელებენ პროექტის განხორციელების პროცესს სწრაფი და რეგულარული შეხვედრების მეშვეობით. ამ პროექტის განმავლობაში, პროექტის გუნდი მოაგროვებს ინფორმაციის ფართო სპექტრს, რომელიც დაეხმარება რეგიონს საფუძვლიანი ტურისტული სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში. ის განახორციელებს ყველა მონაცემის დახარისხებას, მოამზადებს და ერთად შეკრებს ისეთი ფორმით, რომელიც სასარგებლო იქნება პროცესისათვის და გახდის ხელმისაწვდომს სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფებისათვის. შესაბამისად, კარგად ჩამოყალიბებული და ორგანიზებული მონაცემთა ბაზა და ონლაინ ბიბლიოთეკა იქნება პროექტის ძირითადი ელემენტი. პროექტის გუნდის კვლევის მეთოდოლოგია და ექსპერტების შეფასებები მოიცავს არსებული პოლიტიკებისა და სტრატეგიების შესახებ კაბინეტურ კვლევებს, ანალიტიკურ დოკუმენტებსა და ანგარიშებს, ინტერვიუებს, სტატისტიკური მონაცემების გამოთხოვას ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობიდან, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის მიმოხილვას და ასევე სამუშაო შეხვედრებისა და სემინარების შედეგად მოპოვებული თვისებრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციის დახარისხებას.  მცირე პროექტების მხარდამჭერი სქემის მეთოდოლოგიური მიდგომა მოიცავს კანდიდატებისა და მუნიციპალიტეტების შესაბამისი კადრების გადამზადებას, მათთვის კონსულტაციების გაწევას, რათა გაიზარდოს მათი შესაძლებლობები დაგეგმვის, ბიუჯეტის შედგენის და პროექტის განხორციელების 
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მართვის სფეროში. ცალკეული პროექტების დაფინანსების შერჩეული მოცულობა შედარებით მცირეა, მაგრამ ეს იდეების მრავალფეროვნებისა და გურიის ყველა რეგიონის დაფარვის შესაძლებლობას იძლევა. ეს ფართო მიდგომა, საჯარო, კერძო და მესამე სექტორიდან ადგილობრივი, ნაციონალური და საერთაშორისო აქტორების მონაწილეობით, იძლევა მყარ არგუმენტაციას და დამაჯერებლობას. ის მოახდენს ძალისხმევის კონსოლიდირებას, პოლიტიკური, ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ლობირებისას, რაც აისახება პროქტის აქტივობებსა და ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმების განხორციელებაზე. წარმატებული სინერგიები სხვა მიმდინარე ინიციატივებისას ტურიზმის პოტენციალის დეტალური კვლევა აწვდის ღირებულ ინფორმაციას საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას, რათა შეივსოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და ასევე შეავსოს სხვა სამინისტროების, სააგენტოებისა ან განვითარებაზე მომუშავე ორგანიზაციების საბაზისო მონაცემები.  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან (MRDI) არსებულ მუნიციპალური განვითარების ფონდს შეუძლია თანადაფინანსება გაუწიოს ან გააგრძელოს მცირე პროექტების და სტრატეგიული საქმიანობის განხორციელება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ავითარებს იდეების ბანკს მცირე პროექტებისათვის - ამ პროექტით შესაძლებელია განხორციელდეს ამგვარი წამოწყებები. შემოთავაზებული გადაწყვეტა ეფუძნება და აძლიერებს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ტურისტულ ინიციატივას, როგორიცაა ტურისტული დანიშნულების ადგილებზე შექმნილი მასალა ჩოხატაურის მიერ, ან „ერთი ნაბიჯი ზღვიდან მთამდე“ განხორციელებული ოზურგეთში, რომელიც ასევე მოიცავს მიმდინარე ტურისტული მიმზიდველობის კვლევას სოფლის დონეზე. პროექტი ასევე გამოიყენებს მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, როგორიცაა ოზურგეთის სასტუმროს, კინოების, მუზეუმების და სხვ. რეაბილიტაცია. ოზურგეთში ჩატარებული მუნიციპალიტეტის კვლევა გვიჩვენებს, რომ ინტერნეტი ხდება უფრო მნიშვნელოვანი საინფორმაციო წყარო ვიდრე ტელევიზია. მუნიციპალიტეტები ფიქრობენ, რომ შემოიღონ ლაივსტრიმი და ანალიტიკური თოქ შოუები, რათა გააშუქონ საქმიანობები რეგიონში, რაც ასევე ხელს შეუწყობს პროექტის უკეთ პოპულარიზაციას.    2011 წლიდან, CSI ლობირებს სამინისტროსა და თვითმმართველობის სახელმწიფო გრანტის რეგულაციებს. 2011 წლის ოქტომბერში, მან მიაღწია წარმატებას და ახლა სამინისტროებს შეუძლიათ გასცენ გრანტი. ამ დრომდე, მხოლოდ იუსტიციის სამინისტრომ წარმოადგინა მექანიზმი, რომელიც მხარს უჭერს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივებს საგრანტო კონკურსის მეშვეობით15. ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებს კვლავ არ აქვთ უფლება გასცენ გრანტი მასიური ბიუროკრატიული პროცედურის გავლის გარეშე. აპლიკანტის გამოწვევა ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით, გადასცეს ევროკავშირის დაფინანსება თანა-აპლიკანტებს, მოგვცემს ახალ ბიძგს და შესაძლებლობას ამ საკითხის ლობირების გაძლიერებისათვის. შემდგომი ნაბიჯები: შიდა და გარე შეფასება პროექტის გუნდის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემაში მონაწილეობა იქნება. დაინტერესებული მხარეების მიერ ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მიღება არის საქმიანობის უმთავრესი ქვაკუთხედი და შესაბამისად, თავად დაარეგულირებს შემდგომი ნაბიჯების პროცედურებს და განხორციელების ხარისხს. ასევე, მცირე პროექტების შერჩევა და  მხარდაჭერა  ხელს შეუწყობს ინიციატივების მდგრადობას და ასევე ნათელს გახდის, თუ რა გზებით იქნება შესაძლებელი პროექტის დასრულების შემდეგ მათი შენარჩუნება. პროექტის ბოლო წლის დასაწყისში, მმართველი საბჭო და განმახორციელებელი გუნდი საჭიროების შემთხვევაში განიხილავს სხვა შესაძლო მექანიზმებს და შიმუშავებს სტრატეგიას დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად. 
                                                           15http://www.justice.gov.ge/News/Detail?newsld=4963 
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გარდა პროექტში შემოთავაზებული ინდიკატორებისა, გუნდი შეაგროვებს იმ ინდიკატორებს, რომლებიც მცირე პროექტებში ჩაიდება. ოთხი მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეებს წარედგინებათ პროფესიონალურად შესრულებული პროექტის გეგმა, მონიტორინგის და შეფასების სისტემა, რაც მათ საშუალებას მისცემს გაიაზრონ საკუთარი როლი პროექტის დასრულების შემდეგ. CHARRETTE სტუდიოს, რელევანტურობის, ეფექტურობის, ეფექტიანობის და პირდაპირი გავლენის გასააზრებლად ჯგუფი განახორციელებს მჭიდრო მონიტორინგს, რისთვისაც გამოიყენებს: უკუკავშირის სტანდარტული კითხვარებს, სამუშაო შეხვედრის ოქმებს და ანგარიშებს. ასევე, დაინტერესებული მხარეების შეხვედრიდან  ორი კვირის  განმავლობაში, განახორციელებს შიდა შეფასებას.  ანგარიშში ასახული იქნება ნასწავლი გაკვეთილები და საუკეთესო პრაქტიკები. აპლიკანტი არ გეგმავს საბოლოო გარე შეფასებას, ვინაიდან ის ძალიან ძვირადღირებულია. თუმცა, გუნდი ერთად გაანალიზებს პროექტის მონიტორინგის ყველა მონაცემს  და საბოლოო ანგარიშისთვის შეიმუშავებს შემდეგ შეფასებით კითხვებს: „რამდენად კარგად განხორციელდა პროექტი რესურსების გამოყენების, დროის, რისკების მენეჯმენტის და პროგრესის გათვალისწინებით?“ „რამდენად შეუწყო შერჩეულმა CHARRETTE  მეთოდოლოგიამ პროექტის მიზნის განხორციელებას ხელი, გაიზარდა თუ არა მონაწილეობა და სამოქალაქო ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში?“  „რამდენად უწყობს ხელს პროცესი თანაზიარობის განცდას ტურიზმის განვითარებაში?“ „შერჩეულმა მიდგომამ რამდენად შეუწყო ხელი დაინტერესებული მხარეების ინტერესების ასახვას საბოლოო შედეგში?“  როლების განაწილება პროექტში მმართველი საბჭოს 6 წევრის პასუხისმგებლობა არის პროექტის წესდების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის იერარქიის განსაზღვრა. ეს დაეხმარება პროექტის გუნდს პროექტის აწყობაში, დაგეგმვაში, განხორციელებაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში. გარდა ამისა, ის პასუხისმგებელია მჭიდროდ ითანამშრომლოს ოთხი მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთან და გამგეობასთან, ასევე ითანამშრომლოს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, სამინისტროებთან, დეპარტამენტებთან, სააგენტოებთან და სხვა შესაბამის ორგანიზაციებთან. ოთხივე მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებას ევალება სრულად დაუჭიროს მხარი პროექტის აქტივობების განხორცილებას და შედეგებს. მათ უნდა გაანაწილონ თავიანთი თანამშრომლები მათი კვალიფიკაციის მიხედვით. მათ უნდა გამოყონ პროექტისთვის: შესაბამისი საჯარო მოხეელები, რომლებიც იქნებიან მმართველი საბჭოს წევრები; პროექტის გუნდის წევრები; საკონტაქტო პირები და კონსულტანტები, რომლებიც გამოყოფენ შესაბამის დროს და რესურსს დაგეგმვისთვის, ორგანიზაციული სამუშაოებისთვის და ჩაერთვებიან პროექტის შეხვედრებში. ისინი მნიშვნელოვან კონტრიბუციას შეიტანენ სტატისტიკური მონაცემების შეგროვების, ზოგადი ინფორმაციის მიღების და ექსპერტული ცოდნის გაცემის კუთხით. გარდა ამისა ადგილობრივი თვითმმართველობა ვალდებულია გამოყოს პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ადგილი, ტრანსპორტი და სხვა საჭირო ინფრასტრუქტურა. ასევე მათი ვალდებულება არის საჯარო კულტურული ფესტივალის ორგანიზება. ადგილობრივი თვითმმართველობა ჩართული იქნება  მედიასთან და ბიზნესთან კომუნიკაციაში, მხარს დაუჭერს ინიციატივებსსასტუმროების და რესტორნების თანამშრომლების შესაძლებლობების განვითარებისთვის და ხელს შეუწყობს ტურიზმის განვითარების ინიციატივებს ბიზნესებს, ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ქალაქებს შორის. გარე ექსპერტები პასუხისმგებლები არიან ტურიზმის პოტენციალის შეფასებაში, წარადგენენ კვლევის მიგნებებს, ან საკუთარ ხედვას პროექტის შეხვედრების დროს და ჩართულები იქნებიან გეგმის შემუშავების პროცესში. მმართველი საბჭომიიღებს გადაწყვეტილებას ტენდერით მოხდება თუ არა ექსპერტების შერჩევა და მათი ანაზღაურება. ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის თანამშრომელი შეიძლება იყოს ექსპერტი, ან შეასრულოს სხვა დამხმარე ფუნქცია პროექტისთვის.  სამიზნე ჯგუფის მობილიზირება და CSI-ის მიერ შემუშავებული სიტუაციური ანალიზი, ასევე  CHARRETTE სტუდიო, უზრუნველყოფს უნიკალურ შესაძლებლობას ამ აქტორებისთვის შეისწავლონ 
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და გააანალიზონ მონაწილეობითიფასილიტაციის ახალი მეთოდები. გარდა ამისა, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შეუძლიათ შეიტანონ კონტრიბუცია ინფრასტუქტურის, ექსპერტული ცოდნის, მცირე პროექტის გუნდში მონაწილეობის, ინიციატივების მხარდაჭერის და ლობირების კუთხით.  მედიის ჩართულობა და მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია პროექტისათვის. მათ აქვთ ძირითადი დაინტერესება გააშუქონ ეს რეგიონალური პროექტი და ექსპერტული ცოდნა შეიტანონ პიარ სტრატეგიის შემუშავებაში, ან თავად გახდნენ მარკეტინგისა და პიარის სამუშაო ჯგუფის წევრები. პროექტის ღონისძიებების, ანალიტიკური ანგარიშების და მონიტორინგის შედეგების გაშუქებით, მათ შეუძლიათ ძლიერი ზეგავლენა იქონიონ პროექტის წარმატებაზე. მეორე მნიშვნელოვანი როლი არის სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფების წევრების დანიშვნა, რომელიც დაფუძნდება CHARRETTE სტუდიოს შემდგომ. დაინტერესებული მხარეები დაასახელებენ მათ საჯარო შეხვედრების დროს, საბოლოო გადაწყვეტილებას კი მმართველი საბჭო მიიღებს. ჯგუფები ითანამშრომლებენ დროში გაწერილად და კონსტრუქციულად, რათა გონივრულ დროში შეადგინონ ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის გეგმა. მნიშვნელოვანია, რომ ისინი შექმნიან პროექტის საფუძველს და CHARRETTE სტუდიოს მიგნებებს, შეხედულებებს, კონცეფციებს და რჩევებს გარდაქმნიან რეალურ გეგმებად, რომელშიც გაწერილი იქნება მათი განხორციელებისათვის საჭირო  დრო, ფინანსური და სხვა რესურსები, განხორციელების მონიტორინგი და შეფასების სისტემის ინდიკატორები. ჯგუფები მჭიდროდ  ითანამშრომლებენ პროექტის გუნდთან და ადგილობრივ სტრუქტურებთან და მზად იქნებიან საჭიროების შემთხვევაში საჯაროდ წარმოადგინონ მათი შედეგები. ამ სამუშაოს დიდი ნაწილი დაფუძნებული იქნება მოხალისეობაზე.  სხვა გარე ექსპერტები როგორიცაა GIS-ის სპეციალისტი, ან აუდიტორები და სერვის პროვაიდერები, როგორიცაა დიზაინერი ან ფილმის ჯგუფი, აირჩევა ღია კონკურსით. პირობებში კი აღწერილი იქნება მათი მოვალეობების და სამუშაოს შესრულების ინდიკატორები. ყველა ადგილობრივი სამიზნე ჯგუფი და დაინტერესებული მხარე, რომელიც ჩართულია მონაწილეობით პროცესში, მხარს უნდა უჭერდეს პროექტის ძირითად ფასეულობებს, როგორიცაა ჩართულობა, ურთიერთპატივისცემა და კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება. გარდა ზემო ხსენებულისა, ადგილობრივი სამიზნე ჯგუფი აქტიურად მიიღებს მონაწილეობას სამუშაო შეხვედრებში,  კულტურული ფესტივალების ორგანიზებაში, წარადგენს იდეებს, შეხედულებებს და საკუთარ კონცეფციას სტუდიის განმავლობაში  და განიხილავს მათ საჯარო დიალოგისას უმაღლეს სტრუქტურებთან, ექსპერტებთან და სხვა მოქალაქეებთან. სურვილის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ დაუთმონ ფიზიკურ სივრცე, კვება ან შესთავაზონ ტექნიკურ დახმარება, როგორიცაა შეხვედრების თარგმნა, სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა, საჯარო შეხვედრებზე დასწრება. გარდა ამისა, მათი როლი არის ახალი იდეების პრაქტიკული განხორციელება, მცირე პროექტების რეალიზება, საკუთარი ტურისტული ქმედების პროფესიონალიზება და გეგმის განხორციელების ლობირება. ორგანიზაციული სტრუქტურა პროექტის განხორციელების ორგანიზაციული სტრუქტურა, იხილეთ სურათი 5.  პროექტის გუნდს შეადგენს ოთხი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, პროექტის თანამშრომლები, ადამიანები, ვისაც მუნიციპალიტეტები დაიქირავებენ, ორი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის თანამშრომლები და დაკონტრაქტებული ექსპერტები.  სურათი 5. პროექტის ორგანიზაციული სტრუქტურა „მონაწილეობითი CHARRETTE გურიაში ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის“ 
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    პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ძირითადი საშუალებები: პროექტისთვის გამოყენებული იქნება აპლიკანტის და თანა-აპლიკანტის შენობები, მანქანები და ინფრასტრუქტურა; პროექტის სამდივნო განთავსებული იქნება ოზურგეთში ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის  ნეიტრალურ ტერიტორიაზე.  ის აღჭურვილი იქნება მაგიდებით, 6 სკამით, 1 კომპიუტერით, 3 ლეპტოპით, 1 UPS,  1 როუტერით, 1 თაროთი, 1 პროექტორით, 4 ფლიპჩარტ დაფით და 1 პრინტერით. თითოეული მუნიციპალიტეტი აღჭურვილი იქნება GPS-ით (4) რათა ხელი შეეწყოს GIS ექსპერტის მუშაობას, ასევე დაფით (3) და პროექტორით (3). ასევე, ექვსივე პარტნიორი აპლიკანტი მიიღებს ცალკე ბიუჯეტს საოფისე ნივთებისთვის, ტრანსპორტირებისთვის, კომუნიკაციისთვის, განთავსებისთვის, ასისტენტების და საკონტრაქტო ექსპერტების დაქირავებისთვის,  საჯარო პრეზენტაციებისა და  ფესტივალების ჩატარებისათვის. ფინანსურ მენეჯერს ეყოლება პროექტის ორი კოორდინატორი და ყველა მენეჯერი ინფორმირებული იქნება მათი ბიუჯეტის შესახებ, რომელიც გამოყოფილია მათი საქმიანობისთვის. საქმიანობის მიმართ დაინტერესებული მხარეების დამოკიდებულება 
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ადგილობრივ სტრუქტურებს და ხელისუფლებას დიდი სურვილი და საჭიროება აქვთ განავითარონ ტურიზმის სექტორი, რათა ხელი შეუწყონ ადგილობრივ ეკონომიკის ზრდას და მიგრაციის პრევენციას. სწორედ ამიტომ მაღალია მათი მოტივაცია განახორციელონ აღნიშნული პროექტი. გურიის განვითარება არ არის ცენტრალური მთავრობის პრიორიტეტი. მათი ფოკუსი ძირითადი რეგიონების განვითარებაა. მიუხედავად ამისა, გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ თუ მუნიციპალიტეტები მოითხოვენ დახმარებას და ექსპერტულ ცოდნას, ამის მიღება შესაძლებელია, მაგალითად გარემოს ეროვნული სააგენტოდან (National Environmental Agency), მხარდაჭერა და კოლაბორაცია კარგად მუშაობს. სამი მუნიციპალიტეტის, ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის  და CSI-ის ერთობლივი ძალისხმევით, მუნიციპალიტეტის, ქალაქის და სოფლის დონეზე, განვითარების გეგმის პროექტის შედგენის პროცესებში ჩართულია ბევრი დაინტერესებული პირი. მათ უკვე ჰქონდათ სამუშაო შეხვედრები და გამოსცადეს მონაწილეობითი ინსტრუმენტები. ეს გვიჩვენებს, რომ  მსგავსი მრავალაქტორული პროცესების მიმართ ინტერესი მაღალია. გურიის მოსახლეობა იცნობს მხოლოდ რამდენიმე პროექტს, რომელიც მხარს უჭერს სოფლის განვითარებას, შესაბამისად რეგიონში ადგილობრივი პროექტების დაფინანსება განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. ძირითადი მნიშვნელოვანი წყარო არის მუნიციპალური განვითარების ფონდი MRDI, რომელიც სოფლებში ინფრასტრუქტურული რეაბილიტაციის პროექტების განხორცილების შესაძლებლობას იძლევა. მცირე პროექტების სქემის გათვალისწინებით, აპლიკანტები მოიაზრებიან სამიზნე ჯგუფად, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ პროექტის საქმიანობაში.  მედიისათვის სასარგებლოა ითანამშრომლოს პროექტთან, იმისათვის, რომ გაიღრმავოს ურთიერთობა ისეთ პოტენციურ პარტნიორებთან როგორიცაა  ტურისტული ოპერატორები, სასტუმროები და სხვა. ეროვნულ ექსპერტებს და ოპერატორებს ტურიზმის სექტორში ექნებათ ძლიერი დაინტერესება ითანამშრომლონ პროექტთან ვინაიდან ის ქმნის მნიშვნელოვან კავშირს ადგილობრივ მოქმედ პირებთან და სერვის პროვაიდერებთან და აჩენს ბიზნეს პოტენციალს ტურიზმის განვითარებაში.  ხილვადობა პროექტი შექმნის ეფექტურ პიარ და ბრენდინგის სტრატეგიას და გამოიყენებს ყველა შესაძლო მედია საშუალებას პროქტის მიზნების, პროგრესის და ფუნქციონირების გასაშუქებლად. სტრატეგიაში იქნება პრომო-რეკლამები ონლაინ-ტელევიზიაში განსათავსებლად და მოკლემეტრაჟიანი ფილმები. პროექტის პიარ მასალა მოიცავს ფლაერებს და ბუკლეტებს, კალენდრებს, ბანერებს, პოსტერებს, სტიკერებს, ბუშტებს და მაისურებს ორგანიზატორებისათვის და საჯარო ღონისძიებებზე მოსული ხალხისთვის. ის ფაქტი, რომ აღნიშნული პროექტი თავისი მახასიათებლებით არის პირველი, გამოიწვევს მედიის დაინტერესებას და აჩენს შემთხვევების ანალიზისა და კვლევების ჩატარების შესაძლებლობას.  გარდა ამისა, საჯარო დისკუსიები ცენტრალური ადმინისტრაციის მნიშვნელოვანი ფიგურების მონაწილეობით, მოგვცემს განმეორებით შესაძლებლობას ევროკავშირის მხარდაჭერა გახადოს ხილული ადგილობრივ და ნაციონალურ დონეზე. 1.1.3.  გეგმის განხორციელება და ხანგრძლივობა საქმიანობის ხანგრძლივობა იქნება 36 თვე. 
სამუშო გეგმა: მონაწილეობითი CHARRETTE გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის 
 1 წელი  
   წლის 1 ნახევარი წლის 2 ნახევარი განმახორც. სტრუქტურა 
WBS აქტივობები 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
1 CHARRETTE გუნდის შექმნა და პროცესის დაგეგმვა              
1.1 პროექტის ფინანსური მენეჯმენტისათვის სამართლებრივი ბაზის მომზადება 

x x x x x        აპლიკანტი+5 თანააპლიკანტი 

1.2 მმართველი საბჭოს ჩამოყალიბება, წესდების შემუშავება, ფუნქციების  და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 
   x x x       განმცხადებელი+5 თანაგანმცხადებელი 
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განსაზღვრა 
1.3  დირექტორის და პროგრამის თანამშრომლების არჩევა     x x x      მმართველი საბჭო 
1.4  მმართველი საბჭო განსაზღვრავს ფინანსურ პროცედურებს, ადამიანური რესურსების და შესყიდვის სტრატეგიას 

     x x      მმართველი საბჭო 

1.5 ოფისების და სამდივნოების საკომუნიკაციო სტრუქტურით მოწყობა  და პროექტის ფეისბუქ გვერდის შექმნა 
     x x      მმართველი საბჭო და პროექტის გუნდი 

1.6 პროექტის მენეჯმენტის დაფუძნება, მონაცემთა მოხმარება, დოკუმენტაციის, მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის შემუშავება 

     x x x x x   პროექტის გუნდი 

1.7  პრე-CHARRETTE-ის და ფოკუს ჯგუფის განხილვებისთვის (მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან და პიარ ექსპერტებთან ერთად) დეტალური გეგმის შემუშავება  

       x x    პროექტის გუნდი 

1.8 პიარ სტრატეგიის და მედიის პიარ დეპარტამენტების წარმომადგენლების მონაწილეობით ერთდღიან სამუშაო შეხვედრის დიზაინის ჩამოყალიბება 

       x x    პროექტის გუნდი, პიარ/მედია ექსპერტები 

1.9 GIS/GPS შესაძლებლობების გაძლიერება, პროექტის თანამშრომლების და მუნიციპალიტეტებში პარტნიორების წვრთნა 

       x x x   ექსპერტები, პროექტის გუნდი, მუნიციპალიტეტების დაგეგმვის დეპარტამენტი 

1.10 ოზურგეთში ღონისძიების დაწყება CHARRETTE კონცეფციის და საპროექტო გეგმის პრეზენტაცია ძირითადი დაინტერესებული მხარეებისათვის  

        x    პროექტის გუნდი, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები 

2. დაინტერესებული პირების კონსულტაცია 
2.1 პროექტის გუნდი განსაზღვრავს ყველა დაინტერესებულ პირს და ავითარებს საკონტაქტო სიას 

         x x  პროექტის გუნდი 

2.2 პროექტის პირველი პრეზენტაცია 3 მუნიციპალიტეტში თითოეულ შეხვედრაზე მინიმუმ 50 მონაწილით 
          x x პროექტის გუნდი 

2.3 სიტუაციისა და საჭიროებების შეფასება 34 საზოგადოებრივ ჯგუფში და 8 დაინტერესებულ ჯგუფში (განთავსება/საკვები; სკოლა; მუზეუმი/გართობა/სპორტი/ ადგილობრივი წარმოება, არასამთავრობო/მედია, დაცული ტერიტორიები) 

           x პროექტის გუნდი, რომელიც უკავშირდება 4 მუნიციპალიტეტის საკონტაქტო პირებს 

3. სიტუაციის ანალიზი 
3.1  სტატისტიკური მონაცემების მომზადება - სამაგიდო კვლევა       x x x    პროექტის გუნდი 
3.1 კონფერენცია ტურიზმის განვითარებაზე: გარე და საერთაშორისო წარმომადგენლების (საელჩოები, ტურისტული კომპანიები, კონსულტანტები) მოწვევა, საზღვარგარეთის საუკეთესო პრაქტიკის გასაზიარებლად, მონაწილეები არიან მმართველი საბჭო,  პროექტის გუნდი, შერჩეული 

         x   პროექტის გუნდი 
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დაინტერესებული მხარეები, ადგილობრივი ექსპერტები - 40 მონაწილე; 4-5 სტუმარი მომხსენებელი თბილისიდან და ბათუმიდან 
3.3 მინიმუმ 5 ექსპერტის შეფასება სხვადასხვა სტრატეგიული მიმართულებით: კულტურა, ეკოტურიზმი, ინფრასტრუქტურა, ეკონომიკა და ინვესტიციები, პიარი და მარკეტინგი, (გამოთვლის საფუძველი არის 7): 

        x x x x პროექტის გუნდი და მმართველი საბჭო გარე ექსპერტებთან ერთად 

10. პროექტის მონიტორინგის და შეფასების ანგარიში 
10.1 განხორციელების პროგრესის მონიტორინგი       x     x პროექტის გუნდი 
10.2 პროექტის აუდიტი            x გარე აუდიტის კომპანია 
10.4 დონორის წლიური ანგარიში            x პროექტის გუნდი დამტკიცებული მმართველი საბჭოს მიერ 

  
სამუშო გეგმა:  მონაწილე CHARRETTE გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის 
 2 წელი   3 წელი  
WBS საქმიანობა ნახევარი წელი 3 ნახევარი წელი 4 ნახევარი წელი 5 ნახევარი წელი 6 განმახორციელებელი სტრუქტურა 
2. დაინტერესებული პირის ინდივიდუალური კონსულტაციები 
2.3  სიტუაციისა და საჭირობების შეფასება 34 დასახლებაში და 8 სხვა დაინტერესებული ჯგუფთან (საცხოვრებელი/საკვები; სკოლა, მუზეუმი გართობა, კულტურული ცენტრები+სპორტი; ადგილობრივი წარმოება, არასამთავრობო/მედია; დაცული ტერიტორია) 

x    პროექტის გუნდი, 4 მუნიციპალიტეტის კონტრაქტორი პირები 

2.4 მონაცემების ანალიზი და პროგრამის იდენტიფიკაცია (პროექტის დაგეგმარება პიარი, სერვისის მიწოდება და ა.შ.) 
x    პროექტის გუნდი და ექსპერტები 

2.5 შემდგომი ნაბიჯები-ადგილზე ვიზიტები, შედეგების განფენა და დოკუმენტაციის შედგენა 
x    პროექტის გუნდი და GIS ექსპერტი 

2.6 შესაძლებლობების განვითარება -დაინტერესებული ჯგუფებისათვის - მინიმუმ 15 სამუშაო შეხვედრა 2 დღე, 20 მონაწილე 

x x x  პროექტის გუნდი და გარე დამხმარე/ექსპერტი 

3 სიტუაციის ანალიზი 
3.3 მინიმუმ 5 ექსპერტის შეფასება სხვადასხვა სტრატეგიული მიმართულებით: კულტურა, ეკოტურიზმი, ინფრასტრუქტურა, ეკონომიკა&ინვესტიციები, პიარი და მარკეტინგი (გამოთვლის საფუძველი არის 7);  

x    პროექტის გუნდი, მმართველი საბჭო, გარე ექსპერტები 

4.  CHARRETTE სამუშაო შეხვედრები და პლენუმი 
4.1 CHARRETTE-ის ღონისძიებების დეტალური დაგეგმარება და ორგანიზება x x   პროექტის გუნდი და მუნიციპალიტეტები 
4.2 ერთი დღიანი საჯარო კულტურული ფესტივალის მოწყობა 3 მუნიციპალიტეტში. CHARRETTE-ის მონაწილეების ტრანსპორტირებით  

 x   პროექტის გუნდი მმართველი საბჭო, ყველა მუნიციპალიტეტი 

4.3  4 დღიანი CHARRETTE სტუდიო: სემინარები სესიები და პლენუმი, დისკუსია ოზურგეთის კოლჯში, 
 x   პროექტის გუნდი მმართველი საბჭო, ყველა მუნიციპალიტეტი 



Page 29 of 122 

სკოლბში, თეატრებში და დაახლოებით 30-40 ადამიანის განთავსება სასტუმროებში - (ტრანსპორიტირება ყოველდღიურად სასტუმროდან შეხვედრის ადგილამდე). ჩარეტის შედეგები: მთლიანი სტრატეგიის კონცეფცია სამუშაო ჯგუფებთან ერთად 
4.4 პროექტის გუნდი წარადგენს ინფორმაციას/დოკუმენტაციას ყველა შეხვედრის შესახებ და ქმნის ანგარიშს და საჯარო ინფორმაციას მონაწილეებისათვის 

 x   პროექტის გუნდი და მუნიციპალიტეტების დაკონტრაქტებული პირები  

4.5 გურიაში ტურისტული მიმართულებებს კატალოგის შედგენა   x x პროექტის გუნდი მუნიციპალიტეტების ტურიზმის დეპარტამენტები 
5. სტრატეგიული გემის და მოქმედების გეგმის შედგენა 
5.1 პოსტ-ჩარეტ პროცესების დეტალური დაგეგმვა, რომელშიც შევა: სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები, საჯარო მოსმენები,  ქვე სტრატეგიების გამოქვეყნება, საჯარო დისკუსიები, საბოლოო სტრატეგიულ გეგმა და კატალოგი 

 x x  პროექტის გუნდი, ქვე-სტრატეგიული გეგმის სამუშაო ჯგუფები, მმართველი საბჭო და მუნიციპალიტეტები 

5.2 სამუშაო ჯგუფები აყალიბებენ დეტალურ სტრატეგიულ გეგმას, მათ შორის იგულისხმება რეკომენდაციები ახალი პროექტებისათვის ხვადასხვა სფეროში, როგორც ამას განსაზღვრავენ CHARRETTE მონაწილეები 

  x x ქვე-სტრატეგიული გეგმის სამუშაო ჯგუფები, მთავარი ექსპერტი, პროექტის გუნდის და მმართველი საბჭოს მხარდაჭერით 

6. საჯარო მიმოხილვის ციკლი  
6.1 საჯარო მოსმენები და დისკუსია სამუშაო ჯგუფების მიერ შემუშავებულ სტრატეგიულ გეგმაზე, ოზურგეთში, ჩოხატაურსა და ლანჩხუთში, რომელიც ჩასწორებული იქნება უკუკავშირის შესაბამისად 

   x პროექტის გუნდი, ყველა მუნიციპალიტეტი და სამუშაო ჯგუფი 

7. სტრატეგიული გეგმის დასრულება 
7.1 საბოლოო სამუშაო ჯგუფი კრებს ქვე-სტრატეგიის გეგმას ერთიან სტრატეგიად და სამოქმედო გეგმად  აქვეყნებს 

   x საბოლოო სტრატეგიის სამუშაო ჯგუფი და პროექტის გუნდი 
7.2 პრეზენტაცია საკრებულოში და 4 საკრებულოს მიერ მისი დამტკიცება    x პროექტის დირექტორი, 4 მუნიციპალიტეტის მერი და საკრებულოები 
8. გრანტები მცირე პროექტებისთვის   
8.1 მმართველი საბჭო განსაზღვრავს მცირე პროექტების შერჩევის კრიტერიუმებს და საქმიანობის სფეროებს (როგორიცაა დასუფთავება, ადგილობრივი კამპანის და ინფორმირებულობის გაზრდა, კულტურული ღონისძიებები, უსაფღთხოების ზომები სანაპიროზე, ან საველოსიპედო გზებზე, საჯარო ადგილების განვითარება, ბიო-ტუალეტები და ა.შ.) 

  x  მმართველი საბჭო 

8.2  აპლიკანტების მოწვევა და სულ მცირე 30 პროექტის იდეის არჩევა (გრანტის მოცულობა 2000-დან 5000 ევრომდე) 
  x  პროექტის გუნდი, მმართველი საბჭო 

8.3 მცირე პროექტების განხორციელების მონიტორინგი  და მდგრადი სტრატეგიის განვითარების ხელშეწყობა 
  x x პროექტის გუნდი და შესაბამისი დეპარტამენტები მუნიციპალიტეტებში 

8.4 საჯარო ღონისძიებები პროექტის    x პროექტის გუნდი, მმართველი 
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დასრულების აღსანიშნავად, პრეზენტაცია სადაც წარდგენილი იქნება, შედეგების ვიდეოები, გამოვლინდება საუკეთესო პრაქტიკები 

საბჭო, მუნიციპალიტეტები და გრანტის მიმღებები 

9. დიდი პროექტების ლობირება 
9.1  სტრატგიული გეგმის მციე/საშუალო პროექტების ლობირება ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩართვისათვის 

   x პროექტის გუნდი და მუნიციპალიტეტის საკონტაქტო პირები 
9.2 ტურიზმის განვითარების გეგმის განხორციელებისათვის საჭირო რესურსებისთვის ლობირება ცენტრალურ დონეზე  

   x გამგებელი, მმართველი საბჭო, გურიის მთავრობა 

10. პროექტის მონიტორინგი, შეფასება და ანგარიში 
10.1 განხორციელების პროგრესის მონიტორინგი x x x x პროექტის გუნდი 
10.2 პროექტის აუდიტი    x გარე აუდიტ კომპანია 
10.3 შიდა შუალედური შეფასება  x   პროექტის გუნდი და არჩეული დაინტერესებული მხარეები 
10.4 დონორის წლიური ანგარიში  x  x პროექტის გუნდი დამტკიცებული მმართველი საბჭოს მიერ  1.1.4. საქმიანობის მდგრადობა მოსალოდნელი გავლენა პროექტის საქმიანობს გამჭვირვალობა და მისი განხორცილების პროცესში დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა ხელს შეუწყობს დაინტერესებული მხარეების ნდობის მოპოვებას და ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავებას. ეს კი ხელს შეუწყობს დაინტერესებული მხარეებს გაუჩნდეთ თანაზიარობის განცდა. გარდა ამისა, მათ გაეზრდებათ სურვილი თავისი წვლილი შეიტანონ პროექტის განვითარებაში და უფრო მეტად მოსთხოვენ მთავრობას გეგმის განხორციელებას და დასახული მიზნების შესრულებას. გარდა ამისა, ეს გაზრდის მოქალაქეების თვითშეგნებას მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკის შემუშავების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც გაზრდის  დემოკრატიულ სისტემაში მათი საკუთარი ფუნქციის აღქმას. ინტენსიური თანამშრომლობა საზოგადოებას და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს შორის, საშუალებას მიცემს მოქალაქეებს მიიღონ უფრო მეტი ინფორმაცია მართვის პროცესებისა და მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ. ამასთან დაკავშირებით, მოქალაქეები ხდებიან თავდაჯერებულები, რომ შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე გავლენის მოხდენა, თვითმმართველობა კი უფრო მეტად არის ორიენტირებული ხარისხიანი სერვისების მიწოდებაზე. ასევე, მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებული  საჯარო მოხელეები გაიუმჯობესებენ უნარებს სისტემური ცვლილების განხორციელებაში და უკეთესად შეძლებენ სამომავლო პროექტების დაგეგმვას და მართვას. ადგილობრივი სტრუქტურები გახდებიან მეტად კომპეტენტურები საჯარო მონაწილეობით მექანიზმების გამოყენებაში და სამოქალაქო ჩართულობის უზრუნველყოფაში. ასევე, გააუმჯობესებენ მართვის უნარებს და იქნებიან უფრო მეტად ანგარიშვალდებულები. პროექტი ასევე გამოიწვევს ადგილობრივი სსო-ების დაინტერესებას ტურიზმის საკითხებით და ისინი მოახდენენ ტურიზმის მიმართულების ინტეგრირებას თავიანთ საქმიანობაში, ან შეიქმნება ტურიზმის საკითხებზე მომუშავე ახალი საზოგადოებრივი ორგანიზაციები.  საქმიანობა ხელს შეუწყობს მთლიან რეგიონში კოორდინაციის და თანამშრომლობის გაუმჯობესებას და შესაძლებელს გახდის ოთხი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლობით ადგილობრივ კონტექსტის და საჭიროებების უკეთ გააზრებას. გარდა ამისა,  პროექტის განხორციელებაში მიღებული გამოცდილება და მიღებული ცოდნა შესაძლებლობას მისცემს უფრო ეფექტურად გააჟღერონ თავიანთი პრიორიტეტები ეროვნულ დონეზე NALA-ს მეშვეობით და მიმართონ ის ცენტრალური მთავრობისაკენ. წარმატებული ლობირება ხელს შეუწყობს საჭირო რესურსების მოზიდვას გეგმის განსახორციელებლად და მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს რეგიონში თანხების აკუმულირებას, ეს კი გამოიწვევს რეგიონის და ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებას. 
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პროცესი ხელს შეუწყობს კერძო და საჯარო სექტორში სოციალურ-ეკონომიკურ ინიციატივების გაჩენას და ახალი ინვესტიციების მობილიზებას, მცირე გრანტები აუმჯობესებს ამ განვითარებას. ასევე ერთობლივი სისტემის ანალიზი და განვითარების კონცეფცია გააუმჯობესებს მოთხოვნა-მიწოდების ურთიერთობებს, ადგილობრივ მეწარმეებს, ბიზნესის წარმომადგენლებს და ახალ ეროვნულ პარტნიორებს შორის. შედეგად, შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები არა მხოლოდ სანაპირო ზოლში და დასახლებულ ცენტრებში, არამედ მოშორებულ მთიან რაიონებში, სადაც ეკონომიკური შესაძლებლობები შეზღუდულია მშრალ და თბილ სეზონებად, ეს კი შეაჩერებს უწყვეტ მიგრაციას რეგიონიდან. აპლიკანტი ითვალისწინებს ტურისტების ვიზიტის ზრდას 30 %-ით პროექტის დაწყებიდან დასრულებამდე. თუმცა მსგავსი რაოდენობრივი ინდიკატორი გავლენის დონეზე არის ამბიციური, რადგან არსებობს ეროვნული და საერთაშორისო გარე რისკები, როგორიცაა ფინანსური კრიზისი, პოლიტიკური კონფლიქტი და გარემო საფრთხეები. ტურიზმის სექტორის გაუმჯობესება გამოიწვევს ეკონომიური აქტივობების ზრდას, გაზრდის დასაქმებულთა რაოდენობას (განსაკუთრებით ქალების), ასევე დადებითად იმოქმედებს ისეთი მაღალმთიანი სოფლების ღარიბ მოსახლეობაზე, როგორიც არის სურები და ზოთი. გარდა ამისა, პროექტის პირდაპირი სამიზნე არ არის გარემოს დაცვა, თუმცა პროექტი გრძელვადიან პერსპექტივაში გააუმჯობესებს ეკოლოგიურ განათლებას. მოსახლეობის გაზრდილი თვითშეგნება გაზრდის მოხალისეობისთვის მზადყოფნას,  პრო-აქტიური მხარდაჭერა კი პოზიტიურ გავლენას მოახდენს მოსახლეობაზე. ეკო-ტურისტული საქმიანობები გამოიწვევს კლიმატური ცვლილებებისადმი გონივრული გადაწყვეტილებების მიღებას და ხელს შეუწყობს ფლორისა და ფაუნის დაცვას. ბევრ ქვეყანაში მათ შორის ევროპაში16 CHARRETTE-ის მიდგომა არის ინოვაციური მეთოდოლოგია. პროცესი შექმნის პრაქტიკულ გაკვეთილებს მოქალაქეთა მონაწილეობის კუთხით, რომელიც გაუზიარდება თვითმმართველობაში, სამოქალაქო განათლებაში, გარემოსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაში, რეგიონალურ დაგეგმარებას და ნაციონალური და საერთაშორისო  დონის მდგრად განვითარებაში დასაქმებულ პირებს. გავრცელება და მულტიპლიკაციის ეფექტი პროექტის პროცესის გაშუქება ადგილობრივი მედია საშუალებების მიერ წარმოქმნის საჯარო ინფორმირებულობას ადგილობრივი სტრუქტურის მიერ წამოწყებულ საქმიანობის შესახებ. პროექტის გუნდი შეაფასებს და გაუზიარებს გამოცდილებას ამ ინოვაციური მიდგომის შესახებ, რათა შესაძლებელი იყოს ამ მეთოდით ახალი ინიციატივების წამოწყება. უფრო მეტიც, პროექტში გამოყენებული იქნება მონაწილეობის სხვადასხვა ინსტრუმენტები გავლენაზე ორიენტირებული მენეჯმენტის სისტემა, რაც მონაწილეებს სტიმულირებას გაუკეთებს ეს მეთოდები თავიანთ საქმიანობაში გამოიყენონ. ბოლოს კი უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პროექტი მოტივაციას მისცემს სხვა რეგიონებს მსგავსი მონაწილეობითი მიდგომით განახორციელონ დაგეგმვის პროცესი და  ტურიზმის განვითარება. ეს პროცესი გააკეთებს დაუგეგმავი პროექტების თავიდან არიდებას და რესურსების ეფექტურ გამოყენებას. რისკების ანალიზი და გაუთვალისწინებელი გარემოებების გეგმა პროექტის განხორციელების პროცესში საქართველოში ჩატარდება სამი მორიგი არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები 2016 წელს, რეგიონალური არჩევნები 2017 წელს და საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 წელს. თითოეული არჩევნები და მისი შემდგომი სამთავრობო შტატის ცვალებადობა ქმნის პროექტის მთავარ რისკს. ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ყურადღების გაფანტვა არჩევნების წინა პერიოდში, ძირითადი პარტნიორების ან თუნდაც ხელმძღვანელი კომიტეტის წევრების და საპროექტო გუნდის დაკარგვა; განუსაზღვრელი პოლიტიკური სიტუაცია, რომელიც ზღუდავს გეგმის ადაპტაციასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებას. აპლიკანტებისათვის კარგად არის 
                                                           16http://www.gov.scot/Topics/Built-Environment/AandP/Projects/SSCI/SSCICHARRETTESERIES http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/Charrette-verfahren-soll-loesung-fuer-bahnhofsplatte-bringen-id7388467.html  



Page 32 of 122 

ცნობილი ეს პრობლემა. ამ რისკის დასაძლევად, პროექტი ერთი მხრივ აცალკევებს სტრუქტურას სხვადასხვა ორგანიზაციაზე და მორე მხრივ საქმიანობები და პროცედურები კარგად იქნება დოკუმენტურად გაწერილი, რაც მართვადს გახდის  ცვლილებებს ადამიანურ რესურსებში. თუ შესაძლებელი იქნება, CHARRETTE სტუდიო განხორციელდება რეგიონალური არჩევნების შემდგომ. ეს შესაძლებელს გახდის არჩევნების შემდგომ მოსული პირები ჩართონ  საქმიანობაში და მათთან ერთად მოხდეს გეგმის შემუშავება. სერიოზული გამოწვევების შემთხვევაში, შესაძლებელია არჩევნების ჩატარებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ კიდევ გაკეთდეს შეხვედრა ახალი პირების ჩასართავად. დაინტერესებული პირების ჩართულობა მხარს დაუჭერს პროექტის განხორციელებას პოლიტიკური ცვლილებების შემთხვევაშიც კი. შემდეგი შესაძლო რისკი არის ოთხ მუნიციპალიტეტს შორის კონკურენცია. გამჭვირვალობა და კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება არის რისკის შესამცირებელი საშუალება. კონფლიქტის პოტენციალის შესამცირებლად, სამდივნო იქნება ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის შენობაში ნეიტრალურ ადგილზე. ყველა მუნიციპალიტეტი მიიღებს ერთნაირ ბიუჯეტს კულტურული ფესტივალების ორგანიზებისთვის, ასევე ყველა პარტნიორი მიიღებს ერთი და იმავე სახის პრომო მასალას და ტექნიკურ აღჭურვილობას. CSO შეინარჩუნებს ურთიერთობას ყველა ადგილობრივ მხარესთან და არა თანამშრომლობითი შემთხვევების დროს ჩართავს მმართველ საბჭოს. მას ასევე ექნება გრანტის სქემა მცირე პროექტებისათვის და უზრუნველყოფს ბენეფიციარების გადანაწილებას მუნიციპალიტეტებს შორის. CHARRETTE სტუდიო არის ძალიან დიდი პროცესი. მისი წარმატებისათვის ჯგუფს დასჭირდება რამდენიმეთვიანი დეტალური მომზადება. როგორც მითითებულია, ფინანსური პროცესები პროექტში მოითხოვს ცენტრალური მთავრობის დამტკიცებას. დაუზუსტებელია რამდენ ხანს გაგრძელდება პროცესი სწორედ, ამიტომ ამისთვის რამდენიმე თვეა გამოყოფილი. საქმიანობა არის ინოვაციური და შეუძლებელია მოსახლეობის მონაწილეობის ინტენსიურობის წინასწარმეტყველება CHARRETTE -ს სტუდიოს მანძილზე. თუმცა, საჯარო ფესტივალები არის მათი მოზიდვის სტრატეგია. ბუნდოვანი, არაკვალიფიციური და გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელება არის ასევე ერთ-ერთი რისკი. პროექტს ჰყავს საკუთარი პიარის და კომუნიკაციის მენეჯერი, რომელიც  მჭიდროდ ითანამშრომლებს მუნიციპალიტეტებთან, კოლეგებთან რათა პროცესი იყოს გამჭვირვალე, ნათელი და ღია ჟურნალისტებთან თანამშრომლობაზე.  წინაპირობა და ვალდებულების აღება პროექტის განმავლობაში და მის შემდგომ პროექტის წარმატებული განხორციელებისათვის და დაგეგმილი შედეგის მისაღებად საჭიროა უწყვეტი და მჭიდრო თანამშრომლობა 4 მუნიციპალიტეტს შორის, ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერა ცენტრალური მთავრობისაგან, ძლიერი ორგანიზაციული სტრუქტურა, კარგი ფინანსური მენეჯმენტი და ტექნიკური უზრუნველყოფა. გარდა ამისა, ადგილობრივი თვითმმართველობის მხარდაჭერა დაინტერესებული პირების გახსნილობა ამ მეთოდოლოგიის მიმართ არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ტურიზმის სექტორი რჩება სტაბილური ან იზრდება საქმიანობის განმავლობაში და რომ ნაციონალური სტრუქტურები აგრძელებენ ქვეყნის მხარდაჭერას საერთაშორისო დონეზე. ასევე აღსანიშნავია, რომ გურიის რეგიონს შეუძლია ტურისტების მოზიდვა თუ ის შესთავაზებს გაუმჯობესებულ სერვისს. მდგრადობის სტრატეგია: ფინანსური/ინსტიტუციონალური/ პოლიტიკის დონე და გარემო პირობები პროექტის დასრულების შემდგომ მცირე პროექტების ხელშეწყობისათვის, გუნდი განავითარებს მდგრადობის სტრატეგიას გრანტის ბენეფიციარებთან ერთად. ასევე მუნიციპალური ფონდი შეძლებისდაგვარად გააგრძელებს ტურიზმისთვის ფინანსების გამოყოფას. მუნიციპალიტეტები იპოვნიან გამოსავალს, რომ მათ მომავალშიც შეძლონ მცირე გრანტების გაცემა. პროექტის ლობირების ცენტრალურ დონეზე მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული ოთხი მუნიციპალიტეტს შორის თანამშრომლობის გაგრძელებაზე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტებმა გამოყონ საჭირო რესურსი გეგმის შესასრულებლად და გააგრძელონ ტურიზმის პიარი. ანალიტიკური ფაზა, პროცესში დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა და მცირე პროექტების დაფინანსება, იქნება დასაწყისი რომელიც თავის მხრივ გამოიწვევს სისტემურ ცვლილებებს და 
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პოზიტიურ გავლენას მოახდენს ინსტიტუციონალურ სტრუქტურებზე და პროცესებზე. კოლაბორაციული დამოკიდებულება და ფიქრი გახსნის ახალ გზებს რომელიც გამოიწვევს ინოვაციურ მიგნებებს, ახალი კერძო და საჯარო ინვესტიციის გაჩენას. ეს მთლიანობაში გაზრდის გრადაციას, მდგრადობას და ინიციატივებისა და მათი შედეგების მოქნილობას. პროექტის მიდგომა გავლენას მოახდენს ინსტიტუციურ განვითარებაზე, სტიმულს აძლევს მუნიციპალიტეტებს შორის ძლიერ კოორდინაციას და თანამშრომლობას, რომელიც შექმნის ხანგრძლივ ურთიერთთანამშრომლობის ქსელს. ასევე, გათვალიწინებულია ტურიზმთან დაკავშირებული ოფიციალური და არაოფიციალური  ასოციაციების შექმნა ადგილობრივ სამიზნე ჯგუფებს შორის იმდენად, რომ მათ შეეძლებათ ერთობლივი აქციების გაგრძელება. პროექტის პროდუქტი, ტურიზმის განვითარების სტრატეგია, არის ერთობლივად განვითარებული პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც შესაძლებელია გახდეს როგორც მდგრადი სტრატეგია და სტიმული მისცეს შემდგომ ცვლილებებს ადგილობრივ პოლიტიკის და რეგულაციების ცვლილებას. ასევე პროექტის მოთხოვნამ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისათვის გრანტის გაცემის თაობაზე შესაძლოა გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი ცვლილებები რეგულაციებში. პროექტი გაზრდის ნაციონალურ დონეზე ინფორმირებულობას CHARRETTE მეთოდოლოგიაზე და გამოცდილების შესახებ დოკუმენტაცია შემდგომში იქნება მოდელი მსგავსი პროექტებისთვის. ტურიზმის სტრატეგიას აქვს  ეკო-ტურიზმის შესაძლებლობები და საქმიანობები, რომელიც გააუმჯობესებს სანიტარულ მდგომარეობას, ნარჩენების მენეჯმენტს  და მოახდენს ლანდშაფტის დანაგვიანების პრევენციას. დამატებით ის შეიცავს შესაძლებლობებს დაიცვას ბუნება და შეინარჩუნოს გარემოს მრავალფეროვნება. 
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პროექტის ლოგიკური ჩარჩო  
 ინტერვენციის ლოგიკა მიღწევების ობიექტურად დადასტურებადი ინდიკატორები ვერიფიკაციის საშუალებები და წყაროები ვარაუდები 
ზოგადი მიზნები მიზანი: გურიის რეგიონის სოციალურ- ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება ტურისტული პოტენციალის გამოყენებით.  O1 – „ადგილობრივი ხელისუფლების, საზოგადოების და ეროვნული სააგენტოების ერთობლივი ძალისხმევით  გურიის ტურიზმის სექტორის მდგრადი და ყოვლისმომცველი განვითარების ხელშეწყობა  რეგიონის მიმზიდველობის გაზრდის გზით“ O1 .1   - ტურისტული ადგილების და შესაბამისი ბიზნესების სერვისი გაუმჯობესებულია. O1 .2  - ტურისტული ადგილები არის უსაფრთხო და ხელმისაწვდომი, ინფრასტრუქტურა უკეთეს მდგომარებაშია. O1 .3  - გურია მიმზიდველია ტურიზმის ინვესტიციებისათვის O1 .4 ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრები მუშაობენ და პოპულარიზაციას უწევენ რეგიონს. O1 .5  გურიის მოსახლეობა აქტიურად არის ჩართული ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და მოტივირებულია აქტიურად შეიტანოს წვლილი ტურიზმის განვითარებაში 

O1 ინდიკატორი 1: მუნიციპალურ ბიუჯეტში  თანხების გათვალისწინება. სამიზნე: ტურიზმთან დაკავშირებული საბიუჯეტო მუხლი ასახავს სტრატეგიული გეგმის მხარდაჭერის ხარჯებს. O1 ინდიკატორი 2: მონაწილეობითი მიდგომის ან სპეციფიური ინსტრუმენტების კოპირება სხვა მმართველი სტრუქტურების მიერ. სამიზნე:  გურიაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეუძლიათ მისცენ მაგალითი, თუ როგორ დანერგეს  და გააძლიერეს მოქალაქეთა მონაწილეობის და ჩართულობის მეთოდოლოგია . O1 ინდიკატორი 3:  საოჯახო  სასტუმროების და სასტუმროების ქსელი ან ასოციაცია. სამიზნე: პროექტის დასასრულს გურიაში არსებობს არაფორმალური ქსელი ან  ოფიციალური ასოციაცია. O1 ინდიკატორი 4:  ტურისტული ნიშნების #, სამიზნე: პროექტის დასასრულს გურიისძირითადი ტურისტული მიმართულებები და ობიექტები დატანილია სახელმწიფო მნიშვნელობის გზების ნიშნულებზე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ.  

O1.1, O1.7  და O1.8  წლიური მუნიციპალური ბიუჯეტების შედარება მოხდება  2015 წლის ბიუჯეტთან. O1.2: პირდაპირი და სატელეფონო ინტერვიუები საქმიანობაში ჩართულ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, შიდა შეფასებისას და საბოლოო ანგარიშის წინ. O1.3:: ინფორმაცია მიწოდებული სექტორის  ძირითადი აქტორების და ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ; გამოკვლეული საბოლოო ანგარიშის წინ. O1.4: საგზაო ნიშნულების დათვლა ძირითადი გზის გასწვრივ პროექტის ბოლოს. დასაწყისში არის ერთადერთი ნიშანი ჩოხატაურში. O1.5: : მუნიციპალიტეტების, ასევე გუბერნატორის და APA-ს ვებ გვერდების მიმოხილვა,. O1.6: გურიაში საზოგადოებრივი სანიტარული კვანძების რაოდენობა  პროექტის დასაწყისში და დასასრულს . O1.7: ადგილობრივი ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის შედარება კერძო ინვესტორების მიერ მიწოდებულ მონაცემებთან.  სამი საპროექტო წლის თანხის შედარება 2015წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტთან. კერძო ინვესტიციებზე საბაზისო მონაცემები შეგროვდება დაინტერესებული მხარეების კონსულტაციების პროცესში. 

ოთხივე მუნიციპალიტეტი გამოხატავს მზაობას ახლოს ითანამშრომლოს ერთმანეთთან და ორ პარტნიორ საზოგადოებრივ ორგანიზაციასთან.   რეგიონი იღებს ტექნიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერას ცენტრალური ხელისუფლებისგან, თუკი ოთხივე ადგილობრივი ხელისუფლება ლობირებს გარკვეული, ნათელი მესიჯით და წარმოადგენს ტურიზმის განვითარების ყოვლისმომცველ სტრატეგიას  და სამოქმედო გეგმებს.   ძლიერი ორგანიზაციული სტრუქტურა, კარგი ფინანსური მენეჯმენტი და ტექნიკური შესაძლებლობები შენარჩუნდება პროექტის მთელი პერიოდისთვის.   ადგილობრივი ხელისუფლება, კერძო სექტორი და მოქალაქეები აქტიურად არიან ჩართულნი და იყენებენ მონაწილეობით მიდგომებს და CHARRETTE მეთოდოლოგიას. 

  O1 ინდიკატორი 5:   გურიის ძირითადი ტურისტული მიმართულებები და ობიექტების  პრეზენტაცია საჯარო ვებ გვერდებზე. სამიზნე: პროექტის დასასრულს გურიის ყველა 

დადგენილი ინდივიდუალურ დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციისას. O1.9 ადგილობრივი ტურიზმის დეპარტამენტის და ტურიზმის 

საქართველოს ტურიზმის სექტორი რჩება სტაბილური და იზრდება ამ საქმიანობის განმავლობაში. ეროვნული სტრუქტურები აგრძელებენ ქვეყნის რეკლამირებას საერთაშორისო დონზე. გურიის რეგიონს შეეძლება ტურისტების 
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მუნიციპალიტეტის და გურიის გუბერნატორის ვებ გვერდზე ასახულია საინფორმაციო სახის პრეზენტაცია ინგლისურ, რუსულ და შესაძლოა თურქულ ენაზე; ასევე HTTP://apa.gov.ge/en/ მოიძიება ინფორმაციას რეგიონის შესახებ  O1 ინდიკატორი 6:   საზოგადოებრივი სანიტარული კვანძები ტურისტულ ადგილებში. სამიზნე: სანიტარული კვანძების მნიშვნელოვანი ზრდა პროექტის დასაწყისთან შედარებით.  O1 ინდიკატორი 7:   კულტურული მემკვიდრეობის და მონუმენტების დაცვისთვის გამოყოფილი ფონდები. სამიზნე: პოზიტიური ტრენდი 2015 წლის საჯარო ან კერძო ხარჯებთან შედარებით.   O1 ინდიკატორი 8:    ტრანსფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან მუნიციპალიტეტებში. სამიზნე: პოზიტიური ტრენდი და შეთავაზებული სტრატეგიის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის  ხარჯების მხარდაჭერა. O1 ინდიკატორი 9:    გურიის სასტუმროებში და საოჯახო სასტუმროებში დარეგისტრირებული ტურისტების რაოდენობა.  სამიზნე:  30%-იანი ზრდა პროეტქის დასაწყისთან შედარებით. O1 ინდიკატორი 10:    გურიიდან შესული დღგ.  სამიზნე: პოზიტიური ტრენდი პროექტის დასაწყისთან შედარებით 

ეროვნული სააგენტოს სტატისტიკური მონაცემები (gnat.ge). O1.10  Geostat.ge  
მიზიდვა, თუ ის შესთავაზებს გაუმჯობესებულ სერვისს.  

კონკრეტული მიზნები SO1 – „ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობითი და ეფექტური ურთიერთობის ჩამოყალიბება“ SO2 – „გურიაში ტურისტული პოტენციალის კვლევა და შეფასება“ SO3 – „ტურისტული ადგილებისა 

გთხოვთ ჩამოთვალეთ ინდიკატორები, რომელიც ნათლად გვიჩვენებს რომ პროექტის მიზნები მიღწეულია:  SO1 ინდიკატორი 1 –  4 მუნიციპალიტეტი  ორგანიზებას უწევს კულტურულ ფესტივალს ზიარი თემებით და ერთობლივი რეკლამირებით ოზურგეთში, ლანჩხუთში და ჩოხატაურში.  

რა წარმოადგენს ინფორმაციის წყაროს? ინფორმაციის მოპოვების რა მეთოდები იქნება გამოყენებული?   წყარო 1: მედია დაფარვა, ახალი ამბები პროექტის ფეის ბუქ გვერდზე და მუნიციპალიტეტების ვებ გვერდებზე (SO1.1, SO2.2, SO3.3, SO3.4, SO4.1).  წყარო 2: სტანდარტული ფეის ბუქ გამოკითხვა (SO1.1, SO3.1, SO3.3).  

რომელი ფაქტორი ან პირობაა აუცილებელი მიზნის მისაღწევად ბენეფიციარის პასუხისმგებლობის მიღმა? (გარე პირობები) რომელი რისკები უნდა იქნას გათვალისწინებული?   უმაღლესი რისკი არის პოლიტიკური ძალაუფლებისათვის ბრძოლა ქართულ ოცნებასა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას შორის, რომელიც გამოიწვევს არასტაბილურობას მომავალ არჩევნებზე დაწყებული საპარლამენტო არჩევნებით 2016, 
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და შესაბამისი ბიზნეს სექტორების მდგრადი განვითარებისთვის  მონაწილეობითი სტრატეგიული გეგმისა და  სამოქმედო გეგმების  შემუშავება  “. SO4 – „მოქალაქეთა მცირემასშტაბიანი აქტივობების მხარდაჭერა და განსაზღვრული ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური პროექტების განვითარების ლობირება რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე“   

SO2 ინდიკატორი 1  -ექსპერტული შეფასების #. სამიზნე:  მინიმუმ 5 მთავარი თემა (კულტურა, ეკოტურიზმი და ეთნოგრაფიული ტურიზმი; ინფრასტრუქტურის განვითარება; ეკონომიკური განვითარება და ინვესტიციები; სერვისების მიწოდება  და მარკეტინგი &P.R). SO2 ინდიკატორი 2 -ტურისტული ადგილების კატალოგი რომელიც ხელმისაწვდომია ონლაინ. SO3 ინდიკატორი 1-  მონაწილეობა 4 დღიან CHARRETTE –სა და ფესტივალზე 3 მუნიციპალიტეტში.  სამიზნე: მინიმუმ 60 მონაწილე  CHARRETTE სტუდიოს თითოეულ დღეს.   SO3 ინდიკატორი 2 –  ქვე-ჯგუფების მუშაობა. სამიზნე: მინიმუმ 3წევრიანი 6 ქვე-ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს  ქვე-სტრატეგიების  და სამოქმედო გეგმების შექმნაზე.  SO3 ინდიკატორი 3  -  საჯარო მოსმენებში მონაწილეობა. სამიზნე : თითოეული ქვე-სტრატეგია და საბოლოო სტრატეგია არის საჯაროდ გაზიარებული (ონლაინ და დაბეჭდილი პროდუქტის სახით, როგორიცაა ფლაერები, პოსტერები და ბუკლეტები) და წარმოდგენილია და განიხილება საჯარო მოსმენებზე. მინიმუმ 50 მონაწილე თითოეულ მოსმენაზე , ყოველ მუნიციპალიტეტში.  SO3 ინდიკატორი 4  - გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია. სამიზნე : 300 ტირაჟიანი პუბლიკაცია დაიბეჭდება და გავრცელდება პროექტის დასრულებამდე. SO4 ინდიკატორი 1  -  მცირე პროექტების # და ტიპი. სამიზნე:  2000-5000 ევროს ღირებულების მინიმუმ 30 გრანტი გაცემული მცირე პროექტებისათვის. მცირე გრანტების ჯამური ოდენობა- 84 000 ევრო. 

წყარო 4: პროექტის ბიბლიოთეკაში ატვირთული დოკუმენტები (SO2.1, SO3.4)წყარო 5: სამდივნოში არსებული შეხვედრის ოქმები (SO3.2)  წყარო 6:  მუნიციპალიტეტების ვებ გვერდებზე ატვირთული ინფორმაცია (SO3.4) წყარო 7: საგრანტო კონტრაქტების  (SO4.1)  წყარო 8: სტამბის ინვოისი (SO3.4) 

შემდგომ რეგიონალური არჩევნები 2017, და საპრეზიდენტო არჩევნები 2018.  ეროვნული ვალუტის  სტაბილურობას და გლობალურ ფინანსურ მდგომარეობას აქვს დიდი გავლენა როგორც ვიზიტების, ასევე ინვესტიციების განხორციელების ინტერესზე გურიაში.  პოლიტიკური სტაბილურობა კავკასიის რეგიონში მთლიანად.  არ შეინიშნება ბუნებრივი კატასტროფები გურიაში. 

მოსალოდნელი შედეგები R1 – „პროცესი: სხვადასხვა  დაინტერესებული მხარისა და მონაწილეობითი პროცესის 
რა არის მოსალოდნელი შედეგების მიღწევის საზომი ინდიკატორი? გთხოვთ ჩამოთვალეთ ინდიკატორი თითოეულ 

რა არის ამ ინდიკატორებისათვის ინფორმაციის წყარო? წყარო 1: მედია დაფარვა, ახალი ამბები 
რა გარე პირობები უნდა დაკმაყოფილდეს მოსალოდნელი შედეგის მისაღწევად ?  
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საშუალებით შემუშავებულია  გურიის  ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული გეგმა, რომელიც ეფუძნება  ინფორმაციის გამჭვირვალობას, ღია და ინკლუზიურ კონსულტაციებს და მოქალაქეთა აქტიურ ჩართულობას კონცეფციის შექმნასა და გადაწყვეტილების მიღებაში. R 2 – „პროდუქტი: პროექტის ფარგლებში შექმნილი ყველა პროდუქტი და შეთანხმება არის გურიის ოთხივე მუნიციპალიტეტის მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგი შესაბამის ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლების და საზოგადოებრივ აქტორებთან“  

შედეგზე: 1.1 პროცესით კმაყოფილების დონე. სამიზნე: ყველა ძირითად დაინტერესებული პირის აღქმით პროცესი ღია, გამჭვირვალეა და ინკლუზიურია(R1). 1.2  მონაწილეობა საწყის ღონისძიებაში და პროექტის პრეზენტაციებისას. სამიზნე: დაახლოებით 50 მონაწილე თითოეულ შეხვედრაზე სამივე მუნიციპალიტეტში (R1)..  1.3  მონაწილეობა ტურიზმის განვითარების კონფერენციაში, 4-5 ადგილობრივი და საერთაშორისო მომხსენებელით. სამიზნე: 40 მონაწილე(R1). 1.4   საჭიროების კვლევის ვორქშოფების  # და მონაწილეობა. სამიზნე:  34 სათემო ჯგუფი და 8 სხვა დაინტერესებული მხარეების ჯგუფი, თითზე 20-მდე მონაწილე(R1). 1.5  შესაძლებლობების განვითარების  ვორქშოფების # და ტიპი. სამიზნე: მინიმუმ 15 ორ-დღიანი ღონისძიება, თითოზე 20-მდე მონაწილე (R1). 2.1 დაინტერესებული პირების მონაწილეობით კმაყოფილება. სამიზნე: ძირითადი დაინტერესებული პირების აცხადებენ, რომ პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტები და შეთანხმებები არის კონსენსუსი ყველა მოქმედი აქტორის მჭიდრო თანამშრომლობისა  ( R1). 

პროექტის ფეისბუქ გვერდზე და მუნიციპალიტეტების ვებ გვერდებზე (ინდიკატორი 1.2, 1.3, 1.4, 1.5).  წყარო 2:  უკუკავშირის სტანდარტიზებული კითხვარი საწყისი ღონისძიების, კონფერენციის, საჯარო პრეზენტაციების, სამიზნე ჯგუფების ვორქშოფების,  CHARRETTE სტუდიოს, საჯარო მოსმენის  მონაწილეებისათვის (ინდიკატორი 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1) წყარო 3: მონაწილეების რეგისტრაცია პროექტის ღონისძიებებზე (ინდიკატორი 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1)  წყარო 4: ფოკუს ჯგუფში დისკუისია შიდა შეფასებისას CHARRETTE სტუდიოს შემდგომ (1.1, 2.1)  წყარო 5:  უკუკავშირი მიღებული ფეის ბუქიდან და სხვა უკუკავშირის ციტატები  მოგროვებული პროექტის განმავლობაში (1.1, 2.1). 

მშვიდობიან არჩევნები და სამინისტროებში და მუნიციპალიტეტებში ნორმალური სამუშაო გარემოს სწრაფი დაბრუნება,  პროექტის განხორციელება რომ არ შეფერხდეს.  

აქტივობები შედეგი 1 – „პროცესის“ აქტივობები: A1.1 – პროექტის ფინანსური მართვისთვისსამართლებრივი ბაზის (R1) A 1.2 – პროექტის მართველი საბჭოს ფორმირება, დებულებების/ შინაგანაწესის შექმნა, ფუნქციების და გადაწყვეტილების მიღების პროცედურების განსაზღვრა (R1). A 1.3 - დირექტორის შერჩევა და პროგრამის შტატის დაკომპლექტება (R1) 

საშუალებები: რა საშუალებებია საჭირო ამ პროექტის განსახორციელებლად,. მაგ.:  პერსონალი, აღჭურვილობა, ტრენინგი, კვლევები, , ოპერაციული აღჭურვილობა და  საშუალებები ა.შ.   ხელფასები მთლიანობაში 8.25 FTE (Fulltimeequivalent:240დღე/წელი) საპროექტო შტატი მათ შორის: ევროკავშირის პროექტის მართვის მრჩეველი (CSI), პროექტის იურისტი (CSI), პროექტის კოორდინატორი (CSI, YSC), 

პროექტის პროგრესის შესახებ ინფორმაციის რა წყაროები გამოიყენება?  პროექტის გუნდის ყოველკვირეული თათბირები CSI-ში,  YSC-ს სკაიპით  ჩართვებით;   YSC/სამდივნოს და ოთხივე მუნიციპალიტეტების საკონტაქტო პირებს შორის ყოველკვირეული კომუნიკაციის შედეგად მოხდება პროექტის განხორციელების შესახებ  ინფორმაციის განახლება და პროექტის კოორდინატორების, დირექტორის და 

რა წინაპირობა უნდა შესრულდეს პროექტის დაწყებამდე?   დირექტორმა, ევროკავშირის პროექტის მართვის მრჩეველმა და იურისტმა  უნდა განსაზღვრონ სამართლებრივი საფუძვლები ფინანსური ტრანზაქციებისთვის . თუმცაღა, ეს არის პროექტის პირველი საქმიანობა.  თითოეულმა მუნიციპალიტეტმა უნდა განსაზღვროს პერსონალი ვინც ჩაერთვება პროექტის გუნდში. ასევე გადასაწყვეტია, თანამშრომელი რომელიც ჩაერთვება 
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A 1.4 - მმართველი საბჭო განსაზღვრავს ფინანსურ პროცედურებს, ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიას და შესყიდვების პოლიტიკას (R1) . A 1.5 -  ოფისებისა და საკომუნიკაციო სტრუქტურის გამართვა (R1) A 1.6  - პროექტის მართვის შიდა პროცედურების, მონაცემთა მართვის სისტემის, დოკუმენტ ბრუნვის და მონიტორინგის და შეფასების სიტემის  გამართვა (R1) A 1.7 – წინა CHARRETTE -ის პერიოდისთვის აქტივობების დეტალური დაგეგმვა (R1) A 1.8–  PR  სტრატეგის და დიზაინის შემუშავებისთვის ერთდღიანი  ვორქშოფის ორგანიზება მედიისა და თვითმართველობების საზოგადოებასთან ურთიერთობების  განყოფილებების წარმომადგენლების მონაწილეობით (R1) A 1.10 - პროექტის საწყისი ღონისძიება ოზურგეთში - CHARRETTE -ის კონცეფციის წარდგენა მთავარი დაინტერესებული მხარეებისთვის (R1).  A 2.1 - პროექტის გუნდი განსაზღვრავს ყველა დაინტერესებულ მხარეს და ადგენს საკონტაქტო სიას (R1). A 2.2 - პროექტის პირველი პრეზენტაცია 3-ვე  მუნიციპალიტეტში არანაკლებ 50 მონაწილით თითოეულ შეხვედრაზე (R1).. A 2.3 - სიტუაციის ანალიზი და საჭიროებების კვლევა 34 სათემო ჯგუფში და 8 სხვა 

მდივანი (MUN), სამოქალაქო ჩართულობის/ მონაწილეობის მენეჯერი (CSI), ფასილიტატორ/ტრენერები (CSI, YSC), P.R./დიზაინერი (CSI), ტურიზმის ექსპერტი (YSC), გრანტების მენეჯერი(YSC), მონიტორინგის და შეფასების /M&E/სპეციალისტი (CSI), მონიტორინგის და შეფასების ასისტენტი /M&E/(CSI, YSC),ფინანსური მრჩეველი (CSI), ბუღალტერი (YSC),   ფინანსური მენეჯერი (MUN), ასისტენტები (MUN), მძღოლები (CSI, YSC, MUN), გარე ექსპერტების კონსულტაციები დიზაინი (22 დღე), თარჯიმანი (1 დღე), პროექტის ფილმის გადამღები ჯგუფი  (2*9 დღე), გეო-საინფორმაციო სისტემების GIS სპეციალისტი (12 თვე), ტურიზმის საკითხები (385 დღე) სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელები (12თ)  გარე სერვისები:  აუდიტი (2),  რედაქტირება/კორექტურა (115 გვერდი); თარგმნა (145 გვერდი); 2000 ფლაერის,  1000 კალენდრის 150 მაისურის, 1000 ბუშტის, 8 ბანერის, 25 პოსტერის, 500 ბუკლეტის ბეჭდვა; 1 სარეკლამო რგოლი; სტრატეგიული გეგმის 300 ტირაჟიანი გამოცემა;   ოფისის აღჭურვილობა პროექტის სამდივნოსათვის: 1 მაგიდა, 6 სკამი, 1 კომპიუტერი, 3 ლეპტოპი, 1 UPS, 1 როუტერი, 1 თაროების კარადა, 1 პროექტორი, 4 ფლიპჩარტის დაფა, 1 პრინტერი (all in one).   აღჭურვილობები მუნიციპალიტეტებისათვის:  4 GPS ნავიგატორი,  3 ფლიპჩარტის დაფა, 3 პროექტორი.   საოფისე მასალები და კომუნალური ხარჯები ექვსივე  აპლიკანტისთვის  

მმართველის საბჭოს ინფორმირება   პროექტის პროგრესზე. პროექტის მთელი გუნდი იმუშავებს სტანდარტიზებული დოკუმენტებით როგორიცაა: აქტივობის შემდგომი მიმოხილვა, მონაწილეთა სიები, შეხვედრების ოქმები, ვორქშოფების ანგარიშები და სხვა დოკუმენტები, რაც ასახავს პროექტის განხორციელებას , მაშტაბს და მონაწილეთა კმაყოფილებას.   ფინანსური მენეჯერი, ბუღალტერი და ფინანსური მრჩეველი იმუშავებენ ურთიერთ შეთანხმებით და მუდმივად მოახდენენ პროექტის დირექტორის, კოორდინატორების და მმართველი გუნდის ინფორმირებას პროექტის ხარჯვით ნაწილზე.   ხარჯები რა არის აქტივობების ხარჯები? როგორ არის ხარჯები კლასიფიცირებული? (დანაწილება ბიუჯეტების მუხლების მიხედვით)  ბიუჯეტის თითოეულ მუხლს აქვს ქვე-პუნქტები, რომელიც ბიუჯეტში შესაბამისი პარტნიორის მიხედვით არის გადანაწილებული. ხარჯები დეტალურად არის გაწერილი აქტივობების შესაბამისი პერიოდების გათვალისწინებით და ეფუძნება CSI-ს პრაქტიკულ გამოცდილებას და პროექტის შედგენის ეტაპზე მოძიებულ ფასებს.    1. ადამიანური რესურსები:188,670 ევრო 1.1.1 ტექნიკური პერსონალი; 1.1.2 მხარდამჭერი პერსონალი;  1.3 სამგზავრო და სამივლინებო  დღიური ხარჯი 1.3.1 ადგილობრივი 2. მგზავრობა: 7,562 ევრო 

პროექტის გუნდში რამდენად იქნება ტურიზმის განვითარების სააგენტოში დისლოცირებული.  ყველა თანა-აპლიკანტი უნდა   გამოხატავდეს პროექტის სრული მხარდაჭერის  მზაობას, იზიარებდეს პროექტის მიზნებს და ღირებულებებს. სრულიად უნდა გამოირიცხოს კონკურენცია მუნიციპალიტეტებს შორის.  მუნიციპალიტები  უნდა იყვნენ ქმედითი და აქტიურები, განსაკუთრებით არჩევნების შემდგომ პერიოდში, როცა შესაძლოა მოხდეს პერსონალის ცვლა.   
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დაინტერესებულ მხარეებთან (R1). A 2.4-  საველე ვიზიტებზე შეგროვილი მონაცემების ანალიზი და შესაძლებლობის განვითარების პროგრამის განსაზღვრა (R1). A 2.6- შესაძლებლობების განვითარება დაინტერესებული მხარეების ჯგუფებისათვის - მინიმუმ 15 ორდღიანი სემინარი, თითოზე 20 მონაწილე (R1). A 4.2- ერთდღიანი საჯარო კულტურული ფესტივალის 3 მუნიციპალიტეტში (R1). A 4.3 -  4 დღიანი  CHARRETTE სტუდიო: ვორქშოფები და პლენუმ- დისკუსია ((R1+R2).  A 6.1 -მინ. 3 საჯარო მოსმენა და დისკუსია სამუშაო ჯგუფების მიერ წარმოდგენილ სტრატეგიული გეგმებზე(R1). A 8.1 - მმართველი საბჭო განსაზღვრავს პროექტის ფარგლებში გასაცემი მცირე გრანტების არეალს და შერჩევის კრიტერიუმებს (R1)..  A 8.2- მცირე გრანტების განაცხადების მიღება. მინიმუმ 30 საპროექტო იდეის შერჩევა (მინ 2000- მაქს.5000 ევრო თითო გრანტზე)(R1). A 10.1 - პროექტის განხორციელების მონიტორინგი (R1). A 10.3 - შუალედური შიდა პროექტული შეფასება(R1). 

ადგილობრივი სამგზავრო ხარჯების დაფარვა (აპლიკანტის მანქანის გამოყენების ჩათვლით): 32000 კმ-მდე მანქანით, 52 მატარებლით მგზავრობა ურეკი-თბილისი, 312 ღამისთევა სასტუმროში ან საოჯახო სასტუმრო სახლში, 332 დღის სამივლინებო დღიური ხარჯი,.  სატრენინგო მასალები,  ჩაი/ყავის შესვენებები  და ლანჩი 66 სემინარისათვის 83 დღეზე და 283 მონაწილეზე და   4დღიანი CHARRETTE -ისათვის , საშუალოდ 60 მონაწილე/დღეზე .   3 მუნიციპალიტეტისთვის საჯარო კულტურული ფესტივალის და საჯარო პრეზენტაციების/მოსმენების დაფინანსება     საგრანტო ფონდი 30 სათემო მცირე პროექტებისთვის (84 000 ევრო) 

2.1  ადგილობრივი ტრანსპორტირება 2.1.1 მანქანები 2.1.2 მატარებელი 3. აღჭურვილობა და ოფისის მომარაგება: 8,428 ევრო 3.2 ავეჯი, კომპიუტერი, აღჭურვილობა 3.3 აპარატურა, ინსტრუმენტები/ სახარჯი მასალა 4. ადგილობრივი ოფისი: 12.960 ევრო 4.1 მანქანის ხარჯები 4.2 საოფისე მასალები 4.3 სხვა სერვისი (საკომუნიკაციო, კომუნალური, შეკეთების) 5. სხვა ხარჯები, სერვისი: 87,528 ევრო 5.1 პუბლიკაციები (PR მასალა, ბუკლეტები, გეგმები) 5.2 კვლევები,  კონსულტაციები (დიზაინერი, სარეკლამო რგოლი, ფილმი, ექსპერტები/მომხსენებლები) 5.3 აუდიტი 5.4 თარგმანი 5.5 ფინანსური სერვისი 5.6 კონფერენციების, სემინარების, ვორქშოპების ხარჯები 5.7 ხილვადობის უზრუნველყოფა 6 . სხვა (ქვე -გრანტები): 84 000 ევრო 7. პროექტის მთლიანი პირდაპირი  ხარჯი: 389,148 ევრო 8. არაპირდაპირი ხარჯები: 27,20 ევრო 9. პროექტის  საერთო ხარჯი: 416,388 ევრო 10. გაუთვალისწინებელი სარეზერვო ხარჯი:  0 ევრო 
11. მთლიანი ხარჯი:416388 ევრო 12. გადასახადები: 0 ევრო 
13.პროექტის ხარჯი მთლიანობაში: 416,388 ევრო   

 შედეგი 2– „პროდუქტის“ აქტივობები: A 1.9 - გეო-საინფორმაციო სისტემების (GIS GPS)მოხმარებაში 
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შესაძლებლობების განვითარება და ინსტრუქტაჟი პროექტის  და პარტნიორი მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებისთვის (R2). A 2.5 – 42 თანმდევი საველე ვიზიტები, შედეგების ტერიტორიულად განფენა და დოკუმენტირება (R2). A 3.1 - სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება “კაბინეტური კვლევა“ (R2). A 3.2- კონფერენცია ტურიზმის განვითარებაზე (R2). A3.3 - მინიმუმ 5 ექსპერტული შეფასებასხვადასხვა სტრატეგიული მიმართულებისთვის (R2). A 4.1 CHARRETTE -ის ღონისძიებების დეტალური დაგეგმვა და ორგანიზება (R2). A4.4 - ყველა ვორქშოფის და პლენუმის შედეგების /მიგნებების დოკუმენტირება და ანგარიშგება როგორც მონაწილეებთან, ასევე საჯარო მოხმარებისათვის (R2). A4.5 - გურიის ტურისტული დანიშნულების ადგილების კატალოგის შემუშავება (R2). A5.1 – CHARRETTE-ის შემდგომი პროცესის დეტალური დაგეგმვა (R2). A5.2 – სამუშაო ჯგუფები შეიმუშავებენ დეტალურ სტრატეგიულ გეგმებს თითოეული მიმართულებისთვის(R2). A7.1 - საბოლოო სამუშაო ჯგუფი თავს უყრის ქვე-სტრატეგიებს ერთიან სრულ  დოკუმენტად - გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და აქვეყნებს) აღნიშნულ დოკუმენტს პუბლიკაციად(R2).. A7.2 - პრეზენტაცია 
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საკრებულოებში და დოკუმენტის დამტკიცება ოთხივე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ (R2). A8.3 - მცირე გრანტების განხორციელების მხარდაჭერა და მონიტორინგი, პროექტების მდგრადობის შენარჩუნების ხელშეწყობა (R2). A8.4   პროექტის დახურვის ღონისძიება -მცირე გრანტების განმახორციელებელი პარტნიორების მიერ წარმოდგენილი იქნება საკუთარი შედეგები, გაიმართება ვიდეო რგოლის ჩვენება სადაც ნათლად იქნება წარმოდგენილი პროექტის შედეგები და გავლენა, დასახელდება საუკეთესო მიდგომის და პრაქტიკის განმახორციელებელი სათემო ჯგუფი (R2).  A9.1 - ლობირება ადგილობრივ დონეზე სტრატეგიული გეგმის მცირე/საშუალო პროექტების მუნიციპალურ ბიუჯეტში გათვალისწინების მიზნით (R2).  A9.2 - ლობირება ცენტრალურ დონეზე სტრატეგიული გეგმის მსხვილი პროექტების დაფინანსების და მხარდაჭერის მიზნით (R2). A10.2 - პროექტის აუდიტი (R2). A10.4 - დონორთან წლიური ანგარიშგება (R2).     
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დანართი II  გარე აქტივობებისთვის გრანტის გადაცემის შესახებ ხელშეკრულების ზოგადი პირობები  შინაარსი წინამდებარე ხელშეკრულების ზოგად პირობებში არსებული ტერმინთა განმარტებები შესაძლებელია ასევე იყოს განთავსებული პრაქტიკული სახელმძღვანელოს A1 დანართში.  სამოქმედო გრანტის შემთხვევაში, ტერმინი „აქტივობა“ უნდა იქნას გაგებული, როგორც „სამუშაო პროგრამა“  ტერმინი „კოორდინატორი“ განეკუთვნება ბენეფიციარს, იდენტიფიცირებული როგორც კოორდინატორი სპეციალურ (განსაკუთრებულ) პირობებში. ტერმინი „ბენეფიციარი“ განეკუთვნება ყველა ბენეფიციარს, მათ შორის იგულისხმება აქტივობის კოორდინატორი. როდესაც არის მხოლოდ ერთი ბენეფიციარი, ტერმინი ბენეფიციარი და კოორდინატორი, ორივე განეკუთვნება მხოლოდ აქტივობის ბენეფიციარს. ტერმინი „კონტრაქტის მხარეები“ განეკუთვნება კონტრაქტის ხელმომწერ მხარეს (ბენეფიციარი და კონტრაქტორი) ხელშეკრულებაში არსებული ტერმინი „დღეები“ ნიშნავს კალენდარულ დღეებს, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. შინაარსი 1. მუხლი 1 - ზოგადი პირობები       2 2. მუხლი 2 - ვალდებულება ფინანსური და ნარატიული ანგარიშები  3 3. მუხლი 3 - ვალდებულება        4 4. მუხლი 4 - ინტერესთა კონფლიქტი და ხელმძღვანელობა    4 5. მუხლი 5 - კონფიდენციალურობა       5 6. მუხლი 6 - ხელმისაწვდომობა       5 7. მუხლი 7 -  შედეგების და აქტივების მფლობელობა/გამოყენება   6 8. მუხლი 8 - საქმიანობისშეფასება/მონიტორინგი     6 9. მუხლი 9 - ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი 7 10. მუხლი 10 - განხორციელება        7 11. მუხლი 11 - გაგრძელება და შეჩერება      8 12. მუხლი 12 - ხელშეკრულების შეწყვეტა      9 13. მუხლი 13 - დავების გადაწყვეტის წესი      12 14. მუხლი 14 - ხარჯები      12 15. მუხლი 15 - გადახდა და პროცენტი დაგვიანებული გადახდის შემთხვევაში 15 16. მუხლი 16 - ხარჯები და ტექნიკური და ფინანსური ჩეკები   20 17. მუხლი 17 - გრანტის საბოლოო ოდენობა      21 18. მუხლი18 - აღდგენა         23  ზოგადი და ადმინისტრაციული პირობები მუხლი 1 - ზოგადი პირობები ზოგადი პრინციპები 1.1 ბენეფიციარი და კონტრაქტორი წარმოადგენენ ხელშეკრულების მხარეებს. როდესაც ევროპის კომისია არ არის კონტრაქტორი ის ამავდროულად არ არის არც ხელშეკრულების მხარე.  1.2 წინამდებარე ხელშეკრულებაში და გადახდა არ უნდა იქნას გადაცემული მესამე მხარისათვის კონტრაქტორის მიერ  წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.  მონაცემთა დაცვა 1.3 ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია დამუშავდება ამ ხელშეკრულების  ფუნქციონირებისათვის, მენეჯმენტისა და მონიტორინგისათვის კონტრაქტორი სტრუქტურის მიერ და ასევე შესაძლებელია გადაეცეს სტრუქტურებს, რომლებიც ასრულებენ მონიტორინგს ან შემოწმებას ევროკავშირის 
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კანონმდებლობის თანახმად. ბენეფიციარებს აქვთ უფლება შეაფასონ მათი პერსონალური მონაცემები და ასევ აქვთ უფლება, შეასწორონ ეს მონაცემები. თუ ბენეფიციარებს აქვთ კითხვები პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით, ისინი მიმართავენ კონტრაქტორს, ბენეფიციარებს აქვთ უფლება დახმარებით მიმართონ ევროპის მონაცემთა დაცვის ზედამხედველ სტრუქტურას. 1.4 ბენეფიციარები ზღუდავენ ხელმისაწვდომობას და პერსონალური მონაცემების გამოყენებას, რომელიც მეტადრე აუცილებელია ფუნქიონირებისათვის, მენეჯმენტის და კონტრაქტის მონიტორინგისათვის და იღებენ ყველა შესაბამის, ტექნიკური და ორგანიზაციული დაცვის აუცილებელ ზომებს, რათა განხორციელდეს  კონფიდენციალობის მკაცრი დაცვა და მონაცემთა წვდომის ლიმიტი.  ბენეფიციარი(ების) როლი 1.5 ბენეფიციარებმა უნდა: ა) განახორციელონ მოქმედება ერთობლივად და პარტნიორულად, ცალ-ცალკე ხელშეკრულების მხარეებმა, ყველა აუცილებელი და გონივრული ზომების გათვალისწინებით, დანართ I-ში განხორციელებული საქმიანობის ფუნქციონირების მიზნით და ასევე აღწერილი ხელშეკრულების ვადებისა და პირობების მიხედვით. ამ მიზნისათვის, ბენეფიციარები განახორციელებენ საქმიანობას ეფექტურად, გამჭვირვალედ და ამ სფეროში კარგი პრაქტიკის შესაბამისად. ბ) ბენეფიციარები პასუხისმგებელნი არიან მათზე დაკისრებული ყველა ვალდებულების შესრულებაზე ამ ხელშეკრულების მიხედვით, ერთობლივად ან ინდივიდუალურად; გ) ბენეფიციარები ვალდებულნი არიან გადაუგზავნონ კონტრაქტორს მონაცემები, რომელიც საჭიროა ანგარიშის, ფინანსური დადგენილების და სხვა ინფორმაციის ან დოკუმენტის შესადგენად მოთხოვნილი კონტრაქტის მიხედვით და არსებული დანართებით, ისევე როგორც ნებისმიერი ინფორმაცია მე-16 მუხლში აღწერილი საჭირო აუდიტის, შემოწმების, მონიტორინგის ან შეფასების საჭიროების შემთხვევაში; დ) ბენეფიციარები ვალდებულნი არიან  უზრუნველყონ, რომ მიწოდებული იქნება კონტრაქტორის მიერ მოთხოვნილი ყველა სახის ინფორმაცია და მოთხოვნები დადგენილი კოორდინატორის მეშვეობით; ე) ბენეფიციარები ვალდებულნი არიან თანხმობა განაცხადონ შესაბამის შიდა ღონისძიებებზე, ბენეფიციარის შიდა კოორდინაციისა და  ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით პირისპირ კონტრაქტორთან წარდგენისათვის, ხელშეკრულებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.   კოორდინატორის როლი   1.6 კოორდინატორი: ა) განახორციელებს საქმიანობის მონიტორინგს, რომელიც ხორციელდება კონტრაქტის შესაბამისად და უზრუნველყოფს კოორდინაციას ყველა ბენეფიციართან საქმიანობის განხორციელების პერიოდში. ბ) იქნება შუამავალი ბენეფიციარსა და კონტრაქტორს შორის; გ) პასუხისმგებელია კონტრაქტორისთვის ყველა დოკუმენტის და ინფორმაციის მიწოდებაზე, რომელიც შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას წინამდებარე ხელშეკრულების მიხედვით, განსაკუთრებით ნარატიულ ანგარიშებთან დაკავშირებით და გადახდის მოთხოვნებთან დაკავშირებით. როდესაც მოითხოვება ინფორმაცია ბენეფიციარებისაგან, კოორდინატორი პასუხისმგებელია მოიპოვოს, დაადასტუროს და გააერთიანოს ეს ინფორმაცია ვიდრე გადასცემდეს კონტრაქტორს. ნებისმიერი ინფორმაცია  ისევე როგორც ნებისმიერი თხოვნა გადაცემული კოორდინატორის მიერ კონტრაქტორისადმი იგულისხმება, რომ შეთანხმებულია ბენეფიციართან. დ) ინფორმაციას მიაწვდის კონტრაქტორს ნებისმიერი ღონისძიების შესახებ, საქმიანობის განხორციელებაზე შესაძლო გავლენის ან დაგვიანების თაობაზე. ე) ინფორმაციას მიაწვდის კონტრაქტორს  ნებისმიერი ცვლილების შესახებ სამართლებრივი, ფინანსური, ტექნიკური, ორგანიზაციული ან საკუთრების ფლობის უფლების შესახებ ნებისმიერი ბენეფიციარის მხრიდან, ისევე როგორც ნებისმიერ ცვლილებას ბენეფიციარის სახელში, მისამართში ან სამართლებრივი წარმომადგენლის მხრივ. ვ) პასუხისმგებელია აუდიტის, შემოწმების, მონიტორინგის ან შეფასების შემთხვევაში, როგორც აღწერილია მე-16 მუხლში ყველა აუცილებელი დოკუმენტის მიწოდებით, მათ შორის იგულისხმება 
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ბენეფიციარის ანგარიშები, ასლები ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტების და ნებისმიერი კონტრაქტის ხელმოწერილი ასლები  შედგენილი მე-10 მუხლის მიხედვით. ზ) აქვს სრული ფინანსური პასუხისმგებლობა, რომ საქმიანობა განხორციელდა თანახმად ხელშეკრულებისა; თ) ახორციელებს შესაბამის საქმიანობას ფინანსური გარანტიის მიწოდების თვალსაზრისით, როდესაც ამას მოითხოვენ სპეციალური პირობების 4.2 მუხლის დებულების მიხედვით. ი) შეადგენს გადახდის მოთხოვნას თანახმად ხელშეკრულებისა; კ) იყოს პირადი ადრესატი, ბენეფიციარის სახელით, კონტრაქტორი სტრუქტურების მიერ გადახდისას. კოორდინატორი უზრუნველყოფს, რომ შესაბამისი გადახდები განხორციელდება ბენეფიციარებისათვის დაგვიანების გარეშე; ლ) არ გადასცეს ბენეფიციარებს ან მის ერთეულებს, ამ დავალებების ნაწილს ან მთლიანად.  მუხლი 2 - ვალდებულება ფინანსური და ნარატიული ანგარიშების წარდგენის შესახებ  2.1 ბენეფიციარი მიაწვდის კონტრაქტორს ყველა საჭირო ინფორმაციას საქმიანობის განხორციელების თაობაზე. ანგარიში შედგება იმგვარად, რომ მიეცეს მიზნების შედარების საშუალება, შედეგები სამომავლო და მიღებული და საბიუჯეტო მონაცემები საქმიანობისათვის. ნებისმიერ ანგარიშში დეტალების დონე უნდა შეესაბამებოდეს, საქმიანობის აღწერას და საქმიანობის ბიუჯეტს. კოორდინატორმა უნდა მოაგროვოს ყველა აუცილებელი ინფორმაცია და შეადგინოს გაერთიანებული შუალედური და საბოლოო ანგარიშები. ეს ანგარიშები უნდა: ა) ფარავდეს საქმიანობას მთლიანად, იმის მიხედვით, რომელი ნაწილიც ფინანსდება კონტრაქტორის მიერ; ბ) შედგება ნარატიული და ფინანსური ანგარიშებისაგან, შედგენილი, დანართ VI-ში გამოყენებული ნიმუშების მიხედვით; გ) აწვდის სრულ ანგარიშს ყველა ასპექტზე, განხორციელებული პერიოდისათვის, დაზღვეული პერიოდისათვის, მათ შორის იგულისხმება გამარტივებული ხარჯვითი ალტერნატივები ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინფორმაციისთვის, რომელიც საჭიროა ანაზღაურების პირობების შესრულების საჩვენებლად დადგენილი წინამდებარე ხელშეკრულებაში; დ) უნდა შედგეს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალუტასა და ენაზე; ე) მათ შორის იგულისხმება საკომუნიკაციო გეგმის განახლება მითითებული 6.2 მუხლში. ვ) მათ შორის იგულისხმება რელევანტური ანგარიშები, პუბლიკაციები, პრესრელიზები და განახლება დაკავშირებული საქმიანობასთან;  2.2 დამატებითი ფინანსური ანგარიში: ა) გადაფაროს ნებისმიერი პერიოდი, რომელიც არ იფარება წინა ანგარიშებით ბ) მათ შორის იგულისხმება საკუთრების უფლების ტრანსფერების დამოწმება, როგორც ეს მითითებულია მუხლში 7.5  2.3 სპეციალური პირობები შესაძლებელია მითითებულ იქნას დამატებით საანგარიშო მოთხოვნებში.  2.4 კონტრაქტორმა შესაძლოა მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია ნებისმიერ დროს. კოორდინატორი აწვდის ინფორმაციას 30 დღის განმავლობაში კონტრაქტის ენაზე.  2.5 ანგარიში უნდა გადაგზავნილ იქნას გადახდის მოთხოვნებთან ერთად, თანახმად მუხლისა 1.5. თუ კოორდინატორი ვერ ახორციელებს ანგარიშის მიწოდებას ან ვერ ახორციელებს დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას, რომელსაც ითხოვს კონტრაქტორი დადგენილ ვადებში, მიზეზების ყოველგვარი მისაღები და წერილობითი განმარტების გარეშე, კონტრაქტორმა შესაძლოა შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება თანახმად მუხლისა 12.2 (ა) და (ვ) ქვეპუნქტებისა.    
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მუხლი 3 - ვალდებულება 3.1 კონტრაქტორ სტრუქტურას არ შეუძლია რაიმე გარემოების ქვეშ ან რაიმე მიზეზით იყოს პასუხისმგებელი ზიანზე ან დაზიანებაზე, რომელიც შესაძლებელია მიადგეს ბენეფიციარის შტატს ან ქონებას ვიდრე საქმიანობა ხორციელდება ან  როგორც საქმიანობის რეზულტატი. კონტრაქტორს არ შეუძლია, მიიღოს პრეტენზია კომპენსაციაზე ან გადახდის ზრდაზე მსგავს ზიანთან ან დაზიანებასთან დაკავშირებით. 3.2 ბენეფიციარებს შეუძლიათ მიიღონ სრული პასუხისმგებლობა მესამე მხარესთან მიმართებაში, მათ შორის იგულისხმება პასუხისმგებლობა ნებისმიერი სახის ზიანზე ან დაზიანებაზე ვიდრე საქმიანობა ხორციელდება. ბენეფიციარები გაათავისუფლებენ სახელშეკრულებო სტრუქტურებს ყველა ვალდებულებისაგან, წარმოშობილი, ბენეფიციარის ან ბენეფიციარების თანამშრომლების მიერ ნებისმიერი პრეტენზიის ან მოქმედებისაგან, წესებისა და რეგულაციების დარღვევის შედეგად ან ფიზიკური პირების მიერ წესების და რეგულაციების დარღვევის შედეგად, ვის წინაშეც თანამშრომლები არიან პასუხისმგებელნი, ან მესამე მხარის უფლებების დარღვევის შედეგად. მე-3 მუხლის მიზნებისათვის ბენეფიციარის თანამშრომლები ითვალისწინებენ მესამე მხარეს.  მუხლი 4 - ინტერესთა კონფლიქტი და მისი რეგულირება 4.1 ბენეფიციარები განახორციელებენ ყველა აუცილებელ ზომას რათა შეაჩერონ ისეთი ქმედებები, რომელმაც შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების შესრულების დისკრედიტაცია. მსგავსი ინტერესთა კონფლიქტი შესაძლოა წარმოიშვას ეკონომიკური, პოლიტიკური ან ნაციონალური ინტერესების შედეგად, ასევე ოჯახური ან ემოციური კავშირის ან ნებისმიერი სხვა მიზეზით. 4.2 ნებისმიერი ინტერესთა კონფლიქტი, რომელიც შესაძლოა წარმოიშვას ხელშეკრულების შესრულებისას,  უნდა გაეგზავნოს შეტყობინების სახით კონტრაქტორთან დაგვიანების გარეშე. მსგავსი კონფლიქტის შემთხვევაში, კოორდინატორი დაუყოვნებლივ ახორციელებს აუცილებელ ნაბიჯებს კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით. 4.3 კონტრაქტორი იტოვებს უფლებამოსილებას შეამოწმოს, რომ განხორციელებული ზომები არის სათანადო და შესაძლოა მოითხოვდეს დამატებით ზომებს. 4.4 ბენეფიციარები უზრუნველყოფენ, რომ შტატი (იგულისხმება მათ შორის მისი მენეჯმენტი) არ შექმნის ისეთ სიტუაციას, რომელიც შექმნის ინტერესთა კონფლქტს. მისი ვალდებულებულებებისადმი ზიანის მიყენების გარეშე წინამდებარე კონტრაქტის მიხედვით, ბენეფიციარი დაუყოვნებლივ ჩაანაცვლებს, კონტრაქტორიდან კომპენსაციის გარეშე, ნებისმიერ წევრს შტატში, მსგავსი სიტუაციის დროს.  4.5 ბენეფიციარები პატივს სცემენ ადამიანის უფლებებს და შესაბამის კანონმდებლობას მათ შორის იგულისხმება მრავალმხრივი ხელშეკრულებები, ისევე როგორც საერთაშორისოდ შეთანხმებული სამუშაო სტანდარტები. მუხლი 5 - კონფიდენციალურობა 5.1 თანახმად მე-16 მუხლის საგნისა, კონტრაქტორი და ბენეფიციარი კონფიდენციალურად ინახავენ ნებისმიერი ინფორმაციას, მიუხედავად მისი ფორმისა, გამჟღავნებული წერილობით ან ზეპირად, კონტრაქტის განხორციელებასთან დაკავშირებით და კონფიდენციალურად ინახავენ 5 (ხუთი) წლის მანძილზე ბალანსის გადახდის შემდგომ. 5.2 ბენეფიციარები არ იყენებენ კონფიდენციალურ ინფორმაციას სხვა მიზნებისათვის გარდა წინამდებარე ხელშეკრულების მიხედვით მათი ვალდებულებების შესრულებისა, თუ სხვა რამ არ იქნება შეთანხმებული კონტრაქტორთან. 5.3 როცა ევროკომისია არ არის კონტრაქტორი, მას შეუძლია კვლავ ჰქონდეს წვდომა ყველა დოკუმენტზე დაკავშირებული კონტრაქტორ სტრუქტურასთან და შეინარჩუნებს კონფიდენციალურობის იმავე დონეს. მუხლი 6 - ხელმისაწვდომობა 6.1 ვიდრე ევროკომისია არ დაეთანხმება ან მოითხოვს სხვაგვარად, ბენეფიციარები განახორციელებენ ყველა აუცილებელ ნაბიჯებს რათა საჯარო და ხელმისაწვდომი გახადონ ის ფაქტი, რომ ევროკავშირმა დააფინანსა ან თანადააფინანსა საქმიანობა. მსგავსი ზომები შეესაბამება კომუნიკაციისა და ხელმისაწვდომობის სახელმძღვანელოს ევროკავშირის საგარეო საქმიანობისათვის მითითებული და გამოქვეყნებული ევროკომისიის მიერ, შესაძლებელია იხილოთ: http://ec.europa.eu/europeaid/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en ან ნებისმიერ სხვა სახელმძღვანელოში შეთანხმებული ევროკომისიასა და ბენეფიციარებს შორის. 
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6.2 კოორდინატორი გადაუგზავნის საკომუნიკაციო გეგმას ევროკომისიას დასამტკიცებლად და ანგარიშს განსახორციელებლად  მე-2 მუხლის თანახმად. 6.3 განსაკუთრებით, ბენეფიციარები მიუთითებენ საქმიანობას და ევროკომისიის ფინანსურ წვლილს ინფორმაციაში, გადაცემული საქმიანობის საბოლოო მიმღებისათვის, მის შიდა და გარე ანგარიშს, და ნებისმიერ კავშირს მედიასთან. გამოჩნდება აგრეთვე ევროკავშირის ლოგო სადაც აუცილებელია. 6.4 ბენეფიციარის ნებისმიერი ცნობა ან პუბლიკაცია საქმიანობასთან დაკავშირებით, მათ შორის იგულისხმება კონფერენციაზე ან სემინარზე გაკეთებული, დააკონკრეტებს საქმიანობას, რომელმაც მიიღო ევროკავშირის დაფინანსება. ბენეფიციარის ნებისმიერი პუბლიკაცია, ნებისმიერი ფორმითა და ნებისმიერი საშუალებით, ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით. ამ დოკუმენტის შინაარსი წარმოადგენს <ბენეფიციარის სახელი> პირად პასუხისმგებლობას და არანაირი გარემოებისას აისახება ევროკავშირის პოზიცია. 6.5 ბენეფიციარი უფლებამოსილებას ანიჭებს კონტრაქტორს და ევროკომისიას (როდესაც არ არის კონტრაქტორი) გამოაქვეყნო მისი სახელი და მისამართი, ეროვნება, გრანტის მიანი, ხანგრძლივობა და ლოკაცია ისევე როგორც გრანტის მაქსიმალური ოდენობა და საქმიანობის ხარჯების დაფინანსების კოეფიციენტი, როგორც ეს მითითებულია სპეციალური პირობების მუხლში 3. შესაძლებელია განხორციელდეს შეკვეცილი პუბლიკაცია თუ ის საფრთხეს უქმნის ბენეფიციარს ან აზიანებს მის ინტერესს. მუხლი 7 - შედეგების და აქტივების მფლობელობა/გამოყენება 7.1 თუ სხვა რამ არ არის მითითებული სპეციალურ პირობებში, საკუთრების ფლობა საქმიანობის შედეგზე და სამართლებრივი, ინტელექტუალური და ინდუსტრიული საკუთრების უფლება, ანგარიშები და სხვა დოკუმენტები გადადის ბენეფიციარზე. 7.2 7.1 მუხლის შეზღუდვის გარეშე, ბენეფიციარი გადასცემს კონტრაქტორს (და ევროკომისიას როდესაც ის არ არის კონტრაქტორი სტრუქტურა) უფლებას გამოიყენოს თავისუფლად და როდესაც მიიჩნევს საჭიროდ, შეინახოს, გაუკეთოს შესწორებები (ცვლილებები), გადათარგმნოს, გამოსცეს, აწარმოოს ტექნიკური პროცედურებით, გამოაქვეყნოს ან დაუკავშირდეს ნებისმიერი საშუალებით ყველა დოკუმენტს წარმოშობილი აქციიდან ნებისმიერი ფორმით, ეს არ არღვევს არსებული ინდუსტრიული და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას. 7.3 ბენეფიციარი უზრუნველყოფსგამოიყენოს ნებისმიერი, მანამდე არსებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, რომელიც აუცილებელია კონტრაქტის განსახორციელებლად. 7.4 იმ შემთხვევაში თუ ფიზიკური (ცნობადი) პირები აღბეჭდილნი არიან ფოტოზე ან კინოფირზე, კოორდინატორი, კონტრაქტორისთვის გაგზავნილ საბოლოო ანგარიშში, დაურთავს ამ პირების განცხადებას, რომლებიც იძლევიან ნებართვას მათი სურათების გამოყენების თაობაზე. ეს პირობა არ ეხება ფოტოებს და ფილმებს, რომლებიც გადაღებულია საჯარო ადგილებზე, როდესაც საჯარო პირები ახორციელებენ საჯარო საქმიანობას. 7.5 თუ სხვა რამ არ არის მითითებული საქმიანობის აღწერილობის 1 დანართში, აღჭურვილობა, მანქანები და აღჭურვილობა რომლისთვისაც გადახდილია თანხა ბიუჯეტიდან უნდა იქნას გადაცემული საქმიანობის საბოლოო ბენეფიციარისათვის, როდესაც ხდება საბოლოო ანგარიშის გადაცემა. თუ არ არსებობს საქმიანობის საბოლო ბენეფიციარი, ვისაც აღჭურვილობა და მანქანები უნდა გადაეცეს, ბენეფიციარებმა შესაძლოა გადასცენ ყველაფერი: - ადგილობრივ სტრუქტურებს; - ადგილობრივ ბენეფიციარებს; - ადგილობრივ ფილიალებს; - სხვა აქტივობებს, რომლების ფინანსდებიან ევროკავშირის მიერ; - ან დაიტოვონ აღნიშნული ქონებრივი სიკეთეები საკუთრებაში. მსგავს შემთხვევებში, კოორდინატორი გადაუგზავნის დასაბუთებულ წერილობით მოთხოვნას კონტრაქტორს რატიფიცირებისათვის, ინვენტარის ჩამონათვალით და წინადადებას მათი გამოყენების თაობაზე, სათანადო დროს და საბოლოო ანგარიშის გადაგზავნისას. არც ერთ შემთხვევაში საბოლოო გამოყენება არ შეუქმნის საფრთხეს საქმიანობისმდგრად განვითარებას ან ბენეფიციარის სარგებელს. 7.6  აღჭურვილობისა და მანქანების გადაცემის დამადასტურებელი ასლები, რომლის შესასყიდი თანხა იყო 5000 ევროზე მეტი ერთ ერთეულზე, უნდა იქნას თანდართული საბოლოო ანგარიშზე. 
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აღჭურვილობის და მანქანის გადაცემის დამადასტურებელი, რომლის შესასყიდი ფასი იყო 5000 ევროზე ნაკლები ერთ ერთეულზე, უნდა იქნას შენახული ბენეფიციარის მიერ, შემდგომი კონტროლის მიზნით. მუხლი 8 - შეფასება/საქმიანობის მონიტორინგი 8.1 თუ ევროკომისია ახორციელებს შუალედურ ან შემდგომ შეფასებას ან მისიის მონიტორინგს, კოორდინატორი და/ან მისი უფლებამოსილი პირები იღებენ ვალდებულებას მიაწოდონ  დოკუმენტები ან ინფორმაცია რომელიც აუცილებელია მისიის შეფასებისა და მონიტორინგისათვის. ევროკომისიის წარმომადგენლები მოწვეულნი იქნებიან იმონაწილეონ ძირითად მონიტორინგში და შეფასების მისიაში, მენეფიციარების მიერ დაკავშირებული საქმიანობის ფუნქციონირების შესრულებასთან. 8.2 თუ სხვა ბენეფიციარი ან ევროკომისია ახორციელებს ან შეფასების კომისია ჩართულია საქმიანობის კურსში,  აწვდის შეფასების ანგარიშის ასლს. მუხლი 9 - ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი 9.1 წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება, მათ შორის დანართებში, უნდა იქნას შედგენილი წერილობით. აღნიშნული ქმედება შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ფარგლებში. 9.2 ჩასწორებას შესაძლებელია არ ჰქონდეს ცვლილების მიზანი ან  გავლენა ამ ხელშეკრულებისთვის, რომელიც დააყენებს კითხვის ქვეშ გრანტის გადაცემის გადაწყვეტილებას ან იქნება აპლიკანტის თანაბარი რეჟიმის საპირისპიროდ. სპეციალური პირობების 3.2 მუხლში მითითებული გრანტი არ შეიძლება რომ გაიზარდოს. 9.3  თუ ჩასწორებას მოითხოვს ბენეფიციარი, კოორდინატორი აწვდის სათანადოდ დასაბუთებულ მოთხოვნას კონტრაქტორ სტრუქტურას ოცდაათი დღით ადრე, ვიდრე ჩასწორება შევა ძალაში, თუ არ არსებობს სპეციალური გარემოებები, სათანადოდ შედგენილი და მიღებული კონტრაქტორის მიერ. 9.4 როდესაც ბიუჯეტის შესწორება ან საქმიანობის აღწერილობა არ ახდენს გავლენას საქმიანობის ძირითად მიზანზე და ფინანსური გავლენა ლიმიტირებულია ერთეულებს შორის ტრანსფერზე იმავე ძირითადი ბიუჯეტის პარაგრაფებში,  იგულიხმება გაუქმება ან ერთეულის შეყვანა ან ტრანსფერი მთავარი ბიუჯეტის პარაგრაფებს შორის 25% ან ნაკლები ოდენობის ცვლილებით (ან როგორც მოდიფიცირებულია დანართში) თითოეულ უფლებრივ ხარჯთან დაკავშირებულ პარაგრაფში, კოორდინატორს შეუძლია შეცვალოს ბიუჯეტი და შესაბამისად შეატყობინოს კონტრაქტორს  წერილობით და ყველაზე გვიან, შემდგომი ანგარიშის შედგენისას. ეს მეთოდი არ შეიძლება იქნას გამოყენებული არაპირდაპირი ხარჯების პარაგრაფში ჩასწორებებისათვის, გაუთვალისწინებელი ხარჯების რეზერვებისათვის, ამავე გზით შენატანებისათვის ან ოდენობისათვის ან გამარტივებული ხარჯების კოეფიციენტებისათვის. 9.5 მისამართის, საბანკო ანგარიშის ან აუდიტორის ცვლილება უნდა ეცნობოს კოორდინატორს. როგორც წესი სათანადო გარემოებებისას, კონტრაქტორს შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს კოორდინატორს 9.6 კონტრქტორი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს რომ აუდიტორი მითითებული სპეციალური პირობების მუხლში 5.2 შეიცვლება თუ გარემოებები იყო უცნობი ხელშეკრულების ხელმოწერისას და იწვევს ეჭვს აუდიტორის დამოუკიდებლობაზე ან პროფესიულ სტანდარტებზე. მუხლი 10 - განხორციელება ხელშეკრულების განხორციელება 10.1 თუ ბენეფიციარმა უნდა შეასრულოს ხელშეკრულება, კონტრაქტორებთან საქმიანობის შესრულების მიზნით, ეს მხოლოდ გადაფარავს საქმიანობის ლიმიტირებულ ოდენობას და მოითხოვს კონტრაქტის - გადაცემის პროცედურებს და ნაციონალურ და წარმოშობის  წესებს მითითებული კონტრაქტის დანართში IV. 10.2 ზემოხსენებულის შესრულების მიზნით, ბენეფიციარები უზრუნველყოფენ, რომ პირობები შეესაბამება მათთვის საერთო პირობებს 3,4,5,6,7,8 და 16 მუხლებით ასევე შესაბამება კონტრაქტორებს, რომელთაც გადაეცემათ შესრულებული კონტრაქტი. 10.3 კოორდინატორი  საკუთარ ანგარიშში კონტრაქტორს აწვდის ყოვლისმომცველ და დეტალურ ანგარიშს კონტრაქტის გადაცემისა და განხორციელების შესახებ გადაცემული 10.1 მუხლის მიხედვით, თანახმად საანგარიშო მოთხოვნებისა მითითებული IV დანართის მე-2 ნაწილში. მესამე მხარის ფინანსური მხარდაჭერა 
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10.4 საქმიანობის მიზნების მიღწევების მხარდაჭერის მიზნით და როდესაც საქმიანობის განხორციელება მოითხოვს მესამე მხარისათვის ფინანსურ მხარდაჭერას, ბენეფიციარებს შეუძლიათ ფინანსური მხარდაჭერის გადაცემა სპეციალურ პირობებში არსებული მითითებების შესაბამისად.   10.5 ფინანსური მხარდაჭერის მაქსიმალური ოდენობა არის 60 000 ევროს თითოეულ მესამე მხარეზე, გარდა იმისა, როდესაც საქმიანობის ძირითადი მიზანია გრანტის გადანაწილება. 10.6 საქმიანობის აღწერილობა შესაბამის ინსტრუქციებთან მიმართებაში, გაცემული კონტრაქტორის მიერ, განსაზღვრავს ერთეულების ტიპებს, რომელთაც აქვთ უფლება ფინანსურ მხარდაჭერაზე და მათ შორის იგულისხმება ფინასურ მხარდაჭერაზე უფლებამოსილი  საქმიანობების სახეობების ფიქსირებული სია.   ასევე განისაზღვება მესამე მხარის არჩევის კრიტერიუმი ამ ფინანური მხარდაჭერისათვის, მათ შორის იგულისხმება კრიტერიუმი ზუსტი ოდენობის განსაზღვრისათვის.  10.7 კოორდინატორი კონტრაქტორს მიაწვდის დეტალურ ანგარიშს მიცემული ფინანსური მხარდაჭერის განხორციელების თაობაზე. ეს ანგარიშები, სხვებთან ერთად,  აწვდის ინფორმაციას, ფინანსური დახმარების მინიჭების, მიღებული შედეგების, აღნუსხულ პრობლემების და გადაჭრის გზების თაობაზე განხორციელებული საქმიანობებს შესახებ, ისევე როგორც საქმიანობების ცხრილს, რომელიც კვლავ საჭიროებს განხორციელებას. 10.8 ზემოხსენებულის შესასრულებლად, ბენეფიციარი უზრუნველყოფს რომ პირობები, რომელიც მისაღებია მათთვის ძირითადი პირობების 3,4,5,6,7,8 და 16 მუხლებით ასევე მისაღებია მესამე მხარისათვის, რომელსაც გადაეცემა ფინანსური მხარდაჭერა. მუხლი 11- გაგრძელება და შეწყვეტა გაგრძელება 11.1 კოორდინატორი დაგვიანების გარეშე გაუგზავნის კონტრაქტორს ინფორმაციას  ნებისმიერი გარემოების შესახებ, რომელიც აბრკოლებს საქმიანობის განხორციელებას. კოორდინატორს შეუძლია მოითხოვოს აქტივობის განხორციელების პერიოდის გაგრძელება სპეციალური პირობების მე-2 მუხლისა და მე-9 მუხლის შესაბამისად.  შეჩერება კოორდინატორის მიერ 11.2 კოორდინატორს შეუძლია შეაჩეროს საქმიანობის განხორციელება, ან მისი რომელიმე ნაწილის, თუ არსებობს შესაბამისი გარემოებები, ფორსმაჟორული სიტუაცია, რაც აფერხებს განხორციელების პროცესს. კოორდინატორი აწვდის ინფორმაციას კონტრაქტორს დაგვიანების გარეშე, უთითებს შეწყვეტის ხასიათს, შესაძლო ხანგრძლივობას და გათვალისწინებულ შედეგებს. 11.3 კოორდინატორმა ან კონტრაქტორმაშესაძლოა შეწყვიტოს ხელშეკრულება თანახმად 12.1 მუხლისა, თუ ხელშეკრულება არ წყდება, ბენეფიციარს შეუძლია  შეამციროს მისი შეჩერების დრო და ნებისმიერი შესაძლო დაზიანება და განაახლოს საქმიანობის განხორციელება როგორც კი გარემოება მისცემს ამის საშუალებას,ამის შესახებ მან უნდა  შეატყობინოს კონტრაქტორს. შეჩერება კონტრაქტორის მიერ 11.4 კონტრაქტორმა შესაძლოა მოსთხოვოს ბენეფიციარს საქმიანობის განხორციელების  ან მისი რომელიმე ნაწილის შეჩერება, თუ არსებობს შესაბამისი გარემოებები, შექმნილია ფორსმაჟორული სიტუაცია, ამ მიზნისათვის, კონტრაქტორიუგზავნის ინფორმაციას კოორდინატორს და უთითებს შეჩერების სავარაუდო ხანგრძლივობას და დეტალურ ინფორმაციას. 11.5 კოორდინატორს ან კონტრაქტორს შეუძლია შეწყვიტოს წინამდებარე კონტრაქტი თანახმად მუხლისა 12.1 თუ კონტრაქტი არ წყდება, ბენეფიციარებს შეუძლიათ შეამცირონ შეჩერების დრო და ნებისმიერი შესაძლო ზიანი და განაახლონ საქმიანობის განხორციელება როგორც კი გარემოება მისცემს ამის შესაძლებლობას და როგორც კი მიღებენ ნებართვას კონტრაქტორისგან. 11.6 კონტრაქტორს შეუძლია აგრეთვე შეაჩეროს ხელშეკრულება ან ბენეფიციარის მონაწილეობა ხელშეკრულებაში თუ კონტრაქტორს აქვს მტკიცებულება (სათანადოდ დასაბუთებული) ან კონტრაქტორიმიიჩნევს აუცილებლად გააკონტროლოს: ა) გრანტის გადაცემის პროცედურა ან საქმიანობის განხორციელება რომელიც შესაძლოა წარმოადგენდეს შეცდომის ან გაყალბების საგანს; ბ) ბენეფიციარმა დაარღვია არსებითი ვალდებულება ხელშეკრულების ფარგლებში. 11.7 კოორდინატორი აწვდის მოთხოვნილ ინფორმაციას, კლასიფიკაციას ან დოკუმენტს 30 დღის განმავლობაში კონტრაქტორისგან მიღებული მოთხოვნის შემდგომ. თუ მიუხედავად კონტრაქტორის მიერ გადაგზავნილი ინფორმაციისა, კლასიფიკაციისა ან დოკუმენტისა, გადაცემის პროცედურა ან 
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გრანტის განხორციელება წარმოადგენს ცდომილების, უწესრიგობის, გაყალბების ან ვალდებულების დარღვევის საგანს, კონტრაქტორს შეუძლია შეწყვიტოს ხელშეკრულება 12.2 მუხლის შესაბამისად.  ფორსმაჟორული სიტუაცია 11.8 გამოყენებული ტერმინი ფორსმაჟორული სიტუაცია ფარავს გაუთვალისწინებელ მოვლენებს, რომელიც არ ექვემდებარება ხელშეკრულების მონაწილე არც ერთი მხარის კონტროლს და მიუხედავად მცდელობისა არც ერთ მხარეს არ შეუძლია გადალახოს ბუნებრივი მოვლენები, შეტაკებები, ბლოკადა ან სხვ ინდუსტრიული საომარი ან საგანგებო მდგომარეობა, აჯანყება, მასობრივი არეულობა, ეპიდემია, მეწყერი, მიწისძვრა, შტორმი, ელვა, წყალდიდობა, სამოქალაქო არეულობა. ევროკავშირის გადაწყვეტილება შეაჩეროს თანამშრომლობა პარტნიორ ქვეყანასთან იგულისხმება რომ წარმოადგენს ფორსმაჟორული სიტუაციის საგანს როდესაც ის ახდენს ხელშეკრულების მიხედვით დაფინანსების შეჩერების პირობებზე. 11.9 იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარი ვერ ახდენს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებების განხორციელებას ფორსმაჟორული სიტუაციიდან გამომდინარე - აღნიშნული ფაქტი არ ჩაითვლება, როგორც ნაკისრი ვალდებულებების არ შესრულებად. შეჩერების შემდგომ საქმიანობის განხორციელების პერიოდის გაგრძელება 11.10 11.2, 11.4 და 11.6 მუხლების თანახმად შეჩერებული საქმიანობა შესაძლებელია გაგრძელდეს შეჩერების პერიოდის ვადით,ხელშეკრულებაშიშესწორებების გარეშე, რომელიც შესაძლებელია აუცილებელი გახდეს საქმიანობის ადაპტირებისათვის განხორციელების ახალი პირობების მიზნით. 11.10 მუხლი არ მოქმედებს მოქმედი გრანტის შემთხვევაში. მუხლი 12 - ხელშეკრულების შეწყვეტა შეწყვეტა ფორსმაჟორული სიტუაციის შემთხვევაში  12.1 11.2 და 11.4 მუხლებში გათვალისწინებულ შემთხვევებში, თუ კოორდინატორი ან კონტრაქტორი მიიჩნევს, რომ ხელშეკრულება ვერ შესრულდება ეფექტურად ან სათანადოდ, მან უნდა გაიაროს სათანადო კონსულტაცია. შეთანხმების ვალდებულებების შეუსრულებლობისას, კოორდინატორს ან კონტრაქტორს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულება ორი თვით ადრე გაგზავნილი შეტყობინებით, ანაზღაურების მოთხოვნის გარეშე. კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა 12.2 12.1 მუხლის პირობებისათვის  ზიანის მიყენების გარეშე, შემდეგ გარემოებებში კონტრაქტორს შეუძლია, კოორდინატორთან სათანადო კონსულტაციის შემდგომ, შეწყვიტოს ხელშეკრულება ან ბენეფიციარის მონაწილეობა ანაზღაურების გარეშე როდესაც: ა) ბენეფიციარი ვერ ასრულებს ვალდებულებას, საფუძვლის მითითების გარეშე, შეასრულოს ინდივიდუალურად ან კოლექტიურად დაკისრებული მოვალეობა კონტრაქტის მიხედვით და, წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით ვალდებულებებთან შესაბამისობის მიზნით, კვლავ ვერ ახორციელებს ვალდებულებებს ან არ აწვდის განმარტებებს წერილის მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში; ბ) ბენეფიციარი კოტრდება ან ლიკვიდირდება, საქმეს განიხილავს სასამართლო, საქმე აქვს კრედიტორებთან, აჩერებს ბიზნეს საქმიანობას, აქვს სასამართლოში საქმე ან არის ანალოგიურ სიტუაციაში, ეროვნული კანონმდებლობის ან რეგლამენტის შესაბამისად; გ) ბენეფიციარი, ან მასთან დაკავშირებული ერთეული ან პირი, მიჩნეულია დამნაშავედ მათი პროფესიონალური საქმიანობიდან გამომდინარე; დ) ბენეფიციარები, ან მათთან დაკავშირებული ერთეული ან პირი, რომელიც მიიჩნევა გამყალბებლად, კორუმპირებულად ან ჩართულია კრიმინალურ ორგანიზაციაში, ფულის გათეთრებაში ან ნებისმიერ სხვა არალეგალურ საქმიანობაში, რომელიც ზიანს აყენებს ევროკავშირის ფინანსურ ინტერესებს; ე) ბენეფიციარის უკანონო, ფინანსური, ტექნიკური, ორგანიზაციული ან საკუთრების ფლობის მდგომარეობა ან ბენეფიციარის მონაწილეობის შეწყვეტა, რომელიც გავლენას ახდენს კონტრაქტის განხორციელებაზე ან კითხვის ქვეშ აყენებს გრანტის გადაცემის გადაწყვეტილებას; ვ) ბენეფიციარი ან მასთან დაკავშიებული პირი, არის დამნაშავე ინფორმაციის მიუწოდებლობაში, რომელიც საჭიროა გრანტის მინიჭების პროცედურებით ან საქმიანობის განხორციელებისათვის ან ვერ ახორციელებს ვალდებულებას მიაწოდოს - ან ვერ ახორციელებს ვალდებულებას მიაწოდოს კონტრაქტის ფარგლებში მითითებულ დათქმულ ვადაში  - ნებისმიერი ინფორმაცია დაკავშირებული საქმიანობასთან მოთხოვნილი კონტრაქტორი სტრუქტურის მიერ. 
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ზ) ბენეფიციარი ვერ ახორციელებს ვალდებულებებს სოციალური დაცვის შენატანებთან დაკავშირებით ან გადასახადების გადახდას ქვეყნის იურიდიული ვალდებულებების შესაბამისად; თ) კონტრაქტორსაქვს მტკიცებულება, რომ ბენეფიციარი, ან მასთან დაკავშირებული პირი უშვებს შეცდომას, ახორციელებს არასამართლებრივ ქმედებას ან ადგილი აქვს გაყალბებას გრანტის გადაცემის პროცედურების ან საქმიანობისგანხორციელების პროცესში; ი) ბენეფიციარი წარმოადგენს ადმინისტრაციული სამართლით გათვალისწინებული  ჯარიმის საგანს12(8) მუხლის შესაბამისად; კ) კონტრაქტორს აქვს მტკიცებულება რომ ბენეფიციარი არის ინტერესთა კონფლიქტის საგანი; ლ) ევროკომისიას აქვს მტკიცებულება რომ ბენეფიციარი ახორციელებს სისტემატურ ან გამოუსწორებელ შეცდომებს, არასათანადო ქმედებას, გაყალბებას ან ვალდებულებების სერიოზულ დარღვევას ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სხვა გრანტის პირობებში და მინიჭებული ამ სპეციფიკური ბენეფიციარისათვის მსგავსი პირობებით, გულისხმობს, რომ ამ შეცდომებს, კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებს, გაყალბებას ან ვალდებულებების სერიოზულ დარღვევას აქვს გავლენა გრანტზე. 12.3 (გ), (დ), (ე), (ვ) და (ზ) ქვეპუნქტებში მითითებულ შემთხვევებში, ნებისმიერი პირი ნიშნავს ფიზიკურ პირს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით, გადაწყვეტილების მიღებით ან კონტროლით ბენეფიციართან დაკავშირებით. ნებისმიერი მასთან დაკავშირებული ერთეული ნიშნავს, ნებისმიერი ერთეულს, რომელიც შეესაბამება კრიტერიუმებს მოცემული 1983 წლის 13 ივნისის მეშვიდე ყრილობის დირექტივებში N83/349/EEC მუხლი 1. კოორდინატორის მიერ ბენეფიციარის მონაწილეობის შეწყვეტა 12.4  სათანადო საფუძვლის მქონე შემთხვევებში, ბენეფიციარის მონაწილეობა წინამდებარე ხელშეკრულებაში შესაძლებელია შეწყდეს კოორდინატორის მიერ. ამ მიზნისათვის, კოორდინატორი უკავშირდება კონტრაქტორს მონაწილეობის შეწყვეტის მიზნით და აცნობებს თარიღს როდესაც შეწყდება ბენეფიციარის მონაწილეობა, ასეთივე ფორმით განხორციელდება შეთავაზება იმ ბენეფიციარის დავალების ხელახალი განთავსების თაობაზე, რომლის მონაწილეობაც შეწყდა, ან მის შესაძლო ჩანაცვლების თაობაზე. წინადადება უნდა გაიგზავნოს შეწყვეტის ძალაში შესვლამდე გონივრულ ვადაში.  თუ კონტრაქტორი გასმოთქვამს თანხმობასხელშეკრულება ჩასწორდება მე-9 მუხლის მიხედვით. დასრულების თარიღი 12.5 ევროკავშირის გადახდის ვალდებულება წინადებარე კონტრაქტის მიხედვით დასრულდება განხორციელების დასრულების შემდეგ არაუგვიანეს 18 (თვრამეტი) თვისა.მითითებული ზოგადი პირობების მე-2 მუხლში, თუ ხელშეკრულება არ შეწყდება თანახმად მე-12 მუხლისა.  კონტრაქტორიგადადებს დასრულების თარიღს, იმდენად რომ შესძლოს მისი გადახდის ვალდებულებების შესრულება, ყველა შემთხვევაში კოორდინატორი უგზავნის გადახდის მოთხოვნას  ხელშეკრულების მიხედვით, ან დავის შემთხვევაში, ვიდრე არ დასრულდება დავების მოგვარების პროცედურა (მე-13 მუხლი). კონტრაქტორიშეატყობინებს კოორდინატორს თარიღის გადადების შესახებ. 12.6 წინამდებარე ხელშეკრულება შეწყდება ავტომატურად თუ კონტრაქტორი  არ დაიწყებს დაფინანსების პროცედურას ხელმოწერიდან ორი წლის მანძილზე. ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიღებული სამართლებრივი შედეგები 12.7 წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტისას, კოორდინატორი განახორციელებს შესაბამის ქმედებებს საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით. მე-14 მუხლისათვის ზიანის მიყენების გარეშე, ბენეფიციარი უფლებამოსილია გადაიხადოს მხოლოდ განხორციელებული საქმიანობის ნაწილისათვის, გარდა ხარჯებისა, რომლებიც დაკავშირებულია მიმდინარე საქმიანობასთან, და იგი აუცილებლად უნდა განხორციელდეს შეწყვეტის შემდგომ. ამ მიზნისათვის, კოორდინატორი წარუდგენს გადახდის მოთხოვნას კონტრაქტორს მუხლში 15.2 მითითებული დროის ფარგლებში, დაწყებული შეწყვეტის თარიღიდან.  მე-12.1 მუხლის მიხედვით შეწყვეტის შემთხვევაში, კონტრაქტორიშესაძლოა დაეთანხმოს  დარჩენილი გარდაუვალი ხარჯების ანაზღაურებას, ასევე მნიშვნელოვანია , რომ 12.7 მუხლის პირველი პარაგრაფი სათანადოდ იყოს შესრულებული. მე-12.2 ა), გ), დ), ე), ვ) თ) და ლ) ქვეპუნქტებში გათვალიწინებული შეწყვეტისას კონტრაქტორს შეუძლია, კოორდინატორთან სათანადო კონსულტაციის შემდგომ და ვალდებულების შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით, მოითხოვოს სრული ან ნაწილობრივი გადახდა იმ ოდენობის, რომელიც არასათანადოდ იქნა გადახდილი საქმიანობისათვის. 
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ადმინისტრაციული და ფინანსური ჯარიმები 12.8 ხელშეკრულებაში მითითებული სხვა ანაზღაურების შესახებ განაცხადისათვის ზიანის მიყენების გარეშე, ბენეფიციარი, რომელმაც შეადგინა მცდარი დეკლარაცია, დაუშვა არსებითი შეცდომა, მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, შეადგინა ყალბი დოკუმენტაცია ან სერიოზულად დაარღვია სახელშეკრულებო ვალდებულებები შესაძლოა გამოირიცხოს ყველა ხელშეკრულებიდან და გრანტიდან, რომელიც ფინანსდება ევროკავშირის მიერ მაქსიმუმ ხუთი წლის განმავლობაში იმ თარიღიდან, როდესაც დადგინდა დარღვევა, უნდა შემოწმდეს კონკურენტული პროცედურების შემდგომ ევროკომისიასთან,    ხელშეკრულებისათვის გამოყენებული ფინანსური რეგლამენტის თანახმად ბიუჯეტის ან EDF-ს მიერ. პერიოდი შესაძლოა გაიზარდოს ათ წლამდე, განმეორებითიდარღვევის შემთხვევაში პირველი დარღვევიდან ხუთი წლის განმავლობაში. 12.9 დამატებითი ან ალტერნატიული ადმინისტრაციული სანქციების შემთხვევაში მითითებული მუხლში 12.8, ბენეფიციარს შეუძლია ასევე იყოს ფინანსური ჯარიმების საგანი მთლიანი სახელშეკრულებო ფასის 2-10% -ის ოდენობით. ეს კოეფიციენტი შესაძლოა გაიზარდოს 4-20%-მდე პირველი დარღვევიდან ხუთი წლის განმავლობაში განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში. 12.10 ევროკომისია ოფიციალურად შეატყობინებს ბენეფიციარს მსგავსი ჯარიმების გამოყენების შემთხვევაში. მუხლი 13 - დავების გადაწყვეტის წესი 13.1 წინამდებარე ხელშეკრულება რეგულირდება კონტრაქტორის ქვეყნის კანონმდებლობით ან თუ კონტრაქტორიარის ევროკომისია, ევროკავშირის კანონმდებლობას ემატება შესაბამისად ბელგიის კანონმდებლობა.  13.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მხარეები განახორციელებენ ყველა შესაძლო ღონისძიებას რათა ხელშეკრულების განხორციელებისას მათ შორის წარმოშობილი დავა მოაგვარონ მოლაპარაკების გზით. ამისათვის, ისინი გამოიყენებენ მათივე პოზიციას და ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელიც მათ მიაჩნიათ შესაბამისად და შეხვდებიან ერთმანეთს მოთხოვნისამებრ. კოორდინატორი და კონტრაქტორიუპასუხებენ შეტყობინებას, მოთხოვნისამებრ, გაგზავნილი დავის მოლაპარაკებით მოგვარების თაობაზე, 30 დღის განმავლობაში. როგორც კი ეს პერიოდი ამოიწურება, ან თუ პირველი მოთხოვნიდან 120 დღის განმავლობაში ვერ მოხერხდა დავის მოგვარება, კოორდინატორს ან კონტრაქტორსაქვს უფლებამოსილებაშეატყობინოს მეორე მხარეს, რომ პროცედურები ვერ განხორციელდა. 13.3 თუ ვერ მოხერხდა დავის მოლაპარაკებით მოგვარება, კოორდინატორისა და კონტრაქტორი სტრუქტურის ერთობლივი შეთანხმებით დავა შესაძლებელია გადაეცეს ევროკომისიას თუ ის არ არის კონტრაქტორი. თუ პროცედურების დაწყებიდან 120 დღის განმავლობაში ვერ მოგვარდა დავა, თითოეულ მხარეს შეუძლია შეატყობინოს მეორე მხარეს რომ პროცედურები ვერ განხორციელდა. 13.4 ზემოდხსენებული პროცედურების განუხორციელებლობის შემთხვევაში, კონტრაქტის თითოეულ მხარეს შეუძლია გადააგზავნოს საქმე კონტრაქტორი ქვეყნის სასამართლოში, ან ბრიუსელის სასამართლოში როცა არის ევროკომისია. ფინანსური დებულებები მუხლი 14 - ჩასათვლელი ხარჯები ჩასათვლელი ხარჯების კრიტერიუმი 14.1 ჩასათვლელი ხარჯები არის აქტუალური ხარჯები დაკისრებული ბენეფიციარის მიერ რომელიც შეესაბამება შემდეგ კრიტერიუმებს: ა) დაკისრებული საქმიანობის განხორციელების მანძილზე, როგორც ეს მითითებულია ზოგად პირობების მე-2 მუხლში, განსაკუთრებით: (1) ხარჯები გაწეული, მომსახურებასთან და სამუშაოებთან დაკავშირებით საქმიანობის განხორციელების პერიოდში. ხარჯები დაკავშირებული მიწოდებასთან და ერთეულების ინსტალაციასთან საქმიანობისგან ხორციელების პერიოდში. ხელშეკრულების ხელმოწერა, ბრძანების განთავსებასთან, ხარჯების დაწყებასთან, საქმიანობის განხორციელების პერიოდში მომსახურების სამომავლო მიწოდებისათვის, სამუშაოები ან მიწოდება საქმიანობის განხორციელების პერიოდის ვადის ამოწურვის შემდგომ, როდესაც არ შეესაბამება მოთხოვნებს. ნაღდი ფულის გადარიცხვა კოორდინატორსა და/ან სხვა ბენეფიციარებს შორის და/ან ფილიალებს შორის, რომელიც არ იგულისხმება ხარჯების დაკისრებად; 
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(2) დაკისრებული ხარჯები უნდა იქნას გადახდილი საბოლოო ანგარიშის გადაგზავნამდე. მათ შეუძლიათ შემდგომი გადახდა, მითითებით, რომ ჩამოთვლილია საბოლოო ანგარიშში, სავარაუდო გადახდის თარიღთან ერთად; (3) გამონაკლისი დაშვებულია საბოლოო ანგარიშთან დაკავშირებული ხარჯებისათვის, მათ შორის იგულისხმება ხარჯების კონტროლი, აუდიტი და საქმიანობისსაბოლოო შეფასება, რომელიც შესაძლოა დაკისრებულ იქნას საქმიანობის განხორციელების პერიოდის შემდგომ; (4) კონტრაქტის გადაცემის პროცედურები, როგორც ეს მითითებულია მე-10 მუხლში, შესაძლებელია წამოწყებულ იქნას და კონტრაქტები შესაძლებელია გადაცემულ იქნას ბენეფიციარებისათვის საქმიანობის განხოციელების პერიოდის დაწყებამდე, მითითებულია IV დანართის დებულებაში. ა) მითითებულია საქმიანობის საერთო სავარაუდო ბიუჯეტში; ბ) აუცილებელია საქმიანობის განხორციელებისათვის; გ) იდენტიფიცირებულია და დამტკიცებულია, აღნუსხულია ბენეფიციარის საბუღალტრო ჩანაწერებში და განსაზღვრულია თანახმად სააღრიცხვო სტანდარტებისა და ჩვეულებრივი ხარჯების სააღრიცხვო პრაქტიკით მისაღებია ბენეფიციარებისათვის; დ) ისინი შეესაბამებიან საგადასახადო და სოციალური კანონმდებლობის მოთხოვნებს; ე) გონივრულია, დასაბუთებულია და შეესაბამება ფინანსური მენეჯმენტის მოთხოვნებს, ეკონომიკისა და ეფექტურობის კუთხით.  უფლებრივი პირდაპირი ხარჯები 14.2 14.1 მუხლის საგნის თანახმად, IV დანართის დებულების დაცვი მიზნით, ბენეფიციარის შემდეგი ხარჯები კანონიერია: ა) შტატის ხარჯები საქმიანობისფარგლებში, შესაბამისი დარიცხული ხელფასი, მათ შორის იგულისხმება სოციალური გადასახადები და სხვა ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ხარჯები; ხელფასები და ხარჯები არ აჭარბებს ბენეფიციარის მიერ მითითებულს, რომელიც აუცილებელია საქმიანობისგანსახორციელებლად; ბ) სამოგზაურო და საარსებო ხარჯები შტატისათვის და სხვა პირებისათვის, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ საქმიანობაში, ის არ უნდა აჭარბებდეს ბენეფიციარის მიერ მითითებულ ხარჯებს თანახმად წესებისა და რეგულაციისა, ან ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ კოეფიციენტებს ამ მისიის პერიოდისათვის თუ ანაზღაურება ხდება გამარტივებული ხარჯების ალტერნატივის საფუძველზე; გ) აჭურვილობის შესყიდვისათვის გადახდილი ხარჯები (ახალი ან გამოყენებული) და სხვა საქონელი, რომელიც სპეციფიურად აუცილებელია საქმიანობისგანხორციელებისათვის, გათვალისწინებულია, რომ ფლობის უფლება გადაეცემა საქმიანობისბოლოს   7.5 მუხლის მოთხოვნების შესაბამისად. დ) სამომხმარებლო საქონლის ხარჯები ე) ხარჯები გამოწვეული კონტრაქტებით, გადაცემული ბენეფიციარის მიერ საქმიანობის მიზნებისათვის მითითებული მუხლში 10. ვ) ხარჯები წარმოშობილი პირდაპირ კონტრაქტის მოთხოვნებიდან (ინფომაციის გავრცელება,  საქმიანობის სპეციფიკის შეფასება, აუდიტი, თარგმნა, წარმოება, დაზღვევა და ა.შ.) მათ შორის იგულისხმება ფინანსური სერვისის ხარჯები (ტრანსფერებისა და ფინანსური გარანტიის ხარჯები, რომელიც აუცილებელია კონტრაქის ფარგლებში). ზ) მოსაკრებლები, გადასახადები და სხვა ხარჯები, მათ შორის იგულისხმება დღგ, გადახდილი და აუნაზღაურებელი ბენეფიციარების მხრიდან, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული სპეციალური პირობებით.  თ) ზედნადები ხარჯები, სამუშაო გრანტის შემთხვევაში.  გამარტივებული ხარჯების ვარიანტები 14.3 III დანართის დეტალური დებულებების თანახმად, უფლებრივი ხარჯები შესაძლოა აგრეთვე წარმოიშვას ნებისმიერი ან  შემდეგი ხარჯების ვარიანტებთან კომბინაციით: ა) თვითღირებულების ხარჯები; ბ) ერთჯერადი ხარჯები 
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გ) ფინანსირების ერთიანი კოეფიციენტი  14.4 მეთოდი გამოყენებული ბენეფიციარების მიერ თვითღირებულების, ერთჯერადი და ერთიანი კოეფიციენტის განსაზღვრის მიზნით უნდა ნათლად აღინუსხოს და წარმოდგენილ იქნას III დანართში და უზრუნველჰყოფს  სარგებლის მიუღებლობის წესებთან შესაბამისობას და თავიდან აიცილებს ორმაგი დაფინანსების ხარჯებს. ინფორმაცია გამოყენებული ბენეფიციარის არსებულ და/ან რეალურ ანგარიშზე და ხარჯების საანგარიშო მონაცემებზე ან გარე ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომია და შესაბამისია. ხარჯები, მითითებული გამარტივებულ ხარჯებში, უნდა აკმაყოფილებდეს კანონიერების კრიტერიუმს მითითებული მუხლებში 14.1 და  14.2. ის არ საჭიროებს საფუძველს საბუღალტრო დოკუმენტებით, გარდა იმ გამონაკლისისა რომელთაც სჭირდებათ პირობების შესრულების ჩვენება I და III დანართებში მითითებული ანაზღაურებისას. ეს ხარჯები შესაძლებელია გულისხმობდეს არაუფლებრივ ხარჯებს როგორც ეს მითითებულია მუხლში 14.9 ან ხარჯები უკვე დეკლარირებული სხვა ხარჯებით ან კონტრაქტის ბიუჯეტით. ერთეული ხარჯების ოდენობა ამ კოეფიციენტი, ერთჯერადი თანხა ან ერთიანი კოეფიციენტი მითითებული III დანართში არ შეიძლებაა ჩასწორდეს ცალმხრივად და არ  შეიძლება ექვემდებარებოდეს შემდგომ შემოწმებას. 14.5 ფინანსირების საერთო ოდენობა რომელიც შეიძლება გადაეცესგამარტივებული ხარჯების საფუძველზე ხარჯების ვარიანტით, არ შეიძლება აღემატებოდეს 60 000 ევროს ერთ ბენეფიციარზე, ვიდრე სხვა რამ არ არის მითითებული სპეციალურ პირობებში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების რეზერვები 14.6 გაუთვალისწინებელი რეზერვის ხარჯები შესაძლებელია იყოს ცვალებადი, მაგრამ არ უნდა აღემატებოდეს ჩასათვლელი ხარჯების 5 %-ს. ის შესაძლებელია იქნეს გამოყენებული კოორდინატორის თხოვნის საფუძველზე, მაგრამ სავალდებულოა, რომ აღნიშნული მოთხოვნა დადასტურებული უნდა იყოს კონტრაქტორის მიერ. 14.7 საქმიანობის არაპირდაპირი ხარჯები, არის კანონიერი ხარჯები, რომლის იდენტიფიცირებაც შესაძლებელია არ მოხდეს როგორც სპეციფიური ხარჯების, პირდაპირ საქმიანობისგანხორციელებისას და შესაძლოა არ იქნას მიჩნეული პირდაპირ ხარჯებად 14.1 მუხლის მიხედვით. როგორც წესი ეს ეკისრება ბენეფიციარებსპირდაპირ ხარჯებთან დაკავშირებით. ის შესაძლებელია არ გულისხმობდეს არაკანონიერ ხარჯებს, როგორც ეს მითითებულია მუხლში 14.9 ან ხარჯებს, რომელიც უკვე გამოქვეყნებულია სხვა ხარჯებში ან გათვალისწინებულია ამ ხელშეკრულებით. საქმიანობის პირდაპირი ხარჯების მთლიანი ოდენობის ფიქსირებული პროცენტი არ აჭარბებს ზოგადი პირობების მე-3 მუხლში მითითებულ პროცენტს, შესაძლებელია მოითხოვოს საქმიანობის არაპირდაპირი ხარჯების გადაფარვა.  ფინანსირების ერთიანი კოეფიციენტი არაპირდაპირი ხარჯებისას არ საჭიროებს მხარდაჭერას საბუღალტრო დოკუმენტებით.  ეს ოდენობა არ იქნება გათვალისწინებული გამარტივებული ხარჯების ვარიანტის მაქსიმალურ ოდენობასთან. არაპირდაპირი ხარჯები არ იქნება უფლებრივი გრანტის ფარგლებში ბენეფიციარისათვის მინიჭებული მოქმედებისათვის, რომელმაც უკვე მიიღო სამუშაო გრანტი, დაფინანსებული ევროკავშირის ბიუჯეტიდან, განხილვის პერიოდის განმავლობაში. 14.7 მუხლი არ გამოიყენება სამუშაო გრანტის შემთხვევაში.  არაფულადი შენატანები 14.8 ნებისმიერი არაფულადი შენატანი, რომელიც განსაზღვრულია III დანართით არ წარმოადგენს აქტუალურ ხარჯებს და არ არის ჩასათვლელი ხარჯები. თუ სხვა რამ არ არის მითითებული სპეციალურ პირობებში, არაფულადი შენატანები არ უნდა იქნას გააზრებული, როგორც ბენეფიციარების თანადაფინანსება. თუ არაფულადი შენატანები მიღებულია, როგორც თანადაფინანსება, ბენეფიცარი უზრუნველყოფს, რომ ისინი ასრულებენ ეროვნულ საგადასახადო და სოციალური დაცვის წესებს. მიუხედავად ზემოხსენებულისა, თუ საქმიანობის აღწერილობა მოითხოვს არაფულად შენატანებს მაშინ ის უნდა განხორციელდეს. არადადასტურებადი ხარჯები 14.9 შემდეგი ხარჯები არ მიიჩნევა დადასტურებულად (ჩასათვლელად) 
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ა) დებეტები და დებეტის ხარჯები (პროცენტი); ბ) დანაკარგი ან პოტენციური სამომავლო დავალიანებები; გ) ბენეფიციარების მიერ გამოქვეყნებული ხარჯები და დაფინანსება სხვა აქციით ან სამუშაო პროგრამით, რომელიც იღებს ევროკავშირის გრანტს (მათ შორის იგულისხმება ევროგანვითარების ფონდი); დ) მიწის ან შენობების შესყიდვა, გარდა იმისა, თუ ეს აუცილებელია საქმიანობისგანსხოციელებლად და ზოგად პირობებში მითითებული პირობების თანახმად; ნებისმიერ შემთხვევაში საკუთრების უფლება უნდა გადაეცეს 7.5 მუხლის შესაბამისად, არაუგვიანეს საქმიანობისდასრულებისას; ე) ვალუტის გაცვლისას დანაკარგები;  ვ) მესამე მხარის კრედიტი, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული სპეციალური პირობების მიხედვით. ზ) ეროვნული ადმინისტრაციის პერსონალის სახელფასო ხარჯები, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული სპეციალური პირობების მიხედვით და ის უკავშირდება შესაბამისი საჯარო სტრუქტურის საქმიანობის ხარჯებს თუ საქმიანობა არ განუხორციელებია.  დაქვემდებარებული ერთეულები 14.10 როდესაც ზოგადი პირობები შეიცავს რეგულირებას ბენეფიციარის დაქვემდებარებულ ერთეულებზე, ამ ერთეულის ხარჯები შესაძლოა იყოს კანონიერი, ის აკმაყოფილებს 14 და 16 მუხლის პირობებს და ბენეფიციარი უზრუნველყოფს, რომ მუხლები 3,4,5,6,10 და 16 ასევე შეესაბამება ერთეულს. მუხლი 15 - გადახდა და დაგვიანებული გადახდისათვის დაკისრებული პროცენტი გადახდის პროცედურები 15.1 კონტრაქტორიუხდის გრანტს კოორდინატორს, თანახმად ქვემოთ მითითებული პროცედურებისა, როგორც ეს მითითებულია სპეციალური პირობების მუხლში 4. ვარიანტი 1: საქმიანობა 12 თვიანი ან ნაკლები განხორციელების პერიოდით ან გრანტი 100 000 ევროთი ან ნაკლები (1) საწყისი წინასწარ დაფინანსებული გადახდა 80% მაქსიმალური ოდენობის ზოგადი პირობების 3.2 მიხედვით (გამონაკლისი გაუთვალისწინებელი შემთხვევები); (2) გრანტის საბოლოობალანსი ვარიანტი 2: საქმიანობის12 თვიანი განხორციელების პერიოდით და გრანტი 100 000 ევროს ოდენობით (1) საწყისი, წინასწარ  დაფინანსებული გადახდა ბიუჯეტის 100% -ის ოდენობით, დაფინანსებული კონტრაქტორი სტრუქტურის მიერ პირველი საანგარიშო პერიოდისათვის (გამონაკლისი გაუთვალისწინებელი შემთხვევები). კონტრაქტორი სტრუქტურის მიერ დაფინანსებული ბიუჯეტის ნაწილი გამოთვლილია პროცენტით, მითითებული სპეციალური პირობების 3.2 მუხლში. (2) შემდგომი წინასწარი დაფინანსება ბიუჯეტის 100%-ის ოდენობით, დაფინანსებული კონტრაქტორი სტრუქტურის, მიერ შემდგომი სახელშეკრულებო პერიოდის განმავლობაში (იგულისხმება არასანქცირებული გაუთვალისწინებელი შემთხვევები): - საანგარიშო პერიოდი იგულისხმება, რომ არის თორმეტთვიანი პერიოდი თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული ზოგადი პირობებით. როდესაც დარჩენილი პერიოდი საქმიანობის ბოლოსათვის არის 18 თვე, საანგარიშო პერიოდი ფარავს საბოლოოს; - საანგარიშო პერიოდის ბოლოს 60 დღის განმავლობაში, კოორდინატორი წარმოადგენს შუალედურ ანგარიშს, თუ არ შეუძლია, ის შეატყობინებს წინასწარ კონტრაქტორ სტრუქტურას მიზეზებს და მიაწვდის საქმიანობის პროგრესის შესახებ მოკლე ანოტაციას. - თუ საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის, კონტრაქტორი ტრუქტურის მიერ დაფინანსებიდან დაკისებული ხარჯების ნაწილი არის ნაკლები, ვიდრე  წინა გადახდის 70% (100% ნებისმიერი წინა გადახდის), შემდგომი მანამდე არსებული გადახდა შემცირდება განსხვავების  ოდენობით, არსებული წინა გადახდის 70%-ა და რეალურად გახორციელებულ ხარჯების ნაწილს დაფინანსებული კონტრატორის მიერ; - კოორდინატორს შეუძლია გადააგზავნოს მოთხოვნა შემდგომ წინასწარი დაფინანსებისათვის საანგარიშო პერიოდის დასრულებამდე, როდესაც ხარჯების ნაწილი, რეალურად გამომდინარე კონტრაქტორი სტრუქტურის დაფინანსებიდან, არის წინა გადახდის 70%-ზე მეტი (და 100% წინა 
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გადახდის). ამ შემთხვევაში, შემდეგი საანგარიშო პერიოდი იწყება პერიოდის დასასრულიდან, რომელსაც ფარავს გადახდის მოთხოვნა; - დამატებით, 5 000 000 ევროზე მეტი გრანტის შემთხვევაში, წინასწარი დაფინანსება შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ თუ კანონიერი ხარჯები,  დაფინანსებული მხარის კონტრაქტორი სტრუქტურის მიერ დასტურდება, რომ ტოლია წინა გადახდის სრული ოდენობის, არ იგულისხმება ბოლო ნაწილი;  - წინასწარი დაფინანსების გადახდის მთლიანი თანხა შეიძლება არ აჭარბებდეს სპეციალური პირობების 3.2 მუხლის ოდენობის 90%-ს, არ იგულისხმება არა სათანადო გაუთვალისწინებელი შემთხვევები; (3) გრანტის საბოლოო ოდენობის ბალანსი ვარიანტი 3: ყველა საქმიანობა (1) გრანტის საბოლოო ოდენობა საბოლოო ანგარიშის გადაგზავნა 15.2 კოორდინატორი გადაუგზავნის საბოლოო ანგარიშს კონტრაქტორ სტრუქტურას არაუგვიანეს სამი თვისა სპეციალური პირობების მე-2 მუხლში მითითებული განხორციელების პერიოდის შემდგომ. საბოლოო ანგარიშის გადაგზავნის ვადა გრძელდება ექვს თვემდე, როცა კოორდინატორს არ აქვს სათაო ოფისი ქვეყანაში, სადაც  ხორციელდება საქმიანობა. გადახდის მოთხოვნა 15.3 გადახდის მოთხოვნა შედგება Vდანართში მითითებული მოდელის გამოყენებით და თან ერთვის: ა) აღწერილობითი ნაწილი და ფინანსური ანგარიში მითითებული მე-2 მუხლში; ბ) ბიუჯეტი შემდგომი საანგარიშო პერიოდისათვის შემდგომი წინასწარი დაფინანსების მოთხოვნისას; გ) ხარჯების დამადასტურებელი ანგარიში ან ხარჯების დეტალური ცხრილი, თუ მოითხოვება 15.7 მუხლის მიხედვით; საწყისი ავანსი მიზნებისათვის, ხელმოწერილი კონტრაქტი მოქმედებს როგორც გადახდის მოთხოვნა. ფინანსური გარანტია შესაძლებელია დაერთოს თუ მოითხოვება სპეციალური პირობებით. გადახდა არ გულისხმობს კანონზომიერების ან ავთენტურობის აღიარებას, მიწოდებული ინფორმაციის და დეკლარაციის სისწორეს და სისრულეს. გადახდის ვადები 15.4 საწყისი ავანსი განხორციელდება 30 დღის მანძილზე კონტრაქტორის  მიერ გადახდის მოთხოვნის მიღებიდან. შემდგომი ავანსი და ბალანსის გადახდა განხორციელდება 60 დღის განმავლობაში კონტრაქტორი სტრუქტურის მიერ გადახდის მოთხოვნის მიღებიდან. როგორც წესი, ავანსისადა ბალანსის გადახდა განხორციელდება 90 დღის განმავლობაში კონტრაქტორი სტრუქტურის მიერ გადახდის მოთხოვნის მიღებიდან შემდეგ შემთხვევებში: ა)ერთი ბენეფიციარი ფილიალ ერთეულთან; ბ) თუ კონტრაქტის მხარეა ერთზე მეტი ბენეფიციარი; გ) თუ კომისია არ არის კონტრაქტორი; დ) გრანტისათვის რომელიც აჭარბებს 5 000 000 ევროს გადახდის მოთხოვნა, იგულისხმება, რომ მიღებულია თუ კონტრაქტორი სტრუქტურა არ აგზავნის პასუხს ზემოთ მითითებულ ვადებში. გადახდის პერიოდის შეჩერება 15.5 მე-12 მუხლის შეზღუდვის გარეშე, კონტრაქტორმაშესაძლოა შეწყვიტოს დროის ლიმიტი გადახდისათვის, კოორდინატორისათვის გაგზავნილი შეტყობინებით იმ შემთხვევებში თუ: ა) ოდენობა მითითებული გადახდის მოთხოვნაში არ არის შესაბამისი; ბ) სათანადო დოკუმენტები არ არის დართული; გ) კონტრაქტორს სჭირდება მოითხოვოს გარკვევა, მოდიფიკაცია ან დამატებითი ინფორმაცია ნარატიულ ან ფინანსურ ანგარიშებში; დ) კონტრაქტორს აქვს ეჭვი ხარჯების კანონიერების შესახებ და საჭიროებს დამატებითი შემოწმების განხორციელებას, მათ შორის იგულისხმება ხარჯების კანონიერების დაუყოვნებლივ შემოწმება; 
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ე) აუცილებელია შემოწმება თუ სად იგულისხმება არსებითი შეცდომები, ან გაყალბება რომელიც წარმოიშვა გრანტის გადაცემის პროცედურებისას ან საქმიანობისგანხორციელებისას; ვ) აუცილებელია დადასტურდეს თუ რამდენად მოახდინა ბენეფიციარმა ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მასზედ დაკისრებული ვალდებულებები  ზ) როდესაც აშკარა ვალდებულება არ შეესაბამება ამ ხელშეკრულების მე-6 მუხლის მოთხოვნებს. გადახდის დროის ლიმიტის შეჩერება იწყება როდესაც ზემოხსენებული შეტყობინება გაგზავნილია კონტრაქტორის მიერ კოორდინატორისათვის. დროის ლიმიტი იწყებს მოქმედებას კვლავ იმ თარიღში როცა აღინუსხება ზუსტად ფორმულირებული გადახდის მოთხოვნა. კოორდინატორი გადააგზავნისგადახდის შესახებ მოთხოვნას, დაზუსტებას ან დოკუმენტს. ეს ქმედება უნდა განხორციელდეს მოთხოვნიდან 30 დღის განმავლობაში. თუ მიუხედავად ინფორმაციისა, დაზუსტებისა ან კოორდინატორის  მიერ მიწოდებული დოკუმენტისა გადახდის შესახებ მოთხოვნა არის კვლავ დაუშვებელი, ან თუ გადაცემის პროცედურა ან გრანტის განხორციელება ადასტურებს, რომ წარმოადგენს შეცდომის, გაყალბების ან ვალდებულების დარღვევის საგანს, მაშინ კონტრაქტორმაშესაძლოა უარი განაცხადოს შემდგომ გადახდაზე და შეუძლია, მე-12 მუხლში გათვალისწინებულ შემთხვევებში, შეწყვიტოს ხელშეკრულება. დამატებით, კონტრაქტორმაშესაძლოა ასვე შეაჩეროს გადახდა, როგორც გამაფრთხილებელი ზომა, წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ან მანამდე, შეწყვიტოს  კონტრაქტი მე-12 მუხლის შესაბამისად. დაგვიანებული გადახდის გამო დაკისრებული პროცენტი 15.6 თუ კონტრაქტორი გადახდას ახორციელებს დადგენილი ვადის გადაცდომით, მან უნდა გადაიხადოს შესაბამისი პროცენტი: ა) თუ გადახდა ხორციელდება კონტრაქტორი ქვეყნის ვალუტაში გამოიყენება დაანგარიშებული კოეფიციენტი კონტრაქტორი ქვეყნის ცენტრალური ბანკის მიერ; ბ) ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ გამოყენებული კოეფიციენტი მისი ძირითადი ფინანსური ტრანზაქციებისას არის ევრო, როგორც ეს გამოქვეყნებულია ევროკავშირის ოფიციალურ ბიულეტენში ( C სერია), თუ გადახდა ხორციელდება ევროში. გ) თვის პირველ რიცხვში როდესაც ამოიწურება დადგენილი ვადა და მოხდება ვადაგადაცილება დაერიცხება 3,5% პროცენტი. პროცენტის გადახდა განხორციელდება გადახდის ვადის ამოწურვის და იმ თარიღს შორის როდესაც კონტრაქტორის ანგარიში არის დებეტური. გამორიცხვის გზით, როდესაც ამ დებულების მიხედვით გამოთვლილი გადახდა დაბალია ან არის 200 ევროს ოდენობის, ის გადახდილი იქნება კოორდინატორისათვის მხოლოდ მოთხოვნის გადაგზავნის შემდგომ ორი თვის მანძილზე დაგვიანებული გადახდის მიღებიდან. 17.2 მუხლის მიხედვით. საჯარიმო პროცენტი არ იგულისხმება შემოსავალში. 15.6 მუხლი არ გამოიყენება თუ კოორდინატორი არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მათ შორის იგულისხმება რეგიონალური და ადგილობრივი სამთავრობო სტრუქტურები ან სხვა საჯარო სტრუქტურები, რომლებიც მოქმედებენ წევრი ქვეყნის სახელით კონტრაქტის მიზნებისათვის. ხარჯების შემოწმების ანგარიში 15.7 კოორდინატორმა უნდა გადააგზავნოს ხარჯების შემოწმების ანგარიში: ა) ნებისმიერი მოთხოვნა, შემდგომი წინასწარი დაფინანსების გადახდისათვის, გრანტის შემთხვევაში, რომელიც არის 5 000 000 ევროზე მეტი, ბ) ნებისმიერი საბოლოო ანგარიში იმ შემთხვევაში თუ გრანტი არის 100 000 ევროზე მეტი. ხარჯების შემოწმების ანგარიში შეესაბამება VII დანართის მოდელს და იწარმოება კონტრაქტორის მიერ არჩეული აუდიტორის მეშვეობით. აუდიტორის მონაცემები უნდა შეესაბამებოდეს ხარჯების შემოწმებისთაობაზე VII დანართით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს . აუდიტორი განიხილავს, ბენეფიციარის მიერ დეკლარირებულ ხარჯები და შემოსავლები რეალურობას და მათ სიზუსტეს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად. ხარჯების შემოწმების ანგარიში ფარავს ყველა ხარჯს, რომელიც არ იფარება ნებისმიერი, მანამდე არსებული ხარჯების შემოწმების ანგარიშით. თუ ხარჯების შემოწმება არ არის მოთხოვნილი, მაშინ წინასწარი დაფინანსების გამოთხოვის დროს, მაშინ დეტალურად აღწერილი ხარჯები, ანგარიშგების პერიოდების მითითებით უნდა იყოს წარმოდგენილი ნებისმიერი სხვა მოთხოვნის დროს, დაწყებული მეორე წინასწარი დაფინანსების მოთხოვნიდა. (და შესაბამისად, მესამე, მეხუთე, მეშვიდე და ა.შ.)  
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ხარჯების დეტალური აღწერა უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას თითოეული ხარჯისთვის, რომელიც შესულია ფინანსურ ანგარიშში: ტრანსაქციის ოდენობა, საბუღალტრო მითითება (მაგალითად, ჟურნალი ან სხვა მნიშვნელოვანი), ტრანსაქციის აღწერა (ხარჯის შესახებ დეტალური ინფორმაციით), და შესაბამის დოკუმენტებზე მითითებით (მაგალითად: ინვოისის ნომერი, ხელფასის ან სხვა) 16.1 მუხლის შესაბამისად. წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონული ფორმით და ექსელის ფორმატში.  ხარჯების დეტალური აღწერა გამაგრებული უნდა იყოს კოორდინატორის განცხადებით, რომ მოწოდებული ინფორმაცია არის სრული, სანდო და რომ გაცხადებული ხარჯები შეესაბამება ხელშეკრულების პირობებს.  საბოლოო ანგარიში უნდა მოიცავდეს დეტალურ მუხლობრივ ჩაშლას ხარჯებისა სრული საქმიანობის განმავლობაში.  როდესაც კოორდინატორი საჯარო უწყების წარმომადგენელია, კონტრაქტორმა შესაძლოა მიიღოს ხარჯების შემოწმების ნაცვლად ხარჯების დეტალური აღწერა.  სპეციფიკური პირობების 5.2 მუხლის მიხედვით, ხარჯების შემოწმების ანგარიში არ უნდა იყოს წარმოდგენილი კოორდინატორის მიერ, თუ ხარჯების შემოწმება პირდაპირ კონტრაქტორის თანამშრომლების მიერ არის ჩატარებული, ევროკომისიის ან მის მიერ ავტორიზებული ორგანოს მიერ.   ფინანსური გარანტია  15.8 თუ გრანტი აჭარბებს 60 000 ევროს, კონტრაქტორმა შესაძლოა მოითხოვოს ფინანსური გარანტია თავდაპირველი წინასწარი დაფინანსების დროს.  გარნტია უნდა იყოს ევროში მოცემული, ან კონტრაქტორის შესაბამის ვალუტაში, პასუხობდეს მე-8 დანართში მოცემულ ფორმას, თუ კონტრატქორი არ იზიარებს, მაშინ ევროკავშირის წევრი სახლემწიფოს ბანკის ან ფინანსური ინსტიტუტის მიერ უნდა იყოს დამტკიცებული. ეს გარანტია ძალაში რჩება მის გამოთავისუფლებამდე კონტრაქტორის მიერ, როდესაც გადახდის ბალანსი უკვე შედგენილია.  ეს უზრუნველყოფა არ ვრცელდება არა-სამეწარმეო ორგანიზაციის კოორდინატორობის შემთხვევაში, ორგანიზაციამ, რომელმაც ხელი მოაწერა თანამშრომლობის ჩარჩო ხელშეკრულებას ევროკომისიასთან, სახელმწიფო სტრუქტურასთან თუ საჯარო უწყებასთან, თუ სხვაგვარად არ არის დარეგულირებული განსაკუთრებულ პირობებში.    ვალუტის ცვლილების წესები  15.9 კონტრაქტორმა უნდა განახორციელოს გადახდები კოორდინატორისთვის იმ საბანკო ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია ფინანსური იდენტიფიკაციის ფორმაში დანართი V, რაც საშუალებას იძლევა კონტრაქტორმა დაადგინოს მის მიერ გადახდილი თანხის ოდენობა. კონტრაქტორი გადახდებს აწარმოებს იმ ვალუტაში, რომელიც მითითებულია სპეციალურ პირობებში.  ანგარიშები უნდა იყოს წარმოდგენილი იმ ვალუტაში, რომელიც მოცემულია სპეციალურ პირობებში და შესაძლოა გამოყვანილი იყოს სხვა ვალუტიდან, ბენეფიციარების ეროვნული კანონმდებლობის და საგადასახადო სტანდარტების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში ანგარიშისთვის, ვალუტის ცვლილებისას, როგორც ეს სპეციალურ პირობებშია მოცემული, გამოყენებული უნდა იყოს ის გაცვლითი კურსი, რომელიც დაფიქსირებულია ბენეფიციარების აღრიცხვაში, ან როგორც ეს მოცემულია სპეციალურ პირობებში.  ხარჯები, რომელიც განხროციელდა სხვა ვალუტაში, ვიდრე ეს ბენეფიციარების მიერ გამოყენებული ვალუტაა, შესაძლებელია კონვერტირდეს ყოველთვიური ინფორმაციის მიხედვით და იმ დღეს არსებული კურსით, დანარჩენი მოცემულია სპეციალურ პირობებში.  ვალუტის მაღალი ფლუქტუაციის დროს მხარეებმა შესაძლოა მოილაპარაკონ ერთმანეთთან, რათა ცვლილება განახორციელონ საქმიანობაში, რომ დიდი ფლუქტუაციის გავლენა შეამცირონ. თუ საჭიროა, კონტრაქტორი იტოვებს უფლებას მიიღოს დამატებითი ზომები და კონტრაქტი შეწყვიტოს.  მუხლი 16 - აღრიცხვა და ტექნიკური და ფინანსური შემოწმებები  ფინანსური აღრიცხვები  16. 1 ბენეფიციარებმა უნდა აწარმოონ ზუსტი და რეგულარული აღრიცხვები საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებით, გამოიყენონ რა შესაბამისი აღრიცხვა და საქაღალდეების წარმოება.  აღრიცხვები:  ა) შესაძლოა იყოს ინტეგრირებული ნაწილი ან დამატებითი ბენეფიციარების რეგულარული სისტემისა;  ბ) უნდა პასუხობდეს აღრიცხვისა და საქმის წარმოების ეროვნულ კანონმდებლობას;  გ) ადვილად აღსაქმელი, დასადგენი და შემოწმებადი უნდა იყოს შემოსავალი და გასავალი საქმიანობასთან მიმართებაში.  
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16.2 კოორდინატორმა უნდა უზრუნველყოს, რომ ნებისმიერი ფინანსური ანგარიში, როგორც ეს მოთხოვნილია მე-2 მუხლში, ადვილად თავსებადი იყოს აღრიცხვისა და საქაღალდეების წარმოების სისტემასთან, ხაზგასმით ინახავდეს ანაგრიშგებასა და სხვა ჩანაწერებს. ამისათვის, ბენეფიციარებმა უნდა მოამზადონ და აწარმოონ შესაბამისი მხარდამჭერი განრიგები, ანალიზი ინსპექტირებისა და შემოწმებისათვის.  წვდომის უფლება   16.3 ბენეფიციარებმა ნება უნდა დართონ ევროკომისიას, ევროპულ ანტიკორუფციულ ოფისს, ევროპის აუდიტორების სასამართლოს და სხვა გარე ავტორიზირებულ აუდიტორს კონტრაქტორის მიერ, ჩაატაროს შემოწმება. ბენეფიციარებმა ყველა ზომა უნდა მიიღონ, რომ მხარი დაუჭირონ მათ საქმიანობას.  16.4 ბენეფიციარებმა ნება უნდა დართონ ზემოხსენებულ ორგანიზაციებს თუ ერთეულებს:  ა) მივიდნენ ადგილზე, სადაც პროექტის საქმიანობა ხორციელდება; ბ) შეამოწმონ მისი აღრიცხვისა და საინფორმაციო სისტემები, დოკუმენტები, მონაცემთა ბაზები, რომელიც ეხება ტექნიკურ და ფინანსურ მართვას საქმიანობის; გ) გადაიღონ დოკუმენტის ასლები;  დ) აწარმოონ ადგილზე შემოწმებები;  ე) ჩაატარონ სრული აუდიტი ყველა დოკუმენტზე დაყრდნობით და სხვა რელევანტური დოკუმენტების მოთხოვნით, რომელსაც ემყარება ფინანსური ანგარიში საქმიანობის.  16.5 დამატებით, ევროპულ ანტიკორუფციულ ოფისს ეძლევა ნება ჩაატაროს ადგილზე შემოწმებები და ინსპექტირება იმ პროცედურების მიხედვით, რომელიც ევროკავშირის კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, რათა დაიცვას ევროკავშირის ფინანსური ინტერესი და ხელი შეუშალოს გაყალბებას და სხვა უწესრიგობებს.  სადაც საჭიროა, მიგნებებმა შესაძლოა გამოიწვიოს ევროკავშირისთვის ზარლის ანაზღაურების დადგომა.  16.6 ევროკომისიის, ევროპისანტი-გაყალბების ოფისის, ევროპის აუდიტორთა სასამართლოსა და გარე აუდიტორის ხელმისაწვდომობის უფლებით აღჭურვა, რატიფიცირებული კონტრაქტორის მიერ,აღნიშნულ და წინამდებარე 15.7 მუხლის მიხედვით, უნდა განხორციელდეს კონფიდენციალურად, საჯარო სამართლით დადგენილი ვალდებულებების შეზღუდვის გარეშე. ჩანაწერების წარმოება 16.7 ბენეფიციარი აწარმოებს ყველა ჩანაწერს, ანგარიშს და ხელშეკრულებასთან დაკვაშირებულ სათანადო დოკუმენტაციას ხუთი წლის მანძილზე გადახდისშემდგომ და სამი წლის მანძილზე იმ შემთხვევაში თუ გრანტი არ აჭარბებს 60 000 ევროს და ნებისმიერი შემთხვევაში ვიდრე მიმინარეობს აუდიტის, შემოწმება, სააპელაციო საჩივარი ანწარმოებს სასამართლო დავა. აღნიშნული ჩანაწერები უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი და შეივსოს იმგვარად, რომ ხელი შეუწყოს მათ შემოწმებას. კოორდინატორი ატყობინებს კონტრაქტორს მათი ზუსტი ადგილმდებარეობის შესახებ. 16.8 ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ორიგინალი ფორმით, მათ შორის იგულისხმება ელექტრონული ფორმაც. 16.9  დამატებით, მე-2 მუხლში, მითითებული წინამდბარე მოხსენება გულისხმობს: ა) საბუღალტრო ჩანაწერებს (კომპიუტერული ან ხელით), ბენეფიციარის საანგარიშო სისტემიდან, როგორიცაა მთავარი წიგნი,სუბ-წიგნი და გადახდის ანგარიშები, ფიქსირებული აქტივების რეესტრი და სხვა საბუღალტრო ინფორმაცია; ბ) შესყიდვის პროცედურების დამადასტურებელი სატენდერო დოკუმენტები, სატენდერო შემოთავაზებული ფასები და შეფასების ანგარიშები; გ) კონტრაქტები და ბრძანების ფორმები; დ) მომსახურების გაწევის დამადასტურებელი საბუთები, როგორიცაა ანგარიშები, დროის აღნიცხვის გრაფიკი, სატრანსპორტო ბილეთები, სემინარზე, კონფერენციებზე და ტრენინგ კურსებზე დასწრების დამადასტურებელი საბუთები, (მათ შორის იგულისხმება შესაბამისი დოკუმენტაცია და მასალები, სერთიფიკატები და ა.შ.)  ე) საქონლის მიღების დამადასტურებელი ცნობები; ვ) სამუშაოს დასრულების დამადასტურებელი ცნობები, როგორიცაა მიღება-ჩაბარების აქტები; ზ) ნავაჭრის დამადასტურებელი ინვოისები და ჩეკები; თ) გადახდის დამადასტურებელი საბანკო დადგენილებები, დებეტის შესახებ ცნობები, კონტრაქტორის გადაწყვეტილების ასლები; 
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ი) გადასახადების და/ან დღგ-ს დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომელიც უკვე გადახდილია და შეუძლებელია მისი უკან მოთხოვნა. კ) საწვავისა და ზეთის ხარჯები, დაფარული მანძილის სია, მანქანის სავარაუდო გამოყენება, საწვავის ხარჯები და შენახვის ხარჯები; ლ) თანამშრომლებისა და გადახდის ჩანაწერები, როგორიცაა სახელფასო ხელშეკრულებები და დროის გრაფიკი. ადგილობრივი თანამშრომლებისათვის ფიქსირებული ხელშეკრულებები - დეტალურად გადახდილი ანაზღაურება, შესაბამისად შედგენილი პიროვნების მიერ, დარიცხული ხელფასი, სოციალური დაზღვევის ხარჯები, დაზღვევა და სუფთა სახელფასო ოდენობა. ემიგრანტების ან/დაევროპულული წარმომავლობის თანამშრომლებისათვის (თუ საქმიანობა ხორციელდება ევროპაში) ხარჯების ანალიზი და გრაფიკი თვის განმავლობაშირეალურად შესრულებულ სამუშაოზე დაყრდნობით, ასევე გაწეული სოციალური დაზღვევის ხარჯები, დაზღვევა და ნეტ ხელფასი. მუხლი 17 - გრანტის საბოლოო ოდენობა საბოლოო ოდენობა 17.1 გრანტი არ უნდა აღემატებდეს მქსიმუმ ოდენობას რომელიც მითითებულია სპეციალური პირობების 3.2 მუხლში ან აბოსულუტი ოდენობის პირობას ან პროცენტს დადგენილი წინამდებარე დოკუმენტის მიხედვით. თუ საქმიანობისთვის გამოყოფილი ხარჯები, საქმიანობისდასრულების ეტაპზე, არის ნაკლები ვიდრე მოსალოდნელი და როგორც ეს მითითებულია სპეციალური პირობების 3.1 მუხლში, გრანტი განისაზღვრება იმ ოდენობით, რომელიც მიიღება სპეციალური პირობების 3.2 მუხლში რომლის მიხედვითაც,გამოყოფილია დამატებითი კანონიერიხარჯები და დამტკიცებულია კონტრაქტორის მიერ. 17.2 დამატებით და კონტრაქტის შეწყვეტის უფლების შეზღუდვის გარეშე, თანახმად მე-12 მუხლისა, თუ საქმიანობა ხორციელდება უხარისხოდ ან ნაწილობრივ - აქედან გამომდინარე არა ისე, როგორც დანართ 1-შიარის აღწერილი - ან დაგვიანებით, კონტრაქტორს შეუძლია, შესაბამისი დასაბუთებული გადაწყვეტილებით და ბენეფიციარისათვის დაკვირვების გადაგზავნით, შეამციროს  საწყისი გრანტი საქმიანობის რეალური  განხორციელებით და კონტრაქტის პირობების შესაბამისად. აღნიშნული რეგულაცია გამოიყენება ხელმოსაწვდომ ვალდებულებებთან მიმართებაში, მითითებულ მუხლში 6-ში. არაკომერციული 17.3 გრანტს არ მოაქვს მოგება ბენეფიციარებისათვის, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული სპეციალური პირობების  მე-7 მუხლში. მოგება განისაზღვრება კონტრატორის მიერ დამტკიცებულკანონიერხარჯებთან შედარებითგადაჭარდბებულიქვითრებით ოდენობით, როდესაც განხორციელდება ხდება ბალანსის ნაშთის შემოწმება. 17.4 ანგარიშში გავალისწინებული ქვითრები არის კონსოლიდირებული ქვითრები თარიღთან მიმართებაში,როდესც ბალანსის გადახდის მოთხოვნა ხორციელდება კოორდინატორის მიერშემდეგი კატეგორიებიდან ერთ-ერთში: ა) აქტივობებიდან წარმოშობილი შემოსავალი, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული სპეციალურ პირობებში; ბ) დონორების სპეციფიკურად განსაზღვრულიფინანსური შენატანები იმავე კანონიერი ხარჯებისათვის რომელიც დაფინანსებულია ამ კონტრაქტით. ნებისმიერი ფინანსური შენატანი რომელიც შესაძლოა გამოყნებულ იქნას ბენეფიციარის მიერ ხარჯების დასაფარად, გარდა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კანონიერი ხარჯებისა ან იმ ხარჯებისა რომელიც არ არის გამოყენებული საქმიანობის დასრულების ეტაპზე, არ არის გათვალისწინებული როგორც ბენეფიციარების მიერ მოგების სახით მიღებული შემოსავალი. 17.5 გრანტის გამოყენებისას, ოდენობა რომელიც განკუთვნილი რეზერვებისათვის არ იგულისხმება როგორც დარიცხვები. 17.6 როდესაც განისაზღვრება გრანტის საბოლოო ოდენობა კონტრქტის შესაბამისად და შედგად მივიღებთ მოგებას, ის შესაძლებელია შემცირდეს მოგების პროცენტის იმ ოდენობით რომ შეესაბამებოდეს ევროკავშირის საბოლოო კონტრიბუციას კანონიერ ხარჯებთან მიმართებაში. აღნიშნული უნდადამტკიცდეს კონტრაქტორის მიერ. 17.7 17.3 მუხლის დებულება არ ვრცელდება: ა) მოქმედებაზე, რომლის მიზანია ბენეფიციარის ფიანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება, თუ მითითებულია სპეციალური პირობების მე-7 მუხლში; 
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ბ) მოქმედებაზე, რომელიც წარმოშობს შემოსავალს და უზრუნველყოფს მის უწყვეტობას კონტრაქტის დასასრულის შემდგომ, თუ აღნიშნული მითითებულია სპეციალური პირობების მე-7 მუხლში; გ)სხვა სახის პირდაპირი მხარდაჭერა გადახდილი ფიზიკური პირებისათვის,უმეტესად უმუშევარი ადამიანებისთვის და ლტოლვილებისთვის, თუ მითითებულია სპეციალური პირობების მე-7 მუხლში; დ) სწავლის, კვლევის ან ტრენინგის სტიპენდია გადახდილი ფიზიკური პირებისათვის; ე) 60.000 ევროს ოდენობის გრანტი ან ნაკლები. მუხლი 18 - თანხის უკან დაბრუნება 18.1 თუ თანხის ნებისმიერი ოდენობა კოორდინატორისათვის არასათანადოდ არის გადახდილი, ან თუ თანხის უკან დაბრუნება დასაბუთებულია კონტრაქტის პირობების მიხედვით, კოორდინატორი იღებს ვალდებულებას უკან დაუბრუნოს თანხა კონტრაქტორ სტრუქტურას. 18.2 განხორციელებული გადახდები ხელს არ უშლის კონტრაქტორის შესაძლებლობას, გასცეს თანხის უკან დაბრუნების ბრძანება,ხარჯთაღრიცხვის დამადასტურებელი ანგარიშის მომზადების შემდგომ, აუდიტორული ან სხვა დამადასტურებელი გადახდის მოთხოვნისას. 18.3 თუ კონტროლის შედეგად გამოავლინდა, რომ ბენეფიციარის მიერ გამოყენებული მეთოდები ერთეულის ღირებულების განსასაზღვრად, ერთჯერადად გადახდილი თანხა და ერთიანი ტარიფი არ შეესაბამება კონტრაქტში მითითებულ პირობებს და განხორციელდა არასათანადო გადახდა, კონტრაქტორიუფლებამოსილია დააბრუნებინოს თანხაგაწეული ხარჯის პროპორციულად -  ერთეულის ფასი, ერთიანი ტარიფი ან ერთჯერადად გადახდილი თანხის მიხედვით. 18.4 კოორდინატორი იღებს ვალდებულებას დაუბრუნოს  გადახდილი ჭარბი საბოლოო ოდენობა კონტრაქტორ სტრუქტურას სადებეტო ცნობის გაცემიდან 45 დღის განმავლობაში. წერილი არის ის დოკუმენტი,რომლითაც კონტრაქტორი ითხოვს ოდენობას, რომელსაც ფლობს კოორდინატორი.  დაგვიანებულ გადახდაზე დაკისრებული პროცენტი 18.5 თუ კოორდინატორი ვერ ახორციელებს თანხის უკან დაბრუნებას, კონტრაქტორის მიერ მითითებულ ვადებში, მაშინ კონტრაქტორი უფლებამოსილია გაზარდოს თანხის ოდენობა პროცენტის დაკისრებით: ა) გადაანგარიშებული კოეფიციენტისგამოყენებით, კონტრაქტორი სტრუქტურის ცენრალური ბანკის მიერ, თუ გადახდა განხორციელდა იმ ქვეყნის ვალუტაში; ბ) კოეფიციენტი, გამოყენებული ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ,მისი მთავარი რეფინანსირების ტრანზაქციებისას ევროში, როგორც ეს გამოქვეყნებულია ევროკავშირის ოფიციალურ ბიულეტენში, როცა გადახდა ხორციელდება ევროში;  თვის პირველ რიცხვში, როდესაც ამოიწურება დროის ლიმიტი, პლუს სამი და ნახევარი პროცენტი. საჯარიმო ტარიფი დაეკისრება იმ დროისათვის, რომელიც ამოიწურებაკონრაქტორის მიერ დაკისრებულ თანხის გადახდის თარიღსა და იმ თარიღს შორის, როდესაც გადახდა რეალურად განხორციელდა. ნებისმიერი ნაწილობრივი გადახდა უპირველესად დაფარავს პროცენტს.  კომპენსაცია 18.6 კონტრაქტორისთვის დასაბრუნებელი თანხის ოდენობა, იქნება კომპენსაცია, ნებისმიერი ოდენობის საპირისპიროდ, რომელიც უნდა გადაიხადოს კოორდინატორმა. ამასთან დაკავშირებით უნდა შეატყობინოს კონტრაქტორს. ეს არ მოახდენს გავლენას მხარეების უფლებაზე დაეთანხმონ ნაწილობრივ გადახდას.  სხვა დებულებები 18.7 18.4 მუხლის მიხედვით განხოციელებული გადახდა ან 18.6 მუხლის მიხედვით გადახდილი კომპენსაცია, წარმოადგენს საბალანსო გადახდის ოდენობას. 18.8 საბანკო ხარჯები, დაკისრებულიკონტრაქტორი სტრუქტურისათვის,დასაბრუნებელ ოდენობაზე, დაეკისრება კოორდინატორს. 18.9 წინასწარი დაფინანსების დაზღვევის გარანტია, შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას ბენეფიციარის მფლობელობაში არებული თანხის უკან დაბრუნებისათვის და გარანტორმა არ უნდა დააგვიანოს გადახდა, არც წარმოშვას პროტესტი ნებისმიერი მიზეზით. 
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18.10  კონტრაქტორის პრეროგატივის შეზღუდვის გარეშე, აუცილებლობის შემთხვევაში, ევროკავშირს როგორც დონორს შეუძლია აწარმოოს კომპენსირება ნებისმიერი საშუალებით.   დანართი III  ბიუჯეტი  1.პროექტისბიუჯეტი1 
           პროექტის  სრული პერიოდი                       პირველი წელი2 

                   ხარჯები ერთეული რაოდენობა ერთეულის ღირ-
ბა 
(ევროში) 

საერთოღირებულება 
(ევროში)3 
 

ერთეული რაოდენ
ობა 

ერთეულის 
ღირებულება 
(ევროში) 

საერთოღირებ
ულება 
(ევროში) 

1.შრომითი რესურსები          
 

1.1. ხელფასები (დარიცხული ხელფასი სოციალური დაზღვევის 
ჩათვლით და  ხელფასთან დაკავშირებულისხვა ხარჯები, ადგილობრივი 
პერსონალი)4 

        

1.1.1. ტექნიკური პერსონალი         
1..1.1.1. პროექტის კოორდინატორი YSC (სამუშაო დროის  50%) თვეში 18 1,000 18, 000 თვეში 6 1000 6,000 
1.1.1.2. პროექტის კოორდინატორი CSI (სამუშაო დროის  50%) თვეში 18 1,500 27,000 თვეში 6 1500 9,000 
1.1.1.3. გრანტის მენეჯერი YSC(სამუშაო დროის 25%) თვეში 9 200 1,800 თვეში    

 
1.1.1.4. მთ. ტურიზმის ექსპერტი - YSC(სამუშაო დროის  50%) თვეში 18 500 9,000 თვეში 6 500 3,000 

 
1.1.1.5. ევროკავშირის პროექტის  მრჩეველი მენეჯმენტში CSI 

(სამუშაო დროის  50%) 
თვეში 18 2,000 36,000 თვეში 6 2,000 12, 000 

 
1.1.1.6. საზოგადოების ჩართულობის მენეჯერი CSI (სამუშაო 

დროის 27, 78 %) 
თვეში 10 500 5,000 თვეში 3 500 1,500 

 
1.1.1.7. M&E სპეციალისტი- CSI (სამუშაო დროის 30,56  %) თვეში 11 300 3,300 თვეში 4 300 1,200 
1.1.1.8. M&E სპეციალისტისასისტენტი - CSI (სამუშაო დროის 

19,44  %) 
თვეში 7 200 1,400 თვეში 3 200 600 

1.1.1.9. M&E სპეციალისტისასისტენტი - YSC(სამუშაო დროის 
19,44  %) 

 

თვეში 7 200 1,400 თვეში 3 200 600 

1.1.1.10. ფასილიტატორი - CSI (სამუშაო დროის 19,44  %) თვეში 7 200 1,400 თვეში 3 200 600 
1.1.1.11. ფასილიტატორი - YSC(სამუშაო დროის 19,44  %) თვეში 7 200 1,400 თვეში 3 200 600 
1.1.1.12. ასისტენტი -- YSC( 4 ადამიანი, სამუშაო დროის 19,44  % 

თითოეულზე) 
თვეში 40 150 6,000 თვეში 16 150 2,400 

1.1.1.13. PR დიზაინერი - CSI (სამუშაო დროის 27, 78  %) თვეში 10 500 5,000 თვეში 5 500 2,500 

1.1.2. ადმინისტრაციული პერსონალი          
1.1.2.1იურისტი - CSI (სამუშაო დროის 33, 33  %) თვეში 12 600 7, 200 თვეში 4 600 2, 400 
1.1.2.2. ფინანსური მენეჯერი /ფინანსური მრჩეველი - CSI 

(სამუშაო დროის 50  %) 
თვეში 18 1,500 27, 000 თვეში 6 1,500 9, 000 

1.1.2.3. ფინანსური ოფიცერი YSC(სამუშაო დროის 50   %) თვეში 18 500 9, 000 თვეში 6 500 3,000 
1.1.2.4. ბუღალტერი - YSC(სამუშაო დროის 50   %) თვეში 18 500 9, 000 თვეში 6 500 3,000 
1.1.2.5. მდივანი/ბიბლიოთეკარი - YSC(სამუშაო დროის 77, 78  %) თვეში 28 150 4,200 თვეში 9 150 1,350 
1.1.2.6. მძღოლი YSC(სამუშაო დროის 30,56  %) თვეში 11 200 2,200 თვეში 5 200 1,000 
1.1.2.7. მძღოლი YSC(სამუშაო დროის 30,56  %) თვეში  12 200 2, 400 თვეში 4 200 800 
1.2. ხელფასები (დარიცხული ხელფასი სოციალური დაზღვევის 

ჩათვლით და  ხელფასთან დაკავშირებულისხვა ხარჯები, 
ადგილობრივი პერსონალი) 

        

1.3. სამივლინებო/მგზავრობის ხარჯი5         

1.3.1. ადგილობრივი სამივლინებო ხარჯი (პროექტში ჩართული 
პერსონალი) 

        

1.3.1.1 - ადგილობრივი სამივლინებო ხარჯი (პროექტში ჩართული დღე-ღამეში 110 25 2,750 დღე-ღამეში 10 25 250 
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პერსონალი)-YSC 
1.3.1.2. -ადგილობრივი სამივლინებო ხარჯი (პროექტში 

ჩართული პერსონალი)-CSI 
დღე-ღამეში 240 34 8,220 დღე-ღამეში 164 34 5, 617 

ქვე-ჯამი სულ შრომითი რესურსები     188,670    66,417 
2. მგზავრობა 6         

2.1. ადგილობრივი ტრანსპორტირება         
 

2.1.1. ადგილობრივი ტრანსპორტირება - ავტომობილი         
 

2.1.1.1.ადგილობრივი ტრანსპორტირება - OZUM კმ-ზე 5,000 0.21 1,050 კმ-ზე 2,500 0,21 525 
 
 

2.1.1.2. ადგილობრივი ტრანსპორტირება - CSI კმ-ზე 16,200 0.21 3,402 კმ-ზე 7,000 0,21 1, 470 
2.1.1.3. ადგილობრივი ტრანსპორტირება - YSC კმ-ზე 7.940 0.21 1,667 კმ-ზე 4,000 0.21 840 

 
2.1.1.4. ადგილობრივი ტრანსპორტირება - LAN კმ-ზე 2,380 0.21 500 კმ-ზე 1,500 0.21 315 

 
2.1.1.5. ადგილობრივი ტრანსპორტირება - CHO კმ-ზე 2,500 0.21 525 კმ-ზე 1,500 0.21 315 

 
2.1.2. ადგილობრივი ტრანსპორტაცია - CSI ერთ ადამიანზე 38 11 418 ერთ 

ადამიანზე 
10 11.00 110 

 
ქვე-ჯამი  მგზავრობის ხარჯი    7, 562    3,575 
3. აღჭურვილობა და ოფისის მომარაგება7         
3.1. ავტომობილის შესყიდვა ან იჯარა         
3.2. ავეჯი, კომპიუტერული მოწყობილობა          

 
3.2.1. თარო YSC  თითო 

კომპლექტი 
1 80 80 თითო 

კომპლექტ
ი 

1 80 80 
 

3.2.2. მაგიდა YSC  თითო 
კომპლექტი 

 1 120 120 თითო 
კომპლექტ
ი 

1 120 120 
 

3.2.3. სკამები YSC თითო 
კომპლექტი 

6 20 120 თითო 
კომპლექტ
ი 

6 20 120 
 

3.2.4. ფლპჩარტები YSC თითო 
კომპლექტი 

4 80 320 თითო 
კომპლექტ
ი 

4 80 320 
 

3.2.5. ფლპჩარტებიOZUM  თითო 
კომპლექტი 

3 80 240 თითო 
კომპლექტ
ი 

3 80 240 
 

3.2.6. ლეპტოპი - YSC  თითო 
კომპლექტი 

3 520 1,560 თითო 
კომპლექტ
ი 

3 520 1,560 

3.2.7. კომპიუტერი YSC თითო 
კომპლექტი 

1 600 600 თითო 
კომპლექტ
ი 

1 600 600 
 

3.2.8. USP _ YSC  თითო 
კომპლექტი 

1 68 68 თითო 
კომპლექტ
ი 

1 68 68 

3.2.9. კომბინირებული პრინტერი - YSC თითო 
კომპლექტი 

1 320 320 თითო 
კომპლექტ
ი 

1 320 320 
 

3.2.10. პროექტორი YSC თითო 
კომპლექტი 

1 920 920 თითო 
კომპლექტ
ი  

1 920 920 
 

3.2.11. პროექტორი OZUM  თითო 
კომპლექტი 

3 920 2 ,760 თითო 
კომპლექტ
ი  

3 920 2, 760 
 

3.2.12. როუტერიYSC  თითო 
კომპლექტი 

1 40 40  თითო 
კომპლექტ
ი 

1 40 40 
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3.3. მანქანები, ინსტრუმენტები....         
3.3.1. GPS -OZUM თითო 

კომპლექტი 
4 320 1,280 თითო 

კომპლექტ
ი 

4 320 1,280 
 

3.4. სათადარიგო ნაწილები. მოწყობილობები მანქანისთვის, 
ინსტრუმენტები 

 
 
 

       
 
 

3.5. სხვა (მიუთითეთ)         
ქვეჯამი  აღჭურვილობა და ოფისის მომარაგება    8, 428    8,428 

4. ადგილობრივი ოფისი          
4.1. ავტომობილის ხარჯები          
4.1.1. ავტომობილის ხარჯები - CSI თვეში 36 100 3,600 თვეში  12 100 1,200 
4.2. ოფისის მომარაგება         
4.2.1. ოფისის მომარაგება CSI თვეში 36 90 3,240 თვეში 12 90 1,080 
4.2.2. ოფისის მომარაგება--YSC თვეში 36 20 720 თვეში 12 20 240 
4.3. სხვა მომსახურება (ტელ/ფაქსი, ელ.ენერგია/გათბობა, რემონტი)         

 
4.3.1. -სხვა მომსახურება (ტელ/ფაქსი, ელ.ენერგია/გათბობა, 

რემონტი)- CSI 
თვეში 36 100 3,600 თვეში 12 100 1,200 

 
4.3.2. -სხვა მომსახურება (ტელ/ფაქსი, ელ.ენერგია/გათბობა, 

რემონტი)-YSC 
თვეში  36 50 1,800 თვეში 12 50 600 

 
 

ქვეჯამი-ადგილობრივი ოფისი    12,960    4,320 
5. სხვა ხარჯები, მომსახურება8         
5.1. პუბლიკაციები9         
5.1.1. ბუკლეტების ბეჭდვა და ქვე სტრატეგიების პროექტი - OZUM ერთეული 1 600 600     

 
 

5.1.2. საბოლოო გეგმის ბეჭდვა - OZUM ერთეული  1 1, 400 1, 400     
5.2. სწავლება, კვლევა          
5.2.1. დიზაინერი კონსულტანტი - CSI დღეში 15 60 900 დღეში 15 60 900 
5.2.2. დიზაინერი კონსულტანტი - OZUM დღეში 7 60 420     
5.2.3. დაინტერესებული მხარეების  ჯგუფის ტრენერი - OZUM ერთეული 10 1000 10,000 

 
    

 
5.2.4. მოწვეული მომხსენებლები - OZUM ერთეული 5 100 500 ერთეული 5 100 500 
5.2.5. GIS ექსპერტი - - OZUM თვეში  12 260 3,120 თვეში 6 260 1,560 
5.2.6. პოტენციალის შემფასებელი ექსპერტები - OZUM ერთეული 7 2,209 15,460     

 
5.2.7. სამუშაო ჯუფის ლიდერები -- OZUM ერთეული 12 200 2,400     

 
5.3. აუდიტი - OZUM ერთეული 1 6,500 6,500     
5.5.თარგმნა, თარჯიმნები         
5.5.1. თარგმნა (ტექსტის) - OZUM 
 

თითო გვერდზე 385 12 4,428 თითო 
გვერდზე 

150 12 1,725 
 

5.5.2. სინქრონული თარგმანი - OZUM დღეში 1 800 800 დღეში 1 800 800 
5.5.ფინანსური მომსახურება (საბანკო გარანტიის ხარჯები და 
ა.შ.) 

        

5.5.1. ფინანსური მომსახურება (საბანკო გარანტიის ხარჯები და 
ა.შ.) – OZUM 

   250    100 
 

5.5.2. ფინანსური მომსახურება (საბანკო გარანტიის ხარჯები და 
ა.შ.) – CSI 

   250    100 

5.5.3. ფინანსური მომსახურება (საბანკო გარანტიის ხარჯები და 
ა.შ.) – YSC 

   300    100 
 
 

5.6. კონფერენციის/სემინარების/სამუშაო შეხვედრის ხარჯები         
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5.6.1. სამუშაო შეხვედრა - OZUM 
 

თითო 
ვორქშოფზე 

5 800 4,000 თითო 
ვორქშოფზ
ე 

1 800 800 
 

5.6.2. -სამუშაო შეხვედრა  YSC თითო 
ვორქშოფზე 

2 500 1,000     
 

5.6.3. -სამუშაო შეხვედრა  CSI თითო 
ვორქშოფზე 

3 500 1,500     
 
 

5.6.4. პროექტის შესავალი შეხვედრა - OZUM თითო 
პრეზენტაციაზე  

1 500 500 თითო 
პრეზენტა
ციაზე 

1 500 500 
 
 

5.6.5. კონფერენცია ტურიზმის განვითარებაზე  - OZUM თითო 
კონფერენციაზე 

1 500 500 თითო 
კონფერენ
ციაზე 

1 500 500 
 

5.6.6.  4 დღიანი CharretteStudio - OZUM  თითო 
ვორქშოფზე 

1 3,500 3,500 
 

    
 

5.6.7. კულტურული ფესტივალები - OZUC თითო 
ფესტივალზე 

1 5,500 5,500 
 
 

    
 
 

5.6.8. კულტურული ფესტივალები - LAN თითო 
ფესტივალზე 

1 5,500 5,500 
 
 

    

5.6.9. კულტურული ფესტივალები -CHO თითო 
ფესტივალზე 

1 5,500 5,500 
 

    

5.7. თვალსაჩინოება10         
5.7.1. ყოველკვირეული პირდაპირი ეთერი ადგილობრივ 
ინტერნეტში/ტელევიზიაში  - OZUM 

თითო კვირაში 8 10 80 
 

თითო 
კვირაში 

8 10 80 
 
 

5.7.2. PR მასალებისდაბეჭდვა (ბუკლეტები, ფლაერები, ჭიქის 
სადებები და ა.შ.) - OZUM 

ერთეული 1 10,000 10,000 
 
 

    
 
 

5.7.3. პრომო რგოლი - CSI ერთეული 1 600 600 
 

ერთეული 1 600 600 
 

5.7.4. ფილმი პროექტზე - CSI ერთეული 1 1,520 1,520     
5.7.5.დახურვის ცერემონიალის ჩატარება - OZUM ერთეული 1 500 500     
ქვე-ჯამი სხვა ხარჯები,, მომსახურება    87,528    8565 

                                                    პროექტის  სრული პერიოდი  პირველი წელი 
                   ხარჯები ერთეული რაოდენობა ერთეულის ღირ-

ბა 
(ევროში) 

საერთოღირებულებ
ა 
(ევროში) 
 

ერთეული რაოდენობ
ა 

ერთეულის 
ღირებულება 
(ევროში) 

საერთოღირებ
ულება 
(ევროში) 

6.სხვა         
6.1. ქვე-გრანტები - YSC ქვე-გრანტი 30 2,800 84,000     
ჯამური სხვა     84,000     
7.ქვე-ჯამი პირდაპირი საოპერაციო ხარჯები (1-6 )    389,148    91,305 

8. არაპირდაპირი ხარჯები (მე-7 მუხლის-პირდაპირი საოპერაციო 
ხარჯების მაქსიმუმ 7%) 

   27240    6391 

9. სულ პირდაპირი საოპერაციო ხარჯები (7+8)    416388    97696 
10. გაუთვალისწინებელი სარეზერვო ხარჯები (მე-7 მუხლის-პირდაპირი 
საოპერაციო ხარჯების მაქსიმუმ 5%) 

        
 
 

11. ჯამური ხარჯები (9+10)11    416388    97696 
12. - გადასახადები 
- შენატანი ნატურალური სახით 12 

        

13. სულ დადასტურებული13 საოპერაციო ხარჯი (11+12)    416388    97696 
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1. პუნქტების აღწერილობა უნდა იყოს სათანადოდ დეტალიზირებული და ყველა პუნქტი ჩართული უნდა იყოს შესაბამის მთავარ მუხლში. ერთეულების რაოდენობა და ღირებულება უნდა განისაზღვროს ინდივიდუალურად, წარმოდგენილი ინდიკატორებიდან გამომდინარე. ბიუჯეტმა უნდა მოიცვას პროექტთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი , მათ შორის კონტრაქტორის მიერ დაფინანსებული ხარჯიც. 2. განყოფილება უნდა შეივსოს თუ აქტივობა გრძელდება 1 საანგარიშგებო პერიოდზე მეტხანს(ჩვეულებრივ 12თვე) 3.  თუ კონტრაქტორი არ არის ევროკომისია, ბიუჯეტი შესაძლებელია გაანგარიშებულ იქნას ევროში ან კონტრაქტორის ქვეყნის ეროვნულ ვალუტაში. ხარჯები და ღირებულება უნდა დამრგვალდეს 1 ევრომდე. 4. თუ პერსონალი არ მუშაობს სრულ სამუშაო დროს, პროცენტები უნდა აისახოს ბიუჯეტის აღწერილობაში და ერთეულების რაოდენობაში(და არა ერთეულების ღირებულებაში). 5. აჩვენეთ ქვეყანა სადაც სამივლინებო ხარჯი გაიცემა. დაფინანსების მიზნებისათვის სამივლინებო ხარჯი არ უნდა იქნას განხილული როგორც განზოგადებული ხარჯი, როდესაც გრანტის მიმღები ანაზღაურებს ფიქსირებულ თანხას და ითხოვს იმავე თანხის ანაზღაურებას ოპერაციული ბიუჯეტიდან. ეს არის ფაქტიური ხარჯი. სხვა შემთხვევაში , თუ გრანტის მიმღები ანგარიშობს ანაზღაურებას განზოგადებული ხარჯების მიდგომით(მაგალითად „ერთეულის ღირებულება“)  მან უნდა მიუთითოს „ერთეულის ღირებულება სამივლინებო ხარჯი „ ერთეულის ღირებულების სვეტში“და სათანადო ტარიფები(ყველა შემთხვევაში საბოლოო ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს  ევროკომისიის მიერ ასეთი მივლინებისათვის გამოქვეყნებულ ტარიფებს) 6. თვითმფრინავით მგზავრობისის ხარჯში CO2 კომპენსაციის ხარჯები შესაძლებელია ჩაირთოს. ამ შემთხვევაში CO2 კომპენსაცია უნდა გაიცეს GDM/Gold პროექტებიდან (დასაბუთება უნდა უნდა ჩაირთოს როგორც სათანადო დოკუმენტაციის ნაწილი) ან სადაც შესაძლებელია ავიაკომპანიების პროგრამებიდან. უჩვენეთ გასვლის და ჩასვლის დანიშნულების პუნქტები.თუ ინფორმაცია ხელმიუწვდომელია მიუთითეთ სრული თანხა. 7. გთხოვთ დაყავით იჯარის და შესყიდვის ხარჯები. 8. მიუთითეთ მომსახურების და ხარჯების ტიპები. ჯამური თანხა არ იქნება მისაღები. 9. მიუთითეთ როცა მთლიანად ხორციელდება ქვე-კონტრაქტით. 10. კომუნიკაციის და თვალსაჩინოების ხარჯი უნდა იქნას სწორად დაგეგმილი და დაბიუჯეტებული პროექტის განხორციელების თითოეული ეტაპისათვის. 11. შეივსოს მხოლოდ როცა შეტანილია საპროექტო განაცხადში.(ესე იგი გადასახადები არ არის ჩასათვლელი ხარჯი და ბენეფიციარს არ შეუძლია დაბრუნება. გთხოვთ იხილოთ ევროკავშირის გარე კონტრაქტების პრაქტიკულისახელმძღვანელოს ტერმინოლოგიის ლექსიკონი გადასახადების განსაზღვრებისათვის(დანართი A 1) .გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ  პირდაპირი ხარჯები არ ჩაირთვება (მაგალითად გადასახადები რომლებიც უკვე პერსონალის დარიცხული ხელფასის ნაწილია).შენიშვნა: იქ სადაც საპროექტო განაცხადი არ გამორიცხავს გადასახდების დაფარვას და ბენეფიციარი აჩვენებს რომ არ დაუბრუნებია ისინი, გადასახდები შესაძლებელია იყოს ჩასათვლელი ხარჯი და უნდა იყოს ჩართული შესაბამის ბიუჯეტის მუხლში. გადასახადები რომლებიც შესაძლებელია დაბრუნებულ იქნას არ განიხილება ჩასთვლელ ან დასადასტურებელ ხარჯად. 12. შეავსეთ მხოლოდ როცა ნატურით კონტრიბუცია შესაძლებელია მიღებულ იქნას როგორ თანადაფინანსება. ნაჩვენები თანხა უნდა იყოს სამუშაო ცხრილის 3-ის „მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროებში“ ასახული სიდიდის იდენტური. 13. გამოიყენეთ „ერთეულის ღირებულება რეისზე/თვეზე/კომპლექტზე და ა.შ.“ ან „ერთდროული გადახდა“ ან „ერთგვაროვანი განაკვეთი“ განზოგადებული ხარჯების მიდგომის შემთხვევაში. გამოიყენეთ,ბიუჯეტის სხვადასხვა ხაზები განზოგადებული ხარჯების  თითოელი ტიპის და ბენეფიციარისათვის. სამუშაო ცხრილ 2-ში მეთოდი გამოიყენება ბენეფიციარის მიერ ხარჯების აღწერის და დასაბუთების განსაზღვრისა და კალკულაცისას. უფრო მეტი ინფორმაციისათვის იხილეთ დანართი კ-განზოგადებული ხარჯების მიდგომის საკონტროლო ინდიკატორები).  NB:ბენეფიციარ(ები) პასუხისმგებლები არიან ცხრილებში მოცემული ფინანსური ინფორმაციის სიზუსტეზე.   
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2. საოპერაციო ბიუჯეტის დასაბუთება  

                  ხარჯები ბიუჯეტის ხარჯის შეთანხმება წარმოადგინეთ თითოელი ბიუჯეტის ხარჯის თხრობითი  დასაბუთება ისე რომ მოხდეს მისი საპროექტო აქტივობებთან კავშირის და აუცილებლობის დემონსტრირება  (მაგალითად, აქტივობებზე  და/ან შედეგები აქტივობების აღწერილობაში).  

სავარაუდო ხარჯების დასაბუთება სავარაუდო ხარჯების გაანგარიშების დასაბუთება. მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ დასაბუთება უნდა ეფუძნებოდეს  რეალურ ხარჯებს ან თუ ნებადართულია  განზოგადებულ ხარჯებს , ისე როგორც აღწერილია გრანტის აპლიკაციის სახელმძღვანელოს 2.1.5. განყოფილებაში 

1.შრომითი   
1.1. ხელფასები (დარიცხული ხელფასი სოციალური დაზღვევის ჩათვლით და  ხელფასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები, ადგილობრივი პერსონალი)4 

    

 

1.1.1. ტექნიკური   
1.1.1.1. პროექტის კოორდინატორი YSC (სამუშაო დროის 50%) პროექტის კოორდინატორი YSC არის  პროექტის წამყვანი პერსონალი, რომელიც მოქმედებს ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციის სახელით - YSC, რომელიც პასუხისმგებელია პროექტის ოპერაციულ მართვაზე და ახორციელებს ტექნიკურ და ოპერატიულ   მხარდაჭერას. პროექტის ფარგლებში YSC პასუხისმგებელია ქვეგრანტებზე, თემის მობილიზებაზე და სხვა ადგილობრივ საკითხებზე, რომელიც დაკავშირებულია პროექტთან.  

პროექტის კოორდინატორის ყოველთვიური ხელფასი (YSC) არის 1,000 ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 50 %-ს, სულ 18,000 ევროს (1 ადამიანი X 18 თვე X 1,000). 

1.1.1.2. პროექტის კოორდინატორი CSI  (სამუშაო დროის 50%) პროექტის კოორდინატორი-CSI არის  პროექტის წამყვანი პერსონალი  რომელიც პასუხისმგებელია  პროექტის ოპრაციულ მართვაზე  და მოქმედებს ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციის სახელით.  პროექტის ფარგლებში პროექტის კოორდინატორი  პასუხისმგებელია CHARRETTE მეთოდოლოგიაზე, შესაძლებლობების განვითარებაზე და პროექტის PR მხარდაჭერაზე. 

პროექტის კოორდინატორის ყოველთვიური ხელფასი (CSI) არის 1, 500 ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 50 %-ს, სულ 27, 000 ევროს (1 ადამიანი X 18 თვე X 1, 500).  

 1.1.1.3. გრანტებისს მენეჯერი - YSC(სამუშაო დროის 25%)   

გრანტის მენეჯერი პასუხისმგებელია პროექტის ქვე-გრანტების კომპონენტზე. გრანტის მენეჯერის ყოველთვიური ხელფასი (YSC) არის 200 ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 25 %-ს, სულ 1 800 ევროს (1 ადამიანი X 9  თვე X 200). 
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1.1.1.4. მთ.ტურიზმისექსპერტი - YSC(სამუშაო დროის 50%) მთ.ტურიზმისექსპერტი შიდა ექსპერტია, რომელიც უზრუნველყოფს მუდმივ ექსპერტულ მხარდაჭერას ადგილობრივ დონეზე. 
პროექტის მთ.ტურიზმისექსპერტის ყოველთვიური ხელფასი (YSC) არის  500 ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 50 %-ს, სულ 9, 000 ევროს (1 ადამიანი X 18 თვე X  500 ევრო). 

1.1.1.5. ევროკავშირის პროექტის  მრჩეველი მენეჯმენტში CSI (სამუშაო დროის  50%) 
რადგან აპლიკანტს (ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს) არ აქვს გამოცდილება მრავალკომპონენტიანი პროექტის და გრანტის მენეჯმენტზე, ამიტომ ევროკავშირის პროექტის მრჩეველი მენეჯმენტში წარმოადგენს  პროექტის პროფესინალური, ტექნიკური და ადმინისტრაციული მენეჯმენტის ექსპერტიზას, ევროკავშირის მიერ პროექტის მენეჯმენტისადმი წაყენებულ მოთხოვნათა სრულ შესაბამისობაში. 

პროექტის ევროკავშირის პროექტის მართვის მრჩეველის ყოველთვიური ხელფასი არის  2 000  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 50 %-ს, სულ 36, 000 ევროს (1 ადამიანი X 18 თვე X  2 000 ევრო).    

           1.1.1.6 საზოგადოების ჩართულობის მენეჯერი CSI (სამუშაო დროის 27, 78 %)  

საზოგადოებისჩართულობისმენეჯერი პასუხისმგებელია CHARRETTE მეთოდოლოგიურ და ტრეინინგის დანარჩენ  სასწავლო კომპონენტებში.  

პროექტის საზოგადოებისმონაწილეობისმენეჯერის (CSI) ყოველთვიური ხელფასი არის  500  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 27. 78 %-ს, სულ 5. 000 ევროს (1 ადამიანი X 10 თვე X  500 ევრო). 
              1.1.1.7.M&E სპეციალიტი CSI  (სამუშაო დროის 27, 78 %)   

M&E სპეციალიტი პასუხისმგებელია M&E სტრატეგიისა და პროექტის ფარგლებში  მასთან დაკავშირებული აქტივობების განხორციელებაზე 
M&E სპეციალიტის ყოველთვიური ხელფასი არის  300  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის  30,56 %-ს, სულ 33. 000 ევროს (1 ადამიანი X 11 თვე X  300 ევრო).  

               1.1.1.8. M&E სპეციალიტისასისტენტი - CSI  (სამუშაო დროის 19, 44      პარტნიორ ორგანიზაციებს ჰყავთ M&E სპეციალიტისასისტენტები, რომლებიც ქმნიან პროექტის M&E სისტემას, რომელიც  აჯამებს და ანალიზს უკეთებს მონიტორინგის მონაცემებს.  

M&E სპეციალისტის ასისტენტის(CSI)ყოველთვიური ხელფასი არის  200  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 19,44 %-ს, სულ 1400 ევროს (1 ადამიანი X 7 თვე X  200 ევრო).  
1.1.1.9. M&E სპეციალიტიასისტენტი - YSC (სამუშაო დროის 19, 44  % ) პროექტის M&E სპეციალისტის ასისტენტის(YSC) ყოველთვიური ხელფასი არის  200  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 19,44 %-ს, სულ 1400 ევროს (1 ადამიანი X 7 თვე X  200 ევრო). 
1.1.1.10. ფასილიტატორი- CSI   (სამუშაო დროის 19, 44  % )   ფასილიტატორები პასუხისმგებელნი არიან  პროექტის ტრეინინგის და ფასილიტაციის კომპონენტზე 

პროექტის ფასილტატორის(CSI)  ყოველთვიური ხელფასი არის  200  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 19,44 %-ს, სულ 1400 ევროს (1 ადამიანი X 7 თვე X  200 ევრო). 
1.1.1.11. ფასილიტატორი - YSC   (სამუშაო დროის (19, 44  %) პროექტის ფასილტატორის(YSC)  ყოველთვიური ხელფასი არის  200  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 19,44 %-ს, სულ 1400 ევროს (1 ადამიანი X 7 თვე X  200 ევრო).  
1.1.12. ასისტენტი YSC  (4 ადამიანი, სამუშაო დროის  19, 44  %). YSC დაიქირავებს 4 ასისტენტს პროექტისთვის, რომლებიც დაინიშნებიან ოთხივე მუნიციპალიტეტის მიმართულებით. გარანტირებული იქნება პირდაპირი და მოქნილი კომუნიკაცია და თანამშრომლობა პროექტის სათაო 

თითოეული ასისტენტის (YSC) ყოველთვიური ხელფასი არის  150  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 19,44 %-ს, სულ 6 000 ევროს (4 ადამიანი X 10 თვე X  150 ევრო). 
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ოფისსა და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციებს შორის. ასისტენტები აგრეთვე ხელს შეუწყობენ თანამშრომლობას ადგილობრივი პროექტების პარტნიორებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან, უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტების მხრიდან პროექტში უმაღლეს ჩართულობას. 
1.1.13.PR დიზაინერი - CSI   (სამუშაო დროის 27,78   %)  PR დიზაინერი პასუხისმგებელია პროექტის საერთო PR  და საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავებაზე, ასევე პროექტის განხორციელებისას მუნიციპალიტეტებისათვის PR მხარდაჭერაზე. 

PR დიზაინერის  (CSI) ყოველთვიური ხელფასი არის  500  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 27, 78 %-ს, სულ 5000 ევროს (1 ადამიანი X 10 თვე X  500 ევრო). 
1.1.2. ადმინისტრაციული  პერსონალი    
1.1.2.1. იურისტი  (სამუშაო დროის 33, 33   %  იურისტი პასუხისმგებელია ფინანსური და პროექტის პროგრამული მენეჯმენტის იურიდიული ბაზის მომზადებაში, ასევე პროექტის იურიდიული მხარდაჭერის უზრუნველყოფაზე. 

იურისტის  (CSI) ყოველთვიური ხელფასი არის  600  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 33,3 %-ს, სულ 7 200 ევროს (1 ადამიანი X 12 თვე X  600 ევრო). 
1.1.2.2. ფინანსური მენეჯერი/ფინანსური მრჩეველი CSI   (სამუშაო დროის 50   % ) რადგანაც მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ გამოცდილება საგრანტო პროექტის მენეჯმენტში, ფინანსური მრჩეველი უზრუნველყოფს ფინანსურ საკითხებზე ექსპერტულ ცოდნას  ევროკავშირის მიერ პროექტის ფინანსური მენეჯმენტისადმი წაყენებულ მოთხოვნათა სრულ შესაბამისობაში. ამავე დროს იგი წარმართავს CSI ფინანსურ მენეჯმენტს 

ფინანსური მენეჯერი/ფინანსური მრჩეველის (CSI) ყოველთვიური ხელფასი არის  1 500  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 50 %-ს, სულ 27 000 ევროს (1 ადამიანი X 18 თვე X  1 500 ევრო). 

1.1.2.3. ფინანსური ოფიცერი YSC   (სამუშაო დროის 50  %) ფინანსური ოფიცერი პასუხისმგებელია YSC ფინანსურ საკითხებზე. ფინანსური ოფიცრის (YSC)ყოველთვიური ხელფასი არის   500  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 50 %-ს, სულ 9 000 ევროს (1 ადამიანი X 18 თვე X   500 ევრო). 
1.1.2.4. ბუღალტერი YSC   (სამუშაო დროის 50  %) ბუღალტერი პასუხისმგებელია YSCბუღალტერულ აღრიცხვაზე. ბუღალტერის (YSC)ყოველთვიური ხელფასი არის   500  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 50 %-ს, სულ 9 000 ევროს (1 ადამიანი X 18 თვე X   500 ევრო). 
1.1.2.5. მდივანი/ბიბლიოთეკარი YSC   (სამუშაო დროის 30,56  %) ამ თანამშრომელს დაიქირავებს YSC   და იმუშავებს YSC  -ს მიერ გამოყოფილ   საოფისე ფართში. მდივანი/ბიბლიოთეკარი იქნება მთავარი საკონტაქტო პირი  პროექტის პარტნიორებთან კოორდინაციისათვის. ამავდროულად ეს პირი პასუხისმგებელი იქნება საჯარო კომუნიკაციაზე, პროექტების მონაცემათა ბაზის მენეჯმენტზე. 

 მდივანი/ბიბლიოთეკარის  (YSC)   ყოველთვიური ხელფასი არის   150  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 77.78 %-ს, სულ 42 000 ევროს (1 ადამიანი X 28 თვე X   150 ევრო). 

1.1.2.6. მძღოლი YSC (სამუშაო დროის 30,56%)    

პროექტში გათვალისწინებულია ინტენსიური საველე ვიზიტები. YSC გამოიყენებს საკუთარ მანქანებს პროექტისთვის. მძოლთა ხელფასი განისაზღვრება  ბიუჯეტის მიხედვით. 

მძღოლის  (YSC)   ყოველთვიური ხელფასი არის   200  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 30,56 %-ს, სულ 2 200 ევროს (1 ადამიანი X 11 თვე X   200 ევრო).  
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1.1.2.7. მძღოლიCSI  (სამუსაო დროის 30,33% )  პროექტში გათვალისწინებულია ინტენსიური საველე ვიზიტები. CSI გამოიყენებს საკუთარ მანქანებს პროექტისთვის. მძოლთახელფასი განისაზღვრება  ბიუჯეტის მიხედვით. 

მძღოლის  (CSI)   ყოველთვიური ხელფასი არის   200  ევრო. პროექტი დააფინანსებს მისი ხელფასის 30,56 %-ს, სულ 2 200 ევროს (1 ადამიანი X 12 თვე X   200 ევრო).   
1.2. ხელფასები (დარიცხული ხელფასი სოციალური დაზღვევის ჩათვლით და  ხელფასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები, ადგილობრივი პერსონალი) 

  

1.3. სამივლინებო/მგზავრობის ხარჯი5   
1.3.1ადგილობრივი სამივლინებო ხარჯი (პროექტში ჩართული პერსონალი)   

1.3.1.1 - ადგილობრივი სამივლინებო ხარჯი (პროექტში ჩართული პერსონალი)-YSC             პროექტის სპეციფიკა მოიცავს ინტენსიურ მგზავრობას და ვიზიტებს. ბიუჯეტში შედის მგზავრობის ხარჯები, ყოველდღიური სადღეღამისო და სასტუმრო ხარჯები. 

სამივლინებო ხარჯი (პროექტის პერსონალი) – YSC მოიცავს  სასტუმრო ხარჯს :ტურიზმის გავითარების კონფერენციისთვის - 250 ევრო (1 ვიზიტი X 10 ადამიანზე X 1 ღამეზე X 25 ევრო) და 4 დღიანი სამუშაო შეხვედრისა და დისკუსიისათვის - 2 500 ევრო (1 ვიზიტი X 20 ადამიანზე X 5 ღამეზე X 25 ევრო). სულ სასტუმრო მომსახურების ხარჯი  YSC-თვის 2750 ევრო (250 ევრო + 2 500 ევრო). 

1.3.1.2-ადგილობრივი სამივლინებო ხარჯი (პროექტში ჩართული პერსონალი)-CSI სამივლინებო ხარჯი   CSI პერსონალისთვის თბილისიდან ოზურგეთში შეადგენს 3360 ევროს (20 ვიზიტი X 3 ადამიანი X4 დღე X 14 ევრო), სასტუმროს მომსახურების ხარჯები პერსონალისთვის  ოზურგეთში შეადგენს 4860 ევროს (20 ვიზიტი X 3 ადამიანი X 3 ღამე X 27 ევრო), სამივლინებო ხარჯების საერთო ჯამი CSI პერსონალისთვის არის 8220 ევრო (სადღეღამისო ხარჯები 3360 ევრო + დაბინავების ხარჯები 4869 ევრო).  
2. მგზავრობა6   

2.1. ადგილობრივი ტრანსპორტირება - ავტომანქანა    
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2.1.1. 1. ადგილობრივი ტრანსპორტირება - OZUM   

 პროექტის სპეციფიკა ითვალისწინებს ინტენსიურ მგზავრობას და თითოეული პარტნიორის საველე ვიზიტებს (მაგალითად მმართველი საბჭოს შეხვედრებზე, პროექტის სამუშაო შეხვედრებზე ოზურგეთში,  გასვლითი შეხვედრები, შეფასება და განხილვა 42 კომიტეტში., შესაძლებლობათა განვითარება ადგილობრივ თემში, კონფერენციების, სამუშაო შეხვედრების და ფესტივალების ორგანიზება,  ქვე გრანტების ფარგლებში გასვლითი შეხვედრები და ა.შ.) 

დაგეგმილიაპროექტისფარგლებში1050 ევროს საწვავის ხარჯი (5000 კმ. X 0.21 ევროზე)პროექტის პერსონალის ადგილობრივი ტრანსპრტირებისთვის. 

2.1.1.2. ადგილობრივი ტრანსპორტირება - CSI  დაგეგმილიაპროექტისფარგლებში 3402 ევროს საწვავის ხარჯი (16200 კმ. X 0.21 ევროზე)პროექტის პერსონალის ადგილობრივი ტრანსპრტირებისთვის.        
2.1.1.3. ადგილობრივი ტრანსპორტირება - YSC  დაგეგმილიაპროექტისფარგლებში 1667 ევროს საწვავის ხარჯი (7940 კმ. X 0.21 ევროზე)პროექტის პერსონალის ადგილობრივი ტრანსპრტირებისთვის.        
2.1.1.4. ადგილობრივი ტრანსპორტირება - LAN დაგეგმილიაპროექტისფარგლებში 500 ევროს საწვავის ხარჯი (2380 კმ. X 0.21 ევროზე)პროექტის პერსონალის ადგილობრივი ტრანსპრტირებისთვის.        
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2.1.1.5. ადგილობრივი ტრანსპორტირება - CHO დაგეგმილიაპროექტისფარგლებში 525 ევრო საწვავის ხარჯი (2500 კმ. X 0.21 ევროზე)პროექტის პერსონალის ადგილობრივი ტრანსპრტირებისთვის.        
2.1.2. ადგილობრივი ტრანსპორტირება - მატარებელი -CSI დაგეგმილიაპროექტისფარგლებში 418 ევროს ხარჯი (28 ადამიანი X 11 ევრო) პროექტის პერსონალის მატარებლით ადგილობრივი ტრანსპრტირებისთვის თბილისი-ოზურგეთი-თბილისი.       
3. აღჭურვილობა და ოფისის მომარაგება7   

3.1. ავტომობილის შესყიდვა ან იჯარა   
3.2. ავეჯი, კომპიუტერული მოწყობილობა    

3.2.1. თარო YSC    YSC გამოყოფსსაოფისეფართსპროექტისსათაოოფისისთვის, სადაცპროექტისსამდივნოიქნებაგანთავსებული. პროექტისფართისაღჭურვისათვისგამოიყოფასახსრებითაროს, მაგიდისსკამებისდაფლიპჩარტისშესაძენად. 

წიგნების თაროს ფასი შეადგენს 80 ევროს.    
3.2.2. მაგიდა YSC  მაგიდის ფასი შეადგენს 120 ევროს.    
3.2.3. სკამები YSC სკამების  ფასი შეადგენს 20 ევროს, 6 სკამის ფასი შეადგენს 120 ევროს.   
3.2.4. ფლპჩარტები YSC  4 ფლიპჩარტის ფასი შეადგენს 320  ევროს (4 ცალი - 80 ევრო). 
3.2.5. ფლპჩარტებიOZUM  მუნიციპლიტეტს სჭირდება ფლიპჩარტი საჯარო შეხვედრების და პროექტის დასაგეგმად 3 ფლიპჩარტის ფასი შეადგენს 240  ევროს (3 ცალი - 80 ევრო). 
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3.2.6. ლეპტოპი - YSC  ლეპტოპი გამოიყენება YSC-ს მიერ საჯარო და სამუშაო შეხვედრებისათვის, რომლის  ტექნიკური პარამეტრებია HPProBook, 450 G2 ნოუთბუქი - i3 4030U 1.9 GHz, 4GB DDR3, 500GB, 15.6, HD, DVD –RW, Intel HD 4400, LAN, WiFi, BT, Webcam, 4-cell, Free DOS, 1Y 

ლეპტოპის ფასია 520 ევრო, 3 ცალის ფასი 1560 ევრო. 

3.2.7. კომპიუტერი YSC კომპიუტერს გამოიყენებს პროექტის სამდივნო და მისი ტექნიკური პარამეტრებია PC –i3-3240,  3 .4GHz, 4GB DDR3, 500 GB, DVD –RW, Intel HD 2500, LAN, Keyboard, Mouse, Monitor  22 LED 

კომპიუტერის დესკტოპის ფასია600 ევრო.     
3.2.8. USP _ YSC  UPS-ს გამოიყენებს პროექტის სამდივნო და მისი პარამეტრებია APC Back –UPS BC650 UPS –YSC ფასია 68 ევრო.   

3.2.9. კომბინირებული პრინტერი - YSC პრინტერს გამოიყენებენ პროექტის სათაო ოფისში და მისი პარამეტრებია HPLaserJetPro MFP  M225dn – Print, Copy, Scan, Fax, ADF, Duplex; A4, 26 ppm, 600dpi, 1200 dpi, Scan, 256MB, 600MHz CPU, USB 2.0, LAN, 1 Y 

პრინტერის ფასია 320 ევრო.      
3.2.10. პროექტორი YSC პროექტორი გამოიყენება ტრეინინგებსა და სამუშაო შეხვედრებზე, კონფერენციებსა და სხვა საქმიანობაში მისი ტექნიკური პარამეტრებია - DLP, 2700 lm, 1920 X 1080, 15’000: 1, 7.6 დიაგონალი 

პროექტორის ფასია  920 ევრო.   
3.2.11. პროექტორი OZUM მუნიციპალიტეტებში არ აქვთ ან აქვთ მოძველებული პროექტორები. პრეზენტაციებზე, სამუშაო შეხვედრებზე, ტრეინინგებზე, კონფერენციებზე, ფესტივალებზე ყოველი მუნიციპალიტეტი გამოიყენებს პროექტის ფარგლებში ნაყიდ პროექტორს  პარამეტრებით - DLP, 2700lm, 1920 X 1080, 15’000, 7.6 მ. დიაგონალი. 

პროექტორის ფასია  920 ევრო., 3 ცალის ფასი 2760 ევრო.   

3.2.12. როუტერიYSC უკაბელოროუტერი გამოიყენება პროგრამის ინტერნეტის ქსელური მუშაობის მოდერნიზაციისთვის.მისი პარამეტრებია GARMIN GPSMAP 64s GPS 

უკაბელოროუტერის ფასია 40 ევრო.  

3.3 მანქანები, ინსტრუმენტები....   
3.3.1GPS -OZUM თითოეული მუნიციპალიტეტი გამოიყენებს GPS -ს, ტურისტული მარშრუტის განვითარებისთვის, GIS სისტემის პარამეტრებია: Garmin GPSMAP 64 s GPS  

GPS-OZUMერთეულისფასიარის 320 ევრო. 4 ცალისღირებულებაშეადგენს 1280 ევრო(4ცალიX320 ევრო) 
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3.4 სათადარიგო ნაწილები. მოწყობილობები მანქანისთვის, ინსტრუმენტები   
3.5 სხვა (მიუთითეთ)   

4. ადგილობრივი ოფისი   
4.1 ავტომობილის ხარჯები    

4.1.1ავტომობილის ხარჯები - CSI 
  

საწვავისხარჯი1 ავტომობილზე და მანქანის მომსახურების ხარჯები 36 თვეში.  საწვავის ხარჯი ერთ თვეში - 1 ავტომობილი X 50 ლიტრზე  X  1 ევროზე = 50 ევრო, მანქანის მომსახურება  - 1 ავტომობილი X 50 ევროზე = 50 ევრო, სულ დაფინანსება 3 600 ევრო (36 X 100 ევრო). 
4.2 ოფისის მომარაგება   

4.2.1ოფისის მომარაგება CSI   ოფისის ხარჯები შეიცავს საკანცელარიო და ოფისისათვის საჭირო საქონელს  

ოფისის მომარაგების ხარჯი CSI უდრის 90 ევროს თვეში, სულ 3240 ევრო 36 თვეში (36 თვე X 90 ევრო). 
4.2.2ოფისის მომარაგება--YSC  ოფისის მომარაგების ხარჯები YSC უდრის 20 ევროს თვეში, სულ 720 ევრო 36 თვეში (36 თვე X 20 ევრო).  

4.3 სხვა მომსახურება (ტელ/ფაქსი, ელ.ენერგია/გათბობა, რემონტი)   
4.3.1-სხვა მომსახურება (ტელ/ფაქსი, ელ.ენერგია/გათბობა, რემონტი)- CSI სხვა სერვისის ხარჯებში შედის ტელ/ფაქსი, ელ. ენერგია და გათბობა, მცირე შეკეთება/ რემონტი.  

სხვა სერვისის ხარჯები CSI უდრის 100 ევროს თვეში, სულ 3600 ევრო 36 თვეში (36 თვე X 90 ევრო). 
4.3.2-სხვა მომსახურება (ტელ/ფაქსი, ელ.ენერგია/გათბობა, რემონტი)- CSI YSC 

სხვა სერვისის ხარჯები YSC უდრის 50 ევროს თვეში, სულ 1800 ევრო 36 თვეში (36 თვე X 50 ევრო). 
5. სხვა ხარჯები, მომსახურება8   

5.1. პუბლიკაციები9   
5.1.1. ბუკლეტების ბეჭდვა და ქვე სტრატეგიების პროექტი - OZUM ბუკლეტები დაიბეჭდება ქვე-სტრატეგიების საზოგადოებამდე მისაწოდებლად, რათა საზოგადოება მომზადებული იყოს საჯარო განხილვებისათვის და იმავდროულად უზრუნველყოფილ იქნას უკუკავშირი. 

ბუკლეტების, ქვე-სტრატეგიების დაბეჭდვა 10 გვერდად, 500 ცალის ღირებულებაშეადგენს 600 ევროს. 

5.1.2. საბოლოო გეგმის ბეჭდვა - OZUM საბოლოო გეგმა (ორ ენაზე) დაიბეჭდება 300 ცალად მუნიციპალიტეტებისათვის  შემდგომი დაფინანსების მოზიდვის ხელშესაწყობად 
100 გვერდიანი ბუკლეტების და ქვე-სტრატეგიების პროექტის დაბეჭდვა 300 ეგზემპლარად ეღირება 1400 ევრო. 

5.2. სწავლება, კვლევა 9   
5.2.1. დიზაინერი კონსულტანტი - CSI პროფესიონალი დიზაინერის კონსულტანციები გამოყენებული იქნება პროექტის ლოგოს და დანარჩენი მასალის შესამუშავებლად  

დიზაინერ კონსულტანტის - CSI - მომსახურება ეღირება 900 ევრო (15 დღე  X 60 ევროზე).   
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5.2.2. დიზაინერი კონსულტანტი - OZUM პროფესიონალი დიზაინერის კონსულტანციები გამოყენებული იქნება  სტრატეგიულ გეგმას + გურიის ტურისტული მარშრუტების  კატალოგის  შესაქმნელად 

დიზაინერ კონსულტანტის - OZUM - მომსახურება ეღირება 420 ევრო (7 დღე  X 60 ევროზე).  
5.2.3. დაინტერესებულმხარეთაჯგუფის ტრენერი - OZUM შესაძლებლობის განვითარების 15 ტრეინიგი ჩატარდება დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფისთვის. 10 მათგანი იქნება მოწვეული სპეციალისტების მიერ ჩატარებული, ხოლო 5 ჩატარდება CSI და YSCფასილატატორების მიერ. 

დაინტერესებულმხარეთაჯგუფის ტრენერის მომსახურება ეღირება 10 000 ევრო (10 ჯგუფი X 1000 ევრო).   
5.2.4. მოწვეული მომხსენებლები  - OZUM არანაკლებ 5 გარე და საერთაშორისო პრეზენტატორი იქნება მოწვეული კონფერენციაზე საუკეთესო დამკვიდრებული პრაქტიკის და გამოცდილების გასაზიარებლად 

მოწვეული მომხსენებლების   მომსახურების ღირებულება შეადგენს 500 ევროს (5 მომხსენებელი X 100 ევრო).   
5.2.5. GIS ექსპერტი - OZUM GIS ექსპერტი  პასუხისმგებელი იქნება პროექტის მიზნებისათვის GIS პროგრამულ უზრუნველყოფაზე და მონაცემების მენეჯმენტზე (მაგალითად გურიის ღირშესანიშნაობების რუკის დატანა GIS-ზე, ახალი ტურისტული მარშრუტების განსაზღვრა, ტურისტული ნიშნების  შემუშავება და ა.შ), ასევე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისათვის GIS/GPS სისტემის დანერგვაზე. 

GIS ექსპერტის მომსახურება  ღირს 3120 ევრო (12 თვე X 260 ევრო).        
5.2.6. პოტენციალის შემფასებელი ექსპერტები - OZUM 5 პოტენციალის და რისკების შემფასებელი ექსპერტი იქნება მოწვეული სხვადასხვა სტრატეგიული მიმართულებებით: კულტურა, ეკოტურიზმი, ინფრასტრუქტურა, ეკონომიკა და ინვესტიცია, PR დამარკეტინგი (გაანგარიშების ბაზაა 7) 

პოტენციალის შემფასებელი ექსპერტების მომსახურების ღირებულებაა 15460 ევრო (7 ერთეული X 2209 ევრო).    
5.3.1. სამუშაო ჯუფის ლიდერები -- OZUM სტრატეგიული და ქვე აქტივობის გეგმა იქნება შემუშავებული 6 თემატური ჯგუფის მიერ. ჯგუფის ლიდერები 2თვე აიღებენ ჰონორარს. 

სამუშაო ჯგუფის ლიდერების მომსახურების ღირებულებაა 2400 ევრო (12 თვე X 200 ევრო). 
5.4. აუდიტი - OZUM პროექტის ხანგრძლივობა 36 თვეა, ხოლო საერთო თანხა არ აღემატება 5 000 000 ევროს. ამიტომ ჩატარდება მხოლოდ ერთი საბოლოო აუდიტი  

1 აუდიტის მომსახურება შეადგენს 6 500 ევროს, პროექტის აუდიტის საერთო ღირებულება შეადგენს 6500 ევროს (1 ერთეული X 6 500 ევრო). 
          5.5.თარგმნა, თარჯიმნები   
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          5.5.1. თარგმნა (ტექსტის) - OZUM  თარგმნის ღირებულება ფარავს სტრატეგიული გეგმის ინგლისურად თარგმნის ხარჯს+გურიის ტურისტული ღირშესანიშნეობების კატალოგის ინგლისურად, რუსულად და თურქულად  თარგმნის ხარჯი+პროექტისათვის საჭირო დოკუმენტაციის ხარჯი 

1 გვერდის თარგმნის ღირებულება შეადგენს 12 ევროს, თარგმნის საერთო ღირებულებაა 4428 ევრო (385 გვერდი X 12 ევრო).     
            5.5.2. სინქრონული თარგმანი - OZUM ტურიზმის განვითარების კონფერენციაზე უზრუნველყოფილი იქნება სინქრონული თარგმანი 2 სპეციალისტი დაფინანსდება სინქრონული თარგმანისთვის, რც ეღირება 800 ევრო (1 კონფერენცია X 2 ადამიანი X 400 ევრო). 

5.5.ფინანსური მომსახურება (საბანკო გარანტიის ხარჯები და ა.შ.)    
5.5.1. ფინანსური მომსახურება (საბანკო გარანტიის ხარჯები და ა.შ.) – OZUM  OZUM ფინანსური მომსახურების ხარჯები - 250 ევრო 
5.5.2. ფინანსური მომსახურება (საბანკო გარანტიის ხარჯები და ა.შ.) – CSI  CSI ფინანსური მომსახურების ხარჯები - 250 ევრო 
5.5.3. ფინანსური მომსახურება (საბანკო გარანტიის ხარჯები და ა.შ.) – YSC  YSC  ფინანსური მომსახურების ხარჯები - 300 ევრო 

5.6. კონფერენციის/სემინარის/სამუშაო შეხვედრის ხარჯები 9    
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 5.6.1. სამუშაო შეხვედრა - OZUM                                    

 OZUM სამუშაო შეხვედრა/ტრეინინგი - შესავალი(გაცნობითი) 2 დღიანი სამუშაო შეხვედრა, 2დღიანი ტრეინინგი*20 მონაწილე*+pre-charrette ორ დღიანი ტრეინინგის დეტალური გეგმის შედგენა+ 1 დღიანი სამუშაო შეხვედრა PR სტრატეგიასა და დიზაინში-1დღიანი სამუშაო შეხვედრა*12 მონაწილე+ტრენერთა ტრეინინგი ფასილიტატორებისათვის და მუნიციპალიტეტის პერსონალისათვის საჭიროებათა შეფასების ჩასატარებლად 1 დღე*15 მონაწილე+დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფის შესაძლებლობათა განვითარების სამუშაო შეხვედრა-10 სამუშაო შეხვედრა*2დღე*20 მონაწილე                       

 ა) 2 დღიანი შესავალი  ტრეინინგი მოიცავს ყავით შესვენებას (2 სამუშაო შეხვედრა X 2 დღეზე X 1 შესვენება  X 20 ადამიანი X 2ევრო)- 160 ევრო, ლანჩს - 160 ევრო ( 2 სამუშაო შეხვედრა X 2 დღე   X  1 ლანჩი X 20 ადამიანი X 2 ევრო). სულ 2 სამუშაო შეხვედრის ღირებულება შეადგენს 320 ევროს (160 ევრო + 160 ევრო) ბ) pre-charrette ორ დღიანი ტრეინინგის დეტალური გეგმის შედგენა, მოიცავს ყავით შესვენებას (2 ტრეინინგი X 2 დღე X 1 შესვენება  X 20 ადამიანი  X 2 ევრო) – 160 ევრო, ლანჩს - 160 ევრო ( 2 ტრეინინგი X 2 დღე  X 1 ლანჩი X  20 ადამიანი X 2 ევრო). სულ   2 დღიანი ტრეინინგის საერთო ღირებულება  შეადგენს 320 ევროს (160 ევრო + 160 ევრო) გ) 2დღიანი სამუშაო შეხვედრა  PR სტრატეგიასა და დიზაინში *12 მონაწილე მოიცავს ყავით შესვენებას (1 სამუსაოსეხვედრა, *1 დღე X  1 შესვენება X  12 ადამიანი X 2.5 ევრო) 30 ევრო, ლანჩს - 70 ევრო (1 სამუშაო შეხვედრა X  1 დღე X 1 ლანჩი  X 12 ადამიანი X 5.8 ევრო ) სულ 2 ერთდღიანი სამუშაო შეხვედრის ღირებულება შეადგენს 100 ევროს (30 ევრო + 70 ევრო)  დ) ტრენერთა ტრეინინგი ფასილიტატორებისათვის და მუნიციპალიტეტის პერსონალისათვის საჭიროებათა შეფასების ჩასატარებლად 1 დღე  *15 მონაწილე , მოიცავს ყავით შესვენებას  (1 ტრეინინგი *1 დღე X 1 შესვენება  X 15 ადამიანი  X 2 ევრო) – 30 ევრო, ლანჩს - 30 ევრო ( 1 ტრეინნგი X 1 დღე  X 1 ლანჩი X  15 ადამიანი X  2 ევრო). სულ 2 დღიანი ტრენერთა 1 ტრეინინგის ღირებულებაა 60 ევრო (30 ევრო + 30 ევრო) ე)  დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფის შესაძლებლობათა განვითარების სამუშაო შეხვედრა მოიცავს ყავითშესვენებას (10 სამუშაო შეხვედრა X 2დღე  X 2 შესვენება X 20 ადამიანი  X 4 ევრო), ლანჩს-1600 ევრო(10 სამუშაო შეხვედრა**2დღე*1ლანჩი*20 ადამიანი*4ევრო). სულ  2 დღიანი სამუშაო სეხვედრის ღირებულებაა 3200 ევრო (1600 ევრო + 1600 ევრო).  სულ სამუშაო შეხვედრების და ტრეინინგების ღირებულება  OZUM -ში შეადგენს  4 000 ევროს (320 ევრო + 320 ევრო+100 ევრო+60 ევრო+3200 ევრო). 



Page 78 of 122 

 5.6.2. სამუშაო შეხვედრა - YSC სამუშაო შეხვედრა/ტრეინინგები YSC-დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფის შესაძლებლობათა განვითარების სამუშაო შეხვედრა -  2 სამუშაო შეხვედრა *2 დღე *25მონაწილე        

 2 სამუშაო შეხვედრა მოიცავს ყავით შესვენებას (2 სამუშაო შეხვედრა X 2 დღე X  2 შესვენება X 25 ადამიანი X 2.5 ევრო) – 500 ევრო,ლანჩს-500 ევრო (2 სამუშაო შეხვედრა  X 2 დღე X 1 ლანჩი  X 25 ადამიანი  X 5 ევრო). სულ 2 დღიანი სამუშაო შეხვედრის ღირებულება შეადგენს  1000 ევროს (500 ევრო+500 ევრო).  

5.6.3. სამუშაო შეხვედრა -CSI  სამუშაო შეხვედრა/ტრეინინგები -დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფის შესაძლებლობათა განვითარების სამუშაო შეხვედრა CSI- 3 სამუსაო შეხვედრა * 2 დღე* 25 მონაწილე 

3 სამუშაო შეხვედრა მოიცავს ყავით შესვენებას - ( 3 სამუსაო შეხვედრა X  2 დღე X 2 შესვენება X 25 ადამიანი X 2.5 ევრო)- 750 ევრო, ლანჩს- 750 ევრო (3 სამუშაო შეხვედრა X 2 დღე X  1 ლანჩი X 25 ადამიანი X 5 ევრო). სულ 3 სამუშაო შეხვედრის ღირებულება შეადგენს 1500 ევროს (750 ევრო + 750 ევრო). 
5.6.4. პროექტის შესავალი შეხვედრა - OZUM გახსნის შეხვედრა გაიმართება ოზურგეთში (აპლიკანტი) პროექტის დასაწყისში, სადაც წარმოდგენილი იქნება charrette კონცეფცია და პროექტის გეგმა დაინტერესებული მხარეებისათვის. 

კვება 50 ადამიანზე (50 * 10 ევრო = 500 ევრო). 

5.6.5. კონფერენცია ტურიზმის განვითარებაზე  - OZUM გარე და საერთაშორისო წამომადგენლები (საელჩოები, ტურისტული კომპანიები, კონსულტანტები) შეხვედრაზე გააზიარებენ საუკეთესო საერთაშორისო ცოდნას და გამოცდილებას . მონაწილეები -  მმართველი საბჭო, პროექტის გუნდი,  შეჩეული დაინტერესებული მხარეები, ადგილობრივი ექსპერტები-40 მონაწილე, 4-5  მომხსენებელი თბილისის ან ბათუმის დემოკრატიული ჩარტულობის ცენტრიდან. 

2 ყავით შესვენება  50 ადამიანზე (2 შესვენება X  50 ადამიანზე  X 2.5 ევრო) – 250 ევრო, ლანჩი - 250 ევრო (50 ადამიანი X 5 ევროზე).     კონფერენციის საერთო ღირებულებაა 500 ევრო. 

5.6.6.  4 დღიანი CharretteStudio - OZUM    4 დღიანი სამუშაო შეხვედრის სესია და პლენარული დისკუსია ა)  ურეკის სასტუმროებში ბ) ალტერნატივა: ოზურგეთის კოლეჯი, სკოლები, თეატრები.       30-40 ადამიანის დაბინავება, ადგილობრივ სასტუმროებში (ტრანსპორტირება სასტუმროდან სამუშაო შეხვედრის ადგილამდე)  

4 ყავით შესვენება 60 ადამიანზე (4 დღე X  2 შესვენება X  60 ადამიანი X 2.5 ევრო) – 1200 ევრო, ლანჩი ( 4 დღე X 60 ადამიანი X  5 ევრო)  - 1200 ევრო, სადილი (4 დღე X  30 ადამიანი X  9.2 ევრო) – 1 100 ევრო,სულ  4 დღიანი CharetteStudio შეხვედრის ღირებულება 3 600 ევრო(1200 ევრო + 1200 ევრო1100 ევრო)  
5.6.7. კულტურული ფესტივალები - OZUC   კულტურული ფესტივალები წარმოადგენს Charette-ს შემადგენელ პროცესს, რომლებიც ორგანიზდებასინქრონულად 3 მუნიციპალიტეტში  

  კულტურული ფესტივალის ღირებულებაა 5 500 ევრო  
5.6.8. კულტურული ფესტივალები - LAN 
5.6.9. კულტურული ფესტივალები -CHO 
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5.7. თვალსაჩინოება10   
5.7.1. ყოველკვირეული პირდაპირი ეთერი ადგილობრივ ინტერნეტში/ტელევიზიაში  - OZUM 

ეთერის დრო ადგილობრივ ინტერნეტში/ტელევიზიაში 8 კვირის განმავლობაში ეთერის დრო ადგილობრივ ინტერნეტში/ტელევიზიაში  შეადგენს 80 ევროს (8 კვირა X 10 ევრო). 
 

5.7.2. PR მასალებისდაბეჭდვა (ბუკლეტები, ფლაერები, ჭიქის სადებები და ა.შ.) - OZUM პრომო მასალები, მათ შორის ფლაერები, კალენდრები, პრომო ბუშტები, მაისურები, პროექტის ნიშნები, სტიკერები, ბანერები, პოსტერები დაიბეჭდება პროექტის ფარგლებში. 

2000 ც. ფლაერი - 400 ევრო, 2017 წლის კალენდრის ბეჭდვა  - 1000 ც. – 2 800 ევრო, პრომო პერსონალის ბუშტები - 1000 ც. – 600 ევრო, 150 ც. მაისური - 1200 ევრო,  5 ც. პროექტის ნიშანი  - 200 ევრო, 1000 ც. პროექტის სტიკერი - 200 ევრო, ბანერები - 6 ც. – 500 ევრო, 3 ც. დიდი ბანერი - 600 ევრო, 25 დიდი პოსტერი, მათ შორის ადგილის ქირა  ბანერის განთავსებისათვის - 3 500 ევრო, სულ PR მასალების ბეჭდვა ეღირება 10 000 ევრო (400 ევრო + 2 800 ევრო + 600 ევრო + 1200 ევრო + 200 ევრო + 200 ევრო + 500 ევრო + 600 ევრო + 3500 ევრო) 

5.7.3. პრომო რგოლი - CSI პრომო რგოლი მომზადდება  საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად, მეტი ადამიანების მოზიდვის მიზნით და მათი აქტივობის სტიმულირების მიზნით ასევე საზოგადოების ჩართულობის ასამაღლებლად პროექტის განხორციელებაში. 

პრომო რგოლის  - CSI ღირებულება შეადგენს 600 ევროს (1 ერთეული X 600 ევრო).   

5.7.4. ფილმი პროექტზე - CSI სპეციალური ფილმი მომზადდება პროექტის განხორციელების შედეგად მიღებულ შედეგებზე 

ფილმის გადაღების ღირებულება შეადგენს 1520 ევროს (1 ერთეული 1520 ევრო)  
          5.7.5.დახურვის ცერემონიალის ჩატარება - OZUM პროექტის დახურვის საზეიმო ცერემონიალი, პოსტერები, პრეზენტაციები და ა.შ. პროექტის შედეგების გასაცნობად და მცირე გრანტების ნომინაციების განმარჯვებულების საუკეთესო პრაქტიკის  გაცნობა 

პროექტის დახურვის ცერემონიის ჩასატარებლად   ადგილის ქირის  და მონაწილეთა კვების ღირებულება შეადგენს   500 ევროს.   

6. სხვა ხარჯი   
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 პროექტის ფარგლებში გაიცემა ქვე-გრანტები. ქვე-გრანტის პაკეტი : 1. გამოიწვევს სამოქალაქო ჩართულობას და ადგილობრივ თანამშრომლობას სხვადასხვა აქტიორებთან. 2. გააძლიერებს და გაამყარებს პირდაპირ ურთიერთობას მოქალაქეებსა და ადგილობრივ ორგანოებს შორის. 3. მოტივაციას გაუწევს ერთობლივ ხედვებს და იდეებს. გრანტის მთავარი პირობაა გურიაში მცხოვრები ხალხის ჯგუფებთან თანამშრომლობა. ეს შეიძლება იყოს თემი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, კლუბი, ფორმალური ან არაფორმალური ასოციაცია, და სხვა. თუმცა გრანტი არ გაიცემა ინდივიდუალურ კერძო ინვესტიციასა ან ბიზნესზე.  

დაფინანსება გაიცემა  ხელფასების ან მომსახურების ანაზღაურებაზე, მგზავრობაზე, ტრანსპორტირებაზე, დაბინავებაზე, სადღეღამისო ხარჯზე, მოწყობილობასა და მომარაგებაზე, ტრეინინგებსა და სემინარებზე, რეგისტრაციის საფასურზე, PR-ზე, ფინანსურ მომსახურებაზე, ადმინისტრაციულ ხარჯებზე. გრანტის მინიმუმი და მაქსიმუმი თანხა - 2000-დან  500-მდე ევრო. სულ 84 000 ევრო გაიცემა ქვე გრანტის სახით პროექტის ფარგლებში.      

6.1. ქვე-გრანტები - YSC პროექტის ფარგლებში გაიცემა ქვე-გრანტები. ქვე-გრანტების  პაკეტი სამმაგი დანიშნულებისაა: 1. უნდა უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ჩართულობა და აქტორების თანამშრომლობა 2.უნდა გააძლიეროს და განავითაროს პირდაპირი ურთიერთობები მოქალაქეებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის. 3.უნდა უზღუნველყოს იდეების და ხედვების დაუყოვნებლივი რეალიზაცისათვის სათანადო 

ფინანსურ მხარდაჭერა გაიცემა ხელფასზე ან მომსახურების ანაზღაურებაზე, მგზავრობასა და ტრანპორტირებაზე, სასტუმრო მომსახურებაზე, სამივლინებო ხარჯებზე, აღჭურვილობასა და საქონლით მომარაგებაზე, ტრეინინგებსა და სემინარებზე, რეგისტრაციის მოსაკრებელზე(მიწის და ქონების  რეგისტრაცია, არაფორმალური ჯგუფების რეგისტრაცია, ლიცენზია), საზოგადოებასტანურტიერთობაზე, საბანკო ხარჯებსა და ადმინსტრაციულ ხარჯებზე. გრანტის  სიდიდე შეადგენს მინიმალური 2000 ევროდან, ხოლო მაქსიმალურ 5000 ევრომდე. სულ 84 000 ევრო გაიცემა ქვე-გრანტის სახით.  
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ზომების მიღება. საკვანძო საკითხი გრანტების გასაცემად არის გურიაში მცხოვრები ჯგუფების თანამშრომლობა. გრანტის მიმღები შესაძლებელია იყოს თემი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, ფორმალური თუ არაფორმალური გაერთაინება და სხვა. გრანტი არ გაიცემა ინდივიდუალურ კერძო ინვესტიციაზე ან ბიზნესზე.  
7.ქვე-ჯამი პირდაპირი საოპერაციო ხარჯები (1-6 )   
8. არაპირდაპირი ხარჯები (მე-7 მუხლის-პირდაპირი საოპერაციო ხარჯების მაქსიმუმ 7%) პროექტის არაპირდაპირი ხარჯები შეადგენს პირდაპირი ხარჯების 7% 

პროექტის არაპირდაპირი ხარჯები შეადგენს პირდაპირი ხარჯების 7% 

9. სულ პირდაპირი საოპერაციო ხარჯები (7+8)   
10. გაუთვალისწინებელი სარეზერვო ხარჯები (მე-7 მუხლის-პირდაპირი საოპერაციო ხარჯების მაქსიმუმ 5%) 

  

11. ჯამური ხარჯები (9+10)   
12. - გადასახადები11 - შენატანი ნატურალური სახით 12   
13. სულ დადასტურებული13 საოპერაციო ხარჯი (11+12)   
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1. დაფინანსების მოსალოდნელი წყაროები  და სავარაუდოხარჯები1 
 თანხა ევრო პროცენტულობა % 
დაფინანსების სავარაუდო წყარო     
EU/EDF შეატანები ეძიეთ ამ აპლიკაციაში (A) სხვა შენატანები (აპლიკანტი, სხვა დონორები, ა.შ.)  სახელი                                         პირობები6 

374749     
OZUM ოზურგეთისმუნიციპალიტეტისსახსრები 24983   CHO ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტისსახსრები 8328 
LAN ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისსახსრები 8328 
 შემოსავალი აქტივობიდან ივსება თუ მოითხოვება პლიკაციით და ნებადართულია  სახელმძღვანელოთი შენატანები წვლილის სახით  5 
 
მოსალოდნელი მთლიანი კონტრიბუცია 

    

     

მთლიანი სავარაუდოხარჯები  სავარაუდოხარჯები 2 (B) EU/EDF შეატანები გამოხატულია როგორც მთლიანი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 4 (A/B x 100)  ივსება თუ მოითხოვება აპლიკაციით და ნებადართულია  სახელმძღვანელოთი გადასახადები/შენატანები წვლილის სახით 5  სავარაუდომთლიანი დადასტურებულიხარჯები 3 (C)  EU/EDF შეატანები გამოხატულია როგორც ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი 4 (A/ C x 100) 

  416388        416388  

    90.00         90.00  
 1. მოსალოდნელი დაფინანსების წყაროები და სავარაუდო მთლიანი ხარჯები უნდა იყოს დაბალანსებული. ცხრილში მოცემული ციფრები უნდა შეესაბამებოდეს სრული აპლიკაციის ფორმის ჩამონათვალის ყველა პუნქტს ( სრული აპლიკაციის ფორმის მე-7 ნაწილი).  2. ბიუჯეტის  მე-11 მუხლის შესაბამისად. 3. ბიუჯეტის  მე-13 მუხლის შესაბამისად. 4. არ დაამრვგალოთ, შეიყვანეთ პროცენტულობა მეასედებში ( ე.ი. 74, 38%). 5. ბიუჯეტის  მე-12 მუხლის შესაბამისად. 6. ზოგადი პირობების 17.4. (ბ)-თან შესაბამისობაში.        
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დანართი IV გრანტის ბენეფიციარების მიერ ევროკავშირის  გარე საქმიანობის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვები   1. ზოგადი პრინციპები  თუ ქმედების იმპლემენტაცია მოითხოვს შესყიდვების განცხორციელებას ბენეფიციარის/ბენეფიციარების მიერ, კონტრაქტორი განისაზღვრება საუკეთესო ხარისხის მქონე სატენდერო შეთავაზებით ფასის სანაცვლოდ (სატენდერო შეთავაზება უნდა გამოირჩეოდეს ფასისა და ხარისხის საუკეთესო თანაფარდობით). იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაო ან მიწოდების ხელშეკრულება არ გულისხმობს გაყიდვისშემდგომ მომსახურებას, ყველაზე დაბალი ფასის მქონდესატენდერო შეთავაზებით.  კონტრაქტის გაფორმება ხდება შესყიდვების წესებისა და პროცედურის გათვალისწინებით. კერძოდ:   (ა) გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, ჯანსაღი კონკურენცია და საჯაროობა; (ბ) თანაბარი მოპყრობის უზრუნველყოფა, პროპორციულობა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობა; (გ)  ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილება შესყიდვების პროცედურის განმავლობაში.  დაუშვებელია კონტრაქტის ხელოვნურად დანაწილება, შესყიდვებისათვის დაწესებული მინიმალური ზღვარის თავიდან არიდების მიზნით.  ამ მიზნით, გათვალისწინებული უნდა იქნას ქვემოთ მოცემული 2 - 7 ნაწილის წესები და მე-8 ნაწილის საგანი. ჩამონათვალი მოიცავს იმ მინიმალურ პროცედურებს რომელიც უნდა იყოს დაცული. ამავდროულად, არ არის გამორიცხული სხვა პროცედურები რომელიც სთავაზობენ მეტ კონკურენციას იქნას გამოყონებული.  ევროკომისია, აღნიშნულ წესებზე დაყრდნობით, განახორციელებს ბენეფიციარების მიერ ქმედებების წესებთან შესაბამისობის შემოწმებას. წესების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ხდება შესაბამისი გადასახადების გადახდა EU/EDF-ის უფლების დაფინანსებით.  ამ დანართის დებულებებში გამოყენებულია საჭირო ცვლილებები, რომელიც უნდა შესრულდეს ბენეფიციართა აფილირებული სუბიექტების მიერ.  2. უფლება კონტრაქტის მიღებაზე 2.1. ეროვნული წესი  სატენდერო პროცედურები, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბენეფიციარი, მოიცავს თანაბარ პირობებს ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის, რომელიც დაფუძნებულია წევრ-სახელმწიფოში ან ქვეყანაში, ტერიტორიზე და რეგიონში რომელიც მოწესრიგებულია გრანტის შესაბამისი რეგულაციით/ძირითადი აქტით რომელშიც განსაზღვრულია გრანტის ა2ა და ა2გ დანართების შესაბამისად პრაქტიკული სახელმძღვანელოს  . ტენდერის მონაწილეებმა უნდა გამოაცხადონ საკუთარი ეროვნება და მტკიცებულება მათი ეროვნების შესახებ საკუთარი ნაციონალური კანონმდებლობის თანახმად.  ეს წესი არ გამოიყენება ექსპერტებისთვის, რომლებიც შემოთავაზებულები არიან სერვის ტენდერების შესაბამისად და ფინანსდებიან გრანტით.       
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2.2. წარმოშობის წესი  თუ ძირითად აქტში ტენდერის მონაწილე ადასტურებს წარმოშობას17, მაშინ წარმოშობის წესები უნდა დაცული იქნას 18და კონტრაქტორებმა უნდა წარუდგინონ წარმოშობის მტკიცებულება ბენეფიციარებს პირველი ინვოისის წარდგენისას. წარმოშობის მოწმობა მზადდება ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოების მიერ, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს ქვემოთ მოცემულ წესებს კანონმდებლობის თანახმად.   2.3.  წესის გამონაკლისები ეროვნებისა და წარმოშობის შესახებ  ხელშეკრულება ბაზრის გაფართოვებისა და საქონლის შესყიდვის, სამუშაოს ან სერვის გავრცელების შესახებ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სხვა ქვეყნების ეროვნებისა და წარმოშობის პირთათვის ხელშეკრულების ქვემოთ მოცემული პირობების თანახმად.  დამატებით, სათანადოდ დასაბუთებული გამონაკლის შემთხვევებში შესაბამისი დებულების გათვალისწინებით, სხვა ქვეყნების ეროვნებისა და წარმოშობის პირთათვის ხელისაწვდომობის მიზნით შემოთავაზებულია პუნქტი 2.1 და 2.2, ხოლო პროცედურების დაწყებამდე უნდა გავითვალისწინოთ ევროკავშირის მოწოდება.  2.4. შესყიდვაში მონაწილეობის გამორიცხვის საფუძვლები  კანდიდატები ან ტენდერში მონაწილეები გამოირიცხებიან შესყიდვების პროცედურებიდან იმ შემთხვევაში თუ:  (1) ისინი გაბანკროტდნენ, მათი საქმეები დაკავშირებულია სასამართლოსთან, ურთიერთობა აქვთ კრედიტორებთან, შეჩერებული აქვთ ბიზნეს საქმიანობა, ექვემდებარებიან სამართალწარმოებას, იმყოფებიან მსგავსი პროცდეურების  ანალოგიურ სიტუაციაში ეროვნული კანონმდებლობის   ან    რეგულაციის თანახმად; (2) აქვთ წარმოდგენის უფლებამოსილება, არიან მსჯავრდებულნი დანაშაულის ჩადენაში პროფესიული კუთხით კომპეტენტური ორგანოს თანახმად, რომელსაც გააჩნია კანონიერი ძალა; (3) ისინი დამნაშავები არიან ან აქვთ მძიმე პროფესიული გადაცდომა, რომელიც დასტურდება ბენეფიციარის მიერ; (4) მათ არ აქვთ შესრულებული ვალდებულება, რომელიც უკავშირდება სოციალური უსაფრთხოების შენატანების გადახდას ან გადასახადების გადახდას იმ ქვეყნის იურიდიული დებულების თანახმად, სადაც ისინი მოქედებენ ან ბენეფიციარის ქვეყნის ან იმ ქვეყნის, სადაც კონტრაქტი გაფორმდა; (5)  მათ არ აქვთ შესრულებული ვალდებულება, რომელიც უკავშირდება სოციალური უსაფრთხოების შენატანების გადახდას ან გადასახადების გადახდას იმ ქვეყნის იურიდიული დებულების თანახმად, სადაც ისინი მოქედებენ ან დამკვეთი ორგანოს ქვეყნის ან იმ ქვეყნის, სადაც კონტრაქტი გაფორმდა; (6) აქვთ წარმოდგენის უფლებამოსილება, არიან მსჯავრდებულნი თაღლითობაში, კორუფციაში, კრიმინალურ ორგანიზებაში, ფულის გათეთრებაში ან სხვა უკანონო მოქმედებაში, სადაც ამგვარი უკანონო მოქმედება არის საზიანო ევროკავშირის ფინანსური ინტერესებისათვის; (7) ისინი ექვემდებარებიან ადმინისტრაციულ ჯარიმას პრაქტიკული სახელმძღვანელოს 2.3.4.-ის თანახმად.  კანდიდატები ან ტენდერის მონაწილეები არ უნდა იმყოფებოდნენ ზემოთ აღნიშნულ არც ერთ სიტუაციაში.  
                                                           17 ამ დანართის თანახმად, ტერმინი ,,წარმოშობა’’ განსაზღვრულია ევროკავშირის რეგულაციის 2 თავში, #450/2008 ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს მიერ, რომელიც თარიღდება 2008 წლის 23 აპრილით, ევროკავშირის საბაჟო კოდქსის თანახმად (მოდერნიზებული საბაჟო კოდექსი).   
18 CIR და EDF-ს თანახმად მოწოდება შესაძლოა გამომდინარეობდეს ნებისმიერ ქვეყნიდან, თუ მიწოდების თანხა შესყიდულია  100.000 € -ით თითოეულ შესყიდვაზე. 
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 პუნქტი (1) -დან (4)-ის ჩათვლით არ ვრცელდება შესყიდვის მასალებზე რომელიც მოწოდებულია განსაკუთრებით ხელსაყრელი პირობებით მომწოდებლისგან რომლის საწარმოს ლიკვიდაცია მიმდინარეობს, ან მიმღები, ბაკროტის ლიკვიდატორი, კრედიტორებთან შეთანხმების მეშვეობით, ან მსგავსი პროცედურის დაცვით  ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად.   2.5. კონტრაქტის დადების დაუშვებლობა   კონტრაქტის დადებაზე შესაძლოა უარი ეთქვას იმ კანდიდატებს ან ტენდერის მონაწილეებს, რომლებიც შესყიდვის პროცედურის დროს:  (ა) წარმოადგენენ ინტერესთა კონფლიქტის სუბიექტებს; (ბ) დანაშაული მიუძღვით ბენეფიციარების მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის მიუწოდებლობით ან ინფორმაციის გაუმართავად მიწოდებით რომელიც იწვევს კონტრაქტის პროცედურაში მონაწილეობის პირობის დარღვევას.   3. საერთო შესყიდვის  წესები  სატენდერო დოკუმენტების შედგენა ხდება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად. თუ მათ არ აქვთ საკუთარი დოკუმენტები, ბენეფიციარებს შეუძლიათ ნებასურვილის მიხედვით გამოიყენონ ის მოდელები, რომლებიც გამოქვეყნებულია პრაქტიკულ სახელმძღვანელოში ევროფეიდის ვებ გვერდზე. ევროკომისია არ გამოაქვეყნებს განაცხადებსა და სატენდერო დოკუმენტებს, რომლებიც გაცემულია ბენეფიციარების მიერ.  აპლიკაციის მიღებისა და ტენდერის გამოცხადების ვადა უნდა იყოს გონივრული, რათა დაინტერესებულ მხარეებს ჰქონდეთ საკმარისი დრო მოამზადონ და წარმოადგინონ საკუთარი ტენდერები.  უნდა შეიქმნას შეფასების კომიტეტი, რომელიც შეაფასებს, როგორც აპლიკაციებს ასევე ტენდერებს 60 000 ევროს ღირებულების ფარგლებში ან გამორიცხვის, შერჩევისა და გადაცემის კრიტერიუმების საფუძველზე, რომელიც გამოქვეყნებული იქნება ბენეფიციარის მიერ წინასწარ სატენდერო დოკუმენტებში. აღნიშნულ კომიტეტის შემადგენლობაში უნდა იყოს წევრთა კენტი რაოდენობა, სულ ცოტა სამი წევრი, აგრეთვე ყველა ტექნიკური და ადმინისტრაციული აღჭურვილობა რომელიც  საჭიროა ტენდერის შესახებ დასკვნის მოსამზადებლად.  4. განსაკუთრებული წესები მომსაურებას კონტრაქტებთან დაკავშირებით  4.1. 300 000 ევროიანი და მეტი რაოდენობის კონტრაქტი  300 000 ევროიანი და მეტი რაოდენობის მომსახურების კონტრაქტი უნდა გაფორმდეს საერთაშორისო შეზღუდული სატენდერო პროცედურების საშუალებით, საკონტრაქტო განაცხადის პუბლიკაციის თანახმად.  სატენდერო განაცხადი ქვეყნდება სხვადასხვა სახის მედია საშუალებით. უფრო კონკრეტულად, ბენეფიციარის ვებ გვერდზე, საერთაშორისო პრესაში, აგრეთვე იმ ქვეყნის ეროვნულ პრესაში, სადაც ხორციელდება მოქმედება, ან სხვა სპეციალური პერიოდული გამოცემების საშუალებით. განაცხადში უნდა დასახელდეს კანდიდატთა რაოდენობა, რომელიც განისაზღვრება ოთხიდან რვამდე ოდენობით. ყველა მათგანი უნდა იყოს მოწვეული სატენდერო განაცხადის შემოსატანად რათა უზრუნველყოფილ იქნას ჯანსაღი კონკურენცია.  სერვის პროვაიდერებმა უნდა შეასრულონ ნაწილი 2-ის პირობები, ბენეფიციარები ტენდერში წერილობით მოიწვევენ მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შერჩევის კრიტერიუმებს. 
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 4.2. კონტრაქტი, რომელიც შეადგენს 300 000 ევროზე ნაკლებს და 60 000 ევროზე მეტს  ამ ტიპის კონტრაქტები იდება კონკურენციაზე დაყრდნობილი მოლაპარაკების საფუძველზე პუბლიკაციის გარეშე, რომლის დროსაც ბენეფიციარი კონსულტაციას გადის მინუმუმ სამ პროვაიდერთან თავისი არჩევანის მიხედვით. შედეგად ის უთანხმდება პირობებზე ერთ-ერთ ან რამდენიმე მათგანს და შესაბამისად აფორმებს კონტრაქტს.  4.3. კონტრაქტი, რომელიც შეადგენს 60 000 ევროს ან ნაკლებს   როდესაც მომსახურება შეადგენს 60 000 ევროს ღირებულებას ან ნაკლებს, მაშინ პროცედურები დგინდება ბენეფიციარის მიერ, ამ დანართის 1, 2 და 3  სექციების წესებისა და პრინციპების გათვალისწინებით.  5. კონკრეტული წესები მიწოდებასთან დაკავშირებულ კონტრაქტებზე  5.1. კონტრაქტი, რომელიც შეადგენს 300 000 ევროს და  მეტს  კონტრაქტი, რომელიც შეადგენს 300 000 ევროს და მეტს გადაეცემა საერთაშორისო ღია ტენდერის პროცედურის საშუალებით, საკონტრაქტო განაცხადის პუბლიკაციის თანახმად.  საკონტრაქტო განაცხადი ქვეყნდება მედიის საშუალებით, კერძოდ ბენეფიციარის ვებ გვერდზე, საერთაშორისო პრესაში, იმ ქვეყნის ეროვნულ პრესაში, სადაც მოქმედება ხორციელდება, ან სხვა სპეციალური პერიოდული გამოცემების საშუალებით.   მიმწოდებელმა უნდა შეასრულოს ნაწილი 2-ის პირობები და წარმოადგინოს სატენდერო წინადადება.  5.2.  კონტრაქტი, რომელიც შეადგენს 100 000 ევროს ან 300 000 ევროზე ნაკლებს  ამგვარი კონტრაქტი გადაეცემა ღია სატენდერო პროცედურების საშუალებით, რომელიც ქვეყნდება ადგილობრივად: საკონტრაქტო განაცხადი ქვეყნდება მედიის საშუალებით, იმ ქვეყნის ეროვნულ პრესაში, სადაც მოქმედება ხორციელდება.  ადგილობრივი ღია სატენდერო პროცედურა სხვა მიმწოდებლებს სთავაზობს იგივე შესაძლებლობებს რაც ადგილობრივი ფირმები.  5.3. კონტრაქტი, რომელიც შეადგენს 100 000 ევროზე ნაკლებს და  60 000 ევროზე მეტს  ამგვარი კონტრაქტები გადაეცემა კონკურენტული მოლაპარაკების პროცედურის საშუალებით პუბლიკაციის გარეშე, სადაც ბენეფიციარი კონსულტაციას აძლევს მინუმუმ სამ პროვაიდერს  და აკეთებს შეთანხმებას კონტრაქტის ვადებთან დაკავშირებით რომელიმე მათგანთან.   5.4. კონტრაქტი, რომელიც შეადგენს 60 000 ევროს და  ნაკლებს  როდესაც კონტრაქტი შეადგენს 60 000 ევროს ან ნაკლებს, მაშინ პროცედურები დგინდება ბენეფიციარის მიერ, დანართის 1,2 და 3 -ის თანახმად.  6. განსაკუთრებული წესები კონტრაქტის მუშაობისთვის 6.1.  კონტრაქტი, რომელიც შეადგენს 5 000 000 ევროს და მეტს  
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კონტრაქტი, რომელიც შეადგენს 5 000 000 ევროს და მეტს გადაეცემა საერთაშორისო ღია ტენდერის პროცედურის საშუალებით, საკონტრაქტო განაცხადის პუბლიკაციის თანახმად. საკონტრაქტო განაცხადი ქვეყნდება მედიის საშუალებით, კერძოდ ბენეფიციარის ვებ გვერდზე, საერთაშორისო პრესაში, იმ ქვეყნის ეროვნულ პრესაში, სადაც მოქმედება ხორციელდება, ან სხვა სპეციალური პერიოდული გამოცემების საშუალებით.  ნებისმიერი კონტრაქტორი, რომელიც  ასრულებს  ნაწილი 2-ის პირობებს შეუძლია  სატენდერო წინადადების წარდგენა.  6.2.  კონტრაქტი, რომელიც შეადგენს 300 000 ევროს და  5 000 000 ევროზე ნაკლებს  ამგვარი კონტრაქტი გადაეცემა ღია სატენდერო პროცედურების საშუალებით, რომელიც ქვეყნდება ადგილობრივად: საკონტრაქტო განაცხადი ქვეყნდება მედიის საშუალებით, იმ ქვეყნის ეროვნულ პრესაში, სადაც მოქმედება ხორციელდება.  ადგილობრივი ღია სატენდერო პროცედურა სხვა კონტრაქტორებს სთავაზობს იგივე შესაძლებლობებს რაც ადგილობრივი ფირმები.  6.3.  კონტრაქტი, რომელიც შეადგენს 300 000 ევროზე ნაკლებს და  60 000 ევროზე მეტს  ამგვარი კონტრაქტები გადაეცემა კონკურენტული მოლაპარაკების პროცედურის საშუალებით პუბლიკაციის გარეშე, სადაც ბენეფიციარი კონსულტაციას აძლევს მინუმუმ სამ პროვაიდერს  და აკეთებს შეთანხმებას კონტრაქტის ვადებთან დაკავშირებით რომელიმე მათგანთან.  6.4. კონტრაქტი, რომელიც შეადგენს 60 000 ევროს და  ნაკლებს  როდესაც კონტრაქტი შეადგენს 60 000 ევროს ან ნაკლებს, მაშინ პროცედურები დგინდება ბენეფიციარის მიერ, დანართის 1,2 და 3 -ის თანახმად.  7. მოლაპარაკების პროცედურის გამოყენება  ბენეფიციარებს შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება ერთჯერადი ტენდერის საფუძველზე შეთანხმებული პროცედურის გამოყენების შესახებ, შემდეგ შემთხვევებში:  (ა) ჰუმანიტარული დახმარების, სამოქალაქო დაცვის ოპერაციის, კრიზისის მართვის მიზნით. კრიზისული სიტუაციები შესაძლოა წამოიჭრას მხოლოდ მაშინ, როცა ფორმალურად იქნება აღიარებული ევროკომისიის მიერ. კონტრაქტორი აცნობებს კოორდინატორს კრიზისული  სიტუაციის გამოცხადებისა და დეკლარაციის ძალაში ყოფნის ვადას.   (ბ) როდესაც მომსახურების გაწევა ევალება საჯარო სექტორის ორგანოებს, არაკომერციულ ინსტიტუტებს და ასოციაციებს, აგრეთვე თუ კი დაკავშირებულია აქტივობებთან რომელიც დახმარებას უწევს ადამიანებს, რომლებიც მოღვაწეობენ სოციალურ სფეროში;  (გ) როდესაც კონტრაქტი მიმდინარე აქტივობების ფარგლებში ფართოვდება:  1. გაუთვალისწინებელი გარემოების ფარგლებში, რომელიც არ არის მოხსენიებული მთავარი მომსახურების კონტრაქტში მაგრამ გახდა შესასრულებლად სავალდებულო იმ პირობით რომ დამატებითი მომსახურება არ უნდა იქნას ტექნიკურად თუ ეკონომიკურად გამოყოფილი მთავარი კონტრაქტისგან გარდა ბენეფიციარების უკიდურესად არაკომფორტულ მდგომარეობაში ყოფნისა, და ამასთანავე ისეთ შემთხვევაში, როდესაც საერთო თანხა დამატებითი სერვისის არ აჭარბებს პირველსაწყისი კონტრაქტის ღირებულების 50%-ს; ან 
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2. მოიცავს მსგავსი ტიპის მომსახურებებს რომელიც დავალებულია კონტრაქტორისთვის და უზრუნველყოფს შემდეგ მომსახურებას, რომელიც  მთავარი კონტრაქტიდან გამომდინარეობს: ა)საკონტრაქტო განაცხადი დაიბეჭდა პირველი მომსახურებისთვის და იმის ალბათობა რომ შეთანხმებული პროცედურა პროექტის ახალი სერვისებისათვის და მიახლოებული ღირებულება არის აშკარად თვალნათელი აღნიშნულ საკონტრაქტო განაცხადში; აგრეთვე ბ) კონტრაქტის გავრცობა იმისათვის რომ ღირებულებამ და ხანგრძლივობამ არ გადააჭარბოს პირველსაწყისი კონტრაქტის ღირებულებასა და ხანგრძლივობას. (დ) ძირითადი მიმწოდებლის მიერ დამატებითი ჩაბარების შემთხვევაში, როდესაც საჭირო იყო ძირითადი საქონლის ნაწილობრივი ჩანაცვლება, მოწყობილობის მიწოდება ან არსებული მარაგის ან მოწყობილობების გაფართოება, რა შემთხვევაშიც მიმწოდებლის შეცვლა იძულებულს ხდიდა ბენეფიციარს მიეღო განსხვავებული მახასიათებლის მქონე საქონელი რაც გამოიწვევდა ან შეუთავსებლობას ან ტექნიკურ სითულეებს ოპერაციების განხორციელების დროს. (ე) დამატებითი სამუშაო რომელიც არ შედის ძირითად კონტრაქტში და გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო, საჭირო გახდა გარკვეული სამუშაოების ჩატარება იმ პირობით, რომ აღნიშნული სამოშაო დაუშვებელია იყოს ტექნიკურად ან ეკონომიკურად გამოყოფილი ძირითადი კონტრაქტისგან ბეფეფიციარისთვის სერიოზული დისკომფორტის შექმნის გარეშე. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა რომ სამუშაო გამოყოფადიაზირითადი კონტრაქტისგან, მნიშვნელოვანია რომ საერთო თანხა დამატებითი სამუშაოების შესრულებისათვის არ უნდა აღემატებოდეს ძირითადი კონტრაქტის ღირებულების 50%ს. (ვ) როდესაც ტენდერის პროცედურა განხორციელდა წარუმატებლად, იგულისხმება, რომ არცერთი რაოდენობრივად ან/და ფინანსურად ღირებული ტენდერი არ იქნა მიღებული. ასეთ შემთხვევაში, ტენდერის პროცედურის გაუქმების შემდგომ, ბენეფიციარს უფლება აქვს მოელაპარაკოს თავისი არჩევანის მიხედვით ერთ ან რამდენიმე ოფერენტს რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა ტენდერის პროცედურაში.იმის გათვალისწინებით რომ, ტენდერის პროცედურის საწყისი პირობები არ უნდა იყოს არსებითად შეცვლილი; (ზ)როდესაც კონტრაქტით დაინტერესებული სუბიექტი მიჰყვება შეჯიბრის პროცესს და განცხადების გაკეთების წესის გათვალისწინებით უნდა გამოცხადდეს შეჯიბრის გამარჯვებულად ან ერთ-ერთ გამარჯვებულად, რა შემთხვევაშიც, ყველა გამარჯვებული უნდა იქნას მოწვეული მოლაპარაკებაში მონაწილების მისაღებად; (თ) ტექნიკური მხარის გათვალისწინებით, ისეთი მიზეზის არსებობის შემთხვევაში რომელიც დაკავშირებულია ექსკლუზიური უფლებამოსილების დაცვასთან, კონტრაქტი შესაძლოა დაიდოს მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სერვისის პროვაიდერთან; (ი) როდესაც საქონლის სპეციფიკიდან და კონკრეტული ხასიათიდან გამომდინარე გამართლებულია, მაგალითად როდესაც კონტრაქტი განსაზღვრულია ესქკლუზიურად მხოლოდ გარკვეული პატენტის მფლობელისთვის ან ლიცენზიისათვის პატენტების გამოყენების შესახებ; (კ) როდესაც ბრძანებების განთავსება ხდებაჰუმანიტარულიშესყიდვისცენტრში, ისინი აღიარებულია ევროკომისიის შესაბამისი სერვისის მიერ  ან ცენტრალური შემსყიდველი ოფისის მიერ (იხილეთ პუნქტი 8.5). (ლ) როდესაც საკითხი ეხება ხარჯებისშემოწმებისანგარიშსა და ფინანსური გარანტიას, რომელიც გათვალისწინებულია კონტრაქტით; (მ) როდესაც ხდება საიდუმლო კონტრაქტების, უსაფრთხოებისგანსაკუთრებულიზომების შემცველი კონტრაქტების გაფორმება. როდესაც არის მოთხოვნა ევროკავშირის არსებითიინტერესების დაცვის შესახებ ან სხვა პარტნიორი ქვეყნის მიერ; (ნ) როდესაც კონტრაქტები იგზავნება ან შეისყიდება სასაქონლობაზარზე; (ო) როდესაც განსაკუთრებითხელსაყრელპირობებში, კონტრაქტების შესყიდვის მიზნით, მიმწოდებლი და   მიმღები, ბანკროტის ლიკვიდატორი, კრედიტორი აწარმოებს ბიზნეს საქმიანობის ლიკვიდაციას ან მსგავს პროცედურას ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად; (პ) როდესაც ახალი კონტრაქტის დადება არის საჭირო არსებული კონტრაქტის ვადამდე შეწყვეტის გამო.      
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8. განსაკუთრებული შემთხვევები  ამ დანართში მოხსენიებული წესების გარდა შესაძლოა გამოყენებულ იქნას სხვა წესებიც, გარდა იმ პრინციპებისა რომლებიც მოყვანილია 1-ლ და მე-2 სექციაში ეროვნებისა და წარმოშობასთან დაკავშირებული რეგულაციები, რომლებიც  ყოველთვის გამოყენებადია.  8.1. თანადაფინანსება  როდესაც ქმედება ფინანსდება რამდენიმე დონორის ან ერთ-ერთი სხვა დონორის მიერ, რომელსაც დაფინანსებაში უფრო დიდი წვლილი მიუძღვის ვიდრე ევროკავშირს, მაშინ ბენეფიციარზე დაკისრებული შესყიდვის წესები განსხვავდება პუნქტი 3 -დან 7-ის ჩათვლით მოხსენიებული წესებისაგან. ბენეფიციარებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს წესები.  8.2.  წევრი სახელმწიფოების საჯარო ადმინისტრაცია  როდესაც ბენეფიციარი ან აფილირებული პირი წარმოადგენს კონტრაქტორს და/ან საკონტრაქტო ერთეულს ევროკავშირის დირექტივებზე დაყრდნობით შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ შესყიდვის პროცედურაში, მათ უნდა გამოიყენონ შესაბამისი დებულებები და გაითვალისწინონ ამ დანართის წესები. ზემოაღნიშნულის მიუხედავად,ეროვნებისა და წარმოშობის შესახებ დებულებები, რომლებიც მოყვანილია პუნქტი 2-ში კვლავ რჩება ძალაში.  8.3.  საერთაშორისო ორგანიზაციები   როდესაც ბენეფიციარები ან აფილირებული პირი წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციას, ის იყენებს საკუთარი შესყიდვების წესებს, თუ აღნიშნული შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. როდესაც ხდება ორგანიზაციის საყრდენის  პოზიტიურად შეფასება, წესებიც შესაბამისად ითვლება საერთაშორისო სტანდარტების ექვივალენტურად. ხოლო თუ ორგანიზაციის წესები არ გვთავაზობენ ექვივალენტის გარანტიას, ან სხვა განსაკუთრებულ შემთხვევებში ევროკომისია და ბენეფიციარი თანახმანი იქნებიან გამოიყენონ სხვა შესყიდვის პროცედურები რომელიც უზრუნველყოდს ამგვარი გარანტიის შემოთავაზებას. ასეთ შემთხვევაში, დადგენილია წინასწარ დადგენილია სპეციალური პირობები რომელიც უნდა იყოს დაცული.  ორგანიზაციის შესაბამისი წესით იწარმოება  ევროკავშირის მარეგულირებელიდებულებების, საქონელთა წარმოშობის, ორგანიზაციების ეროვნების, შერჩეული კომპანიებისა და ექსპერტების  მოქმედება. ნებისმიერ შემთხვევაში, საქონელი, ორგანიზაცია, კომპანია და ექსპერტები უფლებამისილები არიან  ევროკავშირის მარეგულირებელიდებულებების თანახმად.   სხვა დანარჩენ შემთხვევებში, კონტრაქტორები და მიმწოდებლები გამომდინარეობენ  იმ წევრი ქვეყნებიდან  ან ქვეყნებიდან, ტერიტორიებიდან  და რეგიონებიდან, რომლებიც მოხსენიებულია უფლებამოსილებად შესაბამისი რეგულაციის/ ძირითადი აქტის თანახმად, სადაც ხდება გრანტის წესების დარეგულირება პრაქტიკული სახელმძღვანელოს ა2ა -დან ა2გ-მდე. ნებისმიერი გამოტოვებული წესი წარმოშობისა და ეროვნების შესახებ მოხსენიებულია ზემოთ ევროკავშირის მარეგულირებელიდებულებების სპეციალურ დებულებებში.   8.4.    ტრადიციული სააგენტოები  როდესაც ბენეფიციარები ან შვილობილი პირი წარმოადგენს ტრადიციულ სააგენტოს  (საჯარო იურიდიულ პირს, რომელიც შექმნილია კავშირის კანონმდებლის მიერ კავშირის კომპეტენციათა განხორციელების მიზნით ექსპერტიზის კონკრეტულსფეროებში), იგი გამოიყენებს საკუთარი შესყიდვის წესებს.  8.5.  ცენტრალური ყიდვის ოფისები/ ჰუმანიტარული შესყიდვის ცენტრები 
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 როდესაც ბენეფიციარი გამოიყენებს ცენტრალური ყიდვის ოფისებს როგორც სერვისის პროვაიდერი, იგი არჩევს მათ პროცედურების შესაბამისად, როგორც  მოცემულია ზემოთ სერვისის კონტრაქტში. ეს ცენტრალური ყიდვის ოფისები გამოიყენებენ ბენეფიციარზე დაკისრებულ წესებს.  როდესაც ჰუმანიტარული შესყიდვის ცენტრი აღიარებულია ევროკომისიის მიერ, იგი გამოიყენებს წესებს, რომელიც შეთანხმებულია მისი დამტკიცების დროს.    დანართი V გადახდის მოთხოვნასა გრანტ ხელშეკრულებაზე ევროკავშირის საგარეო მოქმედებები  <გადახდის მოთხოვნის თარიღი>  <დამკვეთი ორგანოს მისამართი> <კონტრაქტში მითითებული ფინანსური ერთეული/პუნქტი>19  საგრანტო ხელშეკრულების საცნობარო ნომერი: საგრანტო ხელშეკრულების სათაური: კორდინატორის სახელი და მისამართი: გადახდის მოთხოვნის ნომერი: გადახდის მოთხოვნის პერიოდი:  ძვირფასო ბატონებო/ქალბატონებო,  ვითხოვ < შემდგომიწინასწარდაფინანსებისგადახდას/ ბალანსის გადახდას > ზემოთ აღნიშნული ხელშეკრულების თანახმად.  მოთხოვნილი თანხა წარმოდგენილია < კონტრაქტის სპეციალური პირობების მუხლი 4 (1) -ის თანახმად: ... >  გთხოვთ იხილეთ თანდართული შემდგომი მხარდამჭერი დოკუმენტები:  - ხარჯებისშემოწმებისანგარიში ან ხარჯთა დეტალური სქემა (საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 15.7 მუხლის თანახმად). - ფინანსური გარანტია (საჭიროებისშემთხვევაში ხელშეკრულების სპეციალური პირობების მუხლი 4-ის თანახმად).  -  ნარატიული და ფინანსური შუალედური ანგარიში (შემდგომი წინასწარი დაფინანსების გადახდისთვის). - ბიუჯეტი მოხსენების პერიოდში (შემდგომი წინასწარი დაფინანსების გადახდისთვის). - თხრობითიდაფინანსურისაბოლოოანგარიში (ბალანსის გადახდისთვის).  გადახდა უნდა გაკეთდეს შემდგომ საბანკო ანგარიშზე: < მიუთითეთ ანგარიშის  ნომერი, რომელიც ნაჩვენებია ხელშეკრულების ფინანსური იდენტიფიკაციის დანართში20> 
                                                           
19 არ დაგავიწყდეთ წერილის ასლის გაგზავნა კონტრაქტის სპეციალური პირობების  მუხლი 5 (1) -ში მოხსენიებული პირისათვის, არსებობის შემთხვევაში. 20 სხვა საბანკო ანგარიშის არსებობის შემთხვევაში გამოიყენეთ ახალი ფინანსური იდენტიფიკაციის ფორმა და დროულად მოგვაწოდეთ იგი. 
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  დეკლარაცია ღირსების შესახებ  ვადასტურებ, რომ გადახდის მოთხოვნაში შემავალი ინფორმაცია არის  სრული,  სანდო და ჭეშმარიტი და საბუთდება ადეკვატური მხარდამჭერი დოკუმენტებით.  ვადასტურებ, რომ გამოცხადებული ხარჯები, რომლებიც მოცემულია ამ კონტრაქტის თანახმად არის კანონიერი.  პატივისცემით,  <ხელმოწერა>                                     
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ფინანსური იდენტიფიკაცია 
კონფიდენციალობის შეთანხმება 
http://ec.europa.eu/budget/library/contracts_grants/info_contracts/privacy_statement_en.pdf ანგარიშისსახელი ანგარიშის სახელი ----------------სახელმწიფო ხაზინის FX ანგარიში-------------------------------- მისამართი                            -------------------  გორგასალის ქ. 16--------------------------------------- ქალაქი -------------თბილისი ----------------------  ფოსტის კოდი ---------0114 ----------------- ქვეყანა --------საქართველო ---------------------------------------------------------------------- სახელი ან სათაური, რომლის თანახმადაც გაიხსნა ანგარიში და არა ანგარიშის მფლობელის სახელი საკონტაქტო პირი -----------ნათია ხორგუაშვილი ---------------------------------------------------- ტელეფონი ----        +995 32 226  15 30          ---------- ფაქსი -------- +995  32 226  14   68  -------- ელ.მისამართი ---------------   n.khorguashvili @mof.ge ----------------------------------------- ბანკი ბანკის სახელი ------------- საქართველოს ეროვნული ბანკი ----  სვიფტ კოდი: BNLNGE22 --------------- ფილიალის მისამართი -------- სანაპიროს ქ. 2---------------------------------------------------------- ქალაქი --- თბილისი  ------ ფოსტის კოდი ----------0114------------- ქვეყანა -------------- საქართველო ----------------------------------------------- ანგარიშის ნომერი ----------------------------------------------------------------------------------------- აიბანი ------------- GE65NB0331100001150207  ----------------------------------------------------- თუ აიბანის კოდი (საერთაშრისო ბანკის ანგარიშის ნომერი) გამოიყენება იმ ქვეყანაში, სადაც თქვენი ბანკი მდებარეობს შენიშვნები: შუამავალი ბანკი (Euro), DeutscheBundesbank, ZentraleFrankfurtAmMainSwiftCode: Markdeff Acc: 5040040060 ბანკის ბეჭედი +ბანკის წარმომადგენლის ხელმოწერა                           თარიღი + ანგარიშის მფლობელის ხელმოწერა ორივე სავალდებულოა                                                                                 სავალდებულოა ხელი მოწერილია             ბეჭედი დასმულია                        ხელი მოწერილია             ბეჭედი დასმულია   10.12.2014  სასურველია დაერთოს საბანკო განაცხადის ასლი. გაითვალისწინეთ, რომ საბანკო განაცხადი ითვალისწინებს ყველა ინფორმაციას, რომელიც მოცემულია ზემოთ ,,ანგარიშის სახელისა’’ და ,,ბანკის’’ სახელით. ამ შემთხვევაში ბანკის ბეჭედი და ბანკის წარმომადგენლის ხელმოწერა არ იქნება საჭირო, ხოლო ანგარიშის მფლობელის ხელმოწერა სავალდებულოა ყველა შემთხვევებში.   დანართი VI  შუალედური ნარატიული ანგარიში  - ანგარიშს ავსებს და ხელს აწერს კოორდინატორის საკონტაქტო პირი. - ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს ფინანსურ ინფორმაციას, რომელიც ჩანს ფინანსურ მოხსენებაში. - გთხოვთ შეავსეთ მოხსენება ბეჭდვის საშუალებით  ან კომპიუტერით (თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს ფორმა  შემდეგ მისამართზე  < მიუთითეთ >. - გთხოვთ, გააფართოვეთ პარაგრაფები საჭიროებისამებრ. - დაუთმეთ  ყურდაღება საგრანტო ხელშეკრულების სპეციალურ პირობებს და გამოაგზავნეთ თქვენი მოხსენების ერთი ასლი ზემოთ აღნიშნულ მისამართზე. - დამკვეთ ორგანოს უფლება აქვს, რომ უარყოს ნებისმიერი არასრული  ან ცუდად შევსებული ანგარიში. - შეკითხვებზე გაცემის პერიოდი განსაზღვრულია 1.6- პუნქტში. 
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 სარჩევი  ანგარიშში გამოყენებული შემოკლებათა  ჩამონათვალი  
1. აღწერა  
1.1. სარანტო ხელშეკრულების კოორდინატორის სახელი: 1.2. საკონტაქტო პირის სახელი და თანამდებობა: 1.3. ბენეფიციარისა და შვილობილი პირის სახელი: 1.4. მოქმედების სათაური: 1.5. კონტრაქტის ნომერი: 1.6. მოხსენების პერიოდის დაწყებისა და დამთავრების თარიღი: 1.7. სამიზნე ქვეყანა ან რეგიონი: 1.8. საბოლოო ბენეფიციარი  ან სამიზნე ჯგუფი  1 (თუ არ ემთხვევა)  ( მათ შორის ქალებისა და კაცების რაოდენობა): 1.9. ქვეყანა, სადაც ხდება მოქმედება (თუ არ ემთხვევა 1.7-ს):   ----------------------------------- 1 ,,სამიზნე ჯგუფები’’ არიან ჯგუფები, პირები, რომლებიც პირდაპირ პოზიტიურ გავლენას ახდენენ პროექტზე, ხოლო ,,საბოლოო ბენეფიციარები’’ არიან ის პირები, რომლებიც სარგებლობას იღებენ პროექტიდან გრძელვადიანპერსპექტივაში საზოგადოების დონეზე ან საერთოდ სექტორში.   2.  მოქმედების განხორციელების შეფასება  
2.1. მოქმედების მოკლეშინაარსი  გთხოვთ, გააკეთეთ მოქმედების განხორციელების გლობალური მიმოხილვა ანგარიშის პერიოდში (არა უმეტეს ½ გვერდისა).  გთხოვთ, ჩამოთვალეთ კონკრეტული ამოცანების ინდიკატორები, დაასახელეთ  მიღწევის დონე, თუ რა თქმა უნდა ხელმისაწვდომია ამ ეტაპზე:  ,, ინდიკატორი 1’’: სამიზნე ღირებულება ,, ინდიკატორი 2’’: სამიზნე ღირებულება  2.2. შედეგები და საქმიანობა  როგორ შეაფასებდით მოქმედების შედეგებს? მათ შორის დაკვირვებას შესრულებაზე და შედეგების მიღწევას, მოქმედებას ჰქონდა თუ არა გაუთვალისწინებელი პოზიტიური ან ნეგატიური შედეგები.  თვალი ადევნეთ დანართ 1-ს, ჩამოთვალეთ პროგრესის შედეგები, რომლებიც უკავშირდება ინდიკატორებს და იმ საქმიანობას, რომელიც ხორციელდება ანგარიშის პერიოდში.  R 1 - ,,შედეგი 1-ის სათაური’’ < ჩამოთვალეთ ყოველი შედეგის მიღწევები მოქმედების დასაწყისში და ახსენით მასში შეტანილი ცვლილებები, განსაკუთრებით დაუკმაყოფილებელი ცვლილებები; მოიყვანეთ ვარაუდები >:  1.1. ,, ინდიკატორი 1’’: სამიზნე ღირებულება(R 1) 1.2. ,, ინდიკატორი 2’’: სამიზნე ღირებულება (R 1) 1.3.  ....  ა.1.1. მოქმედების სათაური: კონფერენციის მდებარეობა - w, მონაწილეები - x, დღეები - y, თარიღები - z’’  
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 თემები/მოქმედებები <გთხოვთ დაამუშავეთ>:  მოიყვანეთ ცვილებათა მიზეზები <პრობლემები> (მაგ. შეყოვნება, გაუქმება, საქმიანობის გადადება):  მოიყვანეთ რისკები, როლებმაც შეაფერხა საქმიანობის რეალიზაცია და აგვიხსენით როგორ მოაგვარეთ ეს პრობლემა.  A1 2- მოქმედება 2-ის სათაური’’ ... (R 2)- შედეგი 2-ის სათაური ... 1.1. ,,ინდიკატორი 1’’: სამიზნე ღირებულება (R 2) 1.2. ,,ინდიკატორი 2 ’’: სამიზნე ღირებულება (R 2)  A1. 2- მოქმედება 1 -ის სათაური’’ (R 2) ... A 2.2 შედეგი 2-ის სათაური(R 2) …  1.3. მოიყვანეთ შესაბამისი განახლებული ჩარჩო ცვილილებებით.  ჩამოთვალეთ ყველა კონტრაქტი (სამუშაოები, მარაგი, სერვისები), რომელიც შეადგენს 60 000 ევროზე მეტს მოქმედების განხორციელების ანგარიშის პერიოდში, მიუთითეთ თანხა ყოველ კონტრაქტზე, დაასახელეთ პროცედურა და კოორდინატორის სახელი.  1.4.  მოიყვანეთ სამოქმედო გეგმა:  
1წელი 
 ნახევარი წელი 1 ნახევარი წელი 2  
საქმიანობა თვე 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 განმახორციელებელიორგანო 
მაგალითი მაგალითი 

           მაგალითი 
საქმიანობის მომზადება 1 
(სათაური) 

            ბენეფიციარი ან შვილობილი პირი 1 
საქმიანობის შესრულება 1 (სათაური) 

            ბენეფიციარი ან შვილობილი პირი 1 
საქმიანობის მომზადება2 
(სათაური) 

            ბენეფიციარი ან შვილობილი პირი 2 
ა.შ.              
              
              
              
              

 2. ბენეფიციარები/შვილობილი პირები  და სხვა თანამშრომლობა 
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 2.1. როგორ აფასებთ ურთიერთობას ბენეფიციარებს/შვილობილ პირებს შორის ( ე.ი. რომლებმაც ხელი მოაწერეს კოორდინატორის ან შვილობილი პირების სახელით)? მოიყვანეთ კონკრეტული ინფორმაცია თითოეული ბენეფიციარის/შვილობილი პირის შესახებ. 2.2. როგორ აფასებთ ურთიერთობას ორგანიზაციასა და სახელმწიფო ორგანოებს შორის მოქმედ ქვეყანაში? როგორი გავლენა აქვს ამ ურთიერთობას მოქმედებაზე? 2.3. აღწერეთ თქვენი ურთიერთობა ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციასთან, რომლეცჩაბულია მოქმედების განხორციელებაში: - ასოციაცია (არსებობის შემთხვევაში) - კონტრაქტორი (არსებობის შემთხვევაში) - საბოლოო ბენეფიციარები და სამიზნე ჯგუფები - სხვა მესამე ჩაბმული პირები (მათ შორის სხვა დონორები, სხვა სამთავრობო სააგენტოები ან ადგილობრივი სამთავრობო ერთეულები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ა.შ.) 2.4. მოიყვანეთ ლინქები, სადაც ნაჩვენებია სხვა მოქმედებები.    2.5. მიღებული აქვს თუ არა თქვენს ორგანიზაციას ევროკავშირის გრანტები იგივე სამიზნე ჯგუფის გაძლიერების თვალსაზრისით, ეს მოქმედება იყო თუ არა კომპეტენტური წინა გრანტებთან შედარებით (ჩამოთვალეთ ყველა წინათ განხორციელებული ევროკავშირის გრანტები).  3. ხილვადობა 
უზრუნველყოფილია თუ არა  თანამშრომლობის ხილვადობა ევროკავშირთან ამ მოქმედებით?  ევროკავშირს უფლება აქვს გამოაქვეყნოს მოქმედების შედეგები. გაგაჩნიათ თუ არა რაიმე წინააღმდეგობა ამ მოხსენების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით ევროფეიდის ვებ გვერდზე? თუ გაგაჩნიათ, მაშინ განმარტებთ თქვენი წინააღმდეგობები აქ.  საკონტრაქტო პირის სახელი:  ხელმოწერა: ................................................ ადგილმდებარეობა: ................................. ანგარიშის მოხსენების თარიღი: .................................... ანგარიშის გაგზავნის თარიღი: ......................................                   
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                         კონტრაქტის წინა პერიოდი (დღე/თვე/წელი)     რეალური წინა პერიოდი       შემდგომი პერიოდი (დღე/თვე/წელი) 
ხარჯები ერთ. #ერთ -ები ერთ. ღირ-ბა (ევროში) 

საერთოღირ-ება (ევროში)  
საერთოღირ-ბა (ევროში) ერთ. #ერთ-ები ერთ. ღირ -ება (ევროში) 

საერთ. ღირ- ება (ევროში) 
1.ადამიანური რესურსები            
1.1. ხელფასები (მთ. თანხა, ადგილ. პერსონალი)          

1.1.1. ტექნიკური თვეში     თვეში    
1.1.2.ადმინისტრაციული/მხარდამჭერი პერსონალი თვეში     თვეში    
1.2.ხელფასები (მთ.თანხა) თვეში     თვეში    
1.3.ყოველდღიური ანაზღაურება მისიებსა და მგზავრობაზე           
1.3.1.საზღვარგარეთ (პერსონალი დანიშნულია მოქმედებისთვის) დღე-ღამეში     დღე-ღამეში     
1.3.2.ადგილობრივი (პერსონალი დანიშნულია მოქმედებისთვის) დღე-ღამეში     დღე-ღამეში     
1.3.3. სემინარის/კონფერენციის მონაწილეები დღე-ღამეში     დღე-ღამეში     
ჯამური ადამიანური რესურსები          
2.მგზავრობა          
2.1. საერთაშორისო მგზავრობა  თითო ფრენაზე     თითო ფრენაზე     
2.2.ადგილობრივი ტრანსპორტირება თვეში     თვეში    
ჯამური მგზავრობა          
3.მოწყობილობა და მარაგი          
3.1.ავტომობილის შესყიდვა ან დაქირავება  თითო ავტომობ.     თითო ავტომობ.    
3.2. ავეჯი, კომიუტერის მოწყობილობა          
3.3.მანქანები, ინსტრუმენტები...          
3.4.სათადარიგო ნაწილები/მოწყობ. მანქანისთვის, ინსტრუმენტები          
3.5 სხვა (მიუთითეთ)          
ჯამური მოწყობილობა და მარაგი          
4.ადგილობრივი ოფისი          
4.1. ავტომობილის ხარჯები თვეში     თვეში    
4.2. ოფისის ქირა თვეში     თვეში    
4.3. ოფისის მარაგი თვეში     თვეში    



Page 98 of 122 

4.4. სხვა სერვისები (ტელ., ფაქსი, ელ. ენერგია, გათბობა, რემონტი თვეში     თვეში    
ჯამური ადგილობრივი ოფისი          
5. სხვა ხარჯები, სერვისები          
3.1. პუბლიკაციები          
3.2. სწავლება, კვლევა          
3.3. ხარჯების შემოწმება/აუდიტი          
3.4. ხარჯების შეფასება          
3.5. თარგმნა, თარჯიმნები          
3.6. ფინანსური სერვისები (საბანკო გარანტიის ხარჯები და ა.შ.)          
3.7. კონფერეციებისა და სემინართა  ხარჯები          
3.8. ხილვადი მოქმედებები          
ჯამური სხვა ხარჯები, სერვისები          
4. სხვა          
          
 ჯამური სხვა          
5. ჯამური პირდაპირი ხარჯები (მოქმედება 1-6-თვის)          
8.არაპირდაპირი ხარჯები (მაქსიმუმ  ჯამური პირდაპირი ხარჯების 7% 7-დან)           
9. ჯამური ხარჯები (მოქმედება 7+8-თვის)          
10. გაუთვალისწინებელი სარეზერვო დებულება (მაქსიმუმ ჯამური პირდაპირი ხარჯების 5% 7-დან)  

         

11. ჯამური ხარჯები (მოქმედება 9+10-თვის)          
12- გადასახადები - შენატანები წვლილის სახით          
13. სულ მიღებული ხარჯები (მოქმედება 11+ 12-თვის).          

                           კონტრაქტის  განხორციელების  პერიოდი (დღე/თვე/წელი)      
ხარჯები ერთ. #ერთ -ები  (ა) 

ერთ. ღირ-ბა (ევროში) (ბ) 

საერთოღირ-ება (ევროში) (ა) * (ბ) 
გამოყენების შესაძლებლობა/ დამატება 

ერთ. #ერთ-ები  (ა) 

ერთ. ღირ -ება (ევროში) (ბ) 

საერთ. ღირ- ება (ევროში) (ა) * (ბ) 
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1.ადამიანური რესურსები            
1.1. ხელფასები (მთ. თანხა, ადგილ. პერსონალი)          

1.1.2. ტექნიკური თვეში     თვეში    
1.1.2.ადმინისტრაციული/მხარდამჭერი პერსონალი თვეში     თვეში    
1.2.ხელფასები (მთ.თანხა) თვეში     თვეში    
1.3.ყოველდღიური ანაზღაურება მისიებსა და მგზავრობაზე           
1.3.1.საზღვარგარეთ (პერსონალი დანიშნულია მოქმედებისთვის) დღე-ღამეში     დღე-ღამეში     
1.3.2.ადგილობრივი (პერსონალი დანიშნულია მოქმედებისთვის) დღე-ღამეში     დღე-ღამეში     
1.3.3. სემინარის/კონფერენციის მონაწილეები დღე-ღამეში     დღე-ღამეში     
ჯამური ადამიანური რესურსები          
2.მგზავრობა          
2.1. საერთაშორისო მგზავრობა  თითო ფრენაზე     თითო ფრენაზე     
2.2.ადგილობრივი ტრანსპორტირება თვეში     თვეში    
ჯამური მგზავრობა          
3.მოწყობილობა და მარაგი          
3.1.ავტომობილის შესყიდვა ან დაქირავება  თითო ავტომობ.     თითო ავტომობ.    
3.2. ავეჯი, კომიუტერის მოწყობილობა          
3.3.მანქანები, ინსტრუმენტები...          
3.4.სათადარიგო ნაწილები/მოწყობ. მანქანისთვის, ინსტრუმენტები          
3.5 სხვა (მიუთითეთ)          
ჯამური მოწყობილობა და მარაგი          
4.ადგილობრივი ოფისი          
4.1. ავტომობილის ხარჯები თვეში     თვეში    
5.2. ოფისის ქირა თვეში     თვეში    
5.3. ოფისის მარაგი თვეში     თვეში    
5.4. სხვა სერვისები (ტელ., ფაქსი, ელ. ენერგია, გათბობა, რემონტი თვეში     თვეში    
ჯამური ადგილობრივი ოფისი          
6. სხვა ხარჯები, სერვისები          
5.1. პუბლიკაციები          
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5.2. სწავლება, კვლევა          
5.3. ხარჯების შემოწმება/აუდიტი          
5.4. ხარჯების შეფასება          
5.5. თარგმნა, თარჯიმნები          
5.6. ფინანსური სერვისები (საბანკო გარანტიის ხარჯები და ა.შ.)          
5.7. კონფერეციებისა და სემინართა  ხარჯები          
5.8. ხილვადი მოქმედებები          
ჯამური სხვა ხარჯები, სერვისები          
6. სხვა          
          
 ჯამური სხვა          
7. ჯამური პირდაპირი ხარჯები (მოქმედება 1-6-თვის)          
8.არაპირდაპირი ხარჯები (მაქსიმუმ  ჯამური პირდაპირი ხარჯების 7% 7-დან)           
9. ჯამური ხარჯები (მოქმედება 7+8-თვის)          
10. გაუთვალისწინებელი სარეზერვო დებულება (მაქსიმუმ ჯამური პირდაპირი ხარჯების 5% 7-დან)  

         

11. ჯამური ხარჯები (მოქმედება 9+10-თვის)          
12- გადასახადები - შენატანები წვლილის სახით          
13. სულ მიღებული ხარჯები (მოქმედება 11+ 12-თვის).          

                             კონტრაქტის  განხორციელების  პერიოდი (დღე/თვე/წელი)                                     ბიუჯეტი თითო კონტრაქტზე/ დამატებების შეტანა                     გადატანა                                გაწეული ხარჯები 
ხარჯები ერთ. #ერთ -ები  (ა) 

ერთ. ღირ-ბა (ევროში) (ბ) 
საერთოღირ-ება (ევროში) გ = ა * ბ 

დასაშვებია  გადატანა მუხლი 9.4. 
ერთ. #ერთ-ები  (ა) 

ერთ. ღირ -ება (ევროში) (ბ) 

საერთ. ღირ- ება (ევროში) გ = ა * ბ 1.ადამიანური რესურსები            
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1.1. ხელფასები (მთ. თანხა, ადგილ. პერსონალი)          
1.1.3. ტექნიკური თვეში     თვეში    

1.1.2.ადმინისტრაციული/მხარდამჭერი პერსონალი თვეში     თვეში    
1.2.ხელფასები (მთ.თანხა) თვეში     თვეში    
1.3.ყოველდღიური ანაზღაურება მისიებსა და მგზავრობაზე           
1.3.1.საზღვარგარეთ (პერსონალი დანიშნულია მოქმედებისთვის) დღე-ღამეში     დღე-ღამეში     
1.3.2.ადგილობრივი (პერსონალი დანიშნულია მოქმედებისთვის) დღე-ღამეში     დღე-ღამეში     
1.3.3. სემინარის/კონფერენციის მონაწილეები დღე-ღამეში     დღე-ღამეში     
ჯამური ადამიანური რესურსები          
2.მგზავრობა          
2.1. საერთაშორისო მგზავრობა  თითო ფრენაზე     თითო ფრენაზე     
2.2.ადგილობრივი ტრანსპორტირება თვეში     თვეში    
ჯამური მგზავრობა          
3.მოწყობილობა და მარაგი          
3.1.ავტომობილის შესყიდვა ან დაქირავება  თითო ავტომობ.     თითო ავტომობ.    
3.2. ავეჯი, კომიუტერის მოწყობილობა          
3.3.მანქანები, ინსტრუმენტები...          
3.4.სათადარიგო ნაწილები/მოწყობ. მანქანისთვის, ინსტრუმენტები          
3.5 სხვა (მიუთითეთ)          
ჯამური მოწყობილობა და მარაგი          
4.ადგილობრივი ოფისი          
4.1. ავტომობილის ხარჯები თვეში     თვეში    
6.2. ოფისის ქირა თვეში     თვეში    
6.3. ოფისის მარაგი თვეში     თვეში    
6.4. სხვა სერვისები (ტელ., ფაქსი, ელ. ენერგია, გათბობა, რემონტი თვეში     თვეში    
ჯამური ადგილობრივი ოფისი          
7. სხვა ხარჯები, სერვისები          
7.1. პუბლიკაციები          
7.2. სწავლება, კვლევა          
7.3. ხარჯების შემოწმება/აუდიტი          
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7.4. ხარჯების შეფასება          
7.5. თარგმნა, თარჯიმნები          
7.6. ფინანსური სერვისები (საბანკო გარანტიის ხარჯები და ა.შ.)          
7.7. კონფერეციებისა და სემინართა  ხარჯები          
7.8. ხილვადი მოქმედებები          
ჯამური სხვა ხარჯები, სერვისები          
8. სხვა          
          
 ჯამური სხვა          
9. ჯამური პირდაპირი ხარჯები (მოქმედება 1-6-თვის)          
8.არაპირდაპირი ხარჯები (მაქსიმუმ  ჯამური პირდაპირი ხარჯების 7% 7-დან)           
9. ჯამური ხარჯები (მოქმედება 7+8-თვის)          
10. გაუთვალისწინებელი სარეზერვო დებულება (მაქსიმუმ ჯამური პირდაპირი ხარჯების 5% 7-დან)  

         

11. ჯამური ხარჯები (მოქმედება 9+10-თვის)          
12- გადასახადები - შენატანები წვლილის სახით          
13. სულ მიღებული ხარჯები (მოქმედება 11+ 12-თვის).          

                          კონტრაქტის  განხორციელების  პერიოდი (დღე/თვე/წელი)                                     ბიუჯეტი თითო კონტრაქტზე/ დამატებების შეტანა                     გადატანა                                გაწეული ხარჯები 
ხარჯები ერთ. #ერთ -ები  (ა) 

ერთ. ღირ-ბა (ევროში) (ბ) 

საერთოღირ-ება (ევროში) გ = ა * ბ 
დასაშვებია  გადატანა მუხლი 9.4. 

ერთ. #ერთ-ები  (ა) 

ერთ. ღირ -ება (ევროში) (ბ) 

საერთ. ღირ- ება (ევროში) გ = ა * ბ 
1.ადამიანური რესურსები            
1.1. ხელფასები (მთ. თანხა, ადგილ. პერსონალი)          

1.1.4. ტექნიკური თვეში     თვეში    
1.1.2.ადმინისტრაციული/მხარდამჭერი პერსონალი თვეში     თვეში    
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1.2.ხელფასები (მთ.თანხა) თვეში     თვეში    
1.3.ყოველდღიური ანაზღაურება მისიებსა და მგზავრობაზე           
1.3.1.საზღვარგარეთ (პერსონალი დანიშნულია მოქმედებისთვის) დღე-ღამეში     დღე-ღამეში     
1.3.2.ადგილობრივი (პერსონალი დანიშნულია მოქმედებისთვის) დღე-ღამეში     დღე-ღამეში     
1.3.3. სემინარის/კონფერენციის მონაწილეები დღე-ღამეში     დღე-ღამეში     
ჯამური ადამიანური რესურსები          
2.მგზავრობა          
2.1. საერთაშორისო მგზავრობა  თითო ფრენაზე     თითო ფრენაზე     
2.2.ადგილობრივი ტრანსპორტირება თვეში     თვეში    
ჯამური მგზავრობა          
3.მოწყობილობა და მარაგი          
3.1.ავტომობილის შესყიდვა ან დაქირავება  თითო ავტომობ.     თითო ავტომობ.    
3.2. ავეჯი, კომიუტერის მოწყობილობა          
3.3.მანქანები, ინსტრუმენტები...          
3.4.სათადარიგო ნაწილები/მოწყობ. მანქანისთვის, ინსტრუმენტები          
3.5 სხვა (მიუთითეთ)          
ჯამური მოწყობილობა და მარაგი          
4.ადგილობრივი ოფისი          
4.1. ავტომობილის ხარჯები თვეში     თვეში    
7.2. ოფისის ქირა თვეში     თვეში    
7.3. ოფისის მარაგი თვეში     თვეში    
7.4. სხვა სერვისები (ტელ., ფაქსი, ელ. ენერგია, გათბობა, რემონტი თვეში     თვეში    
ჯამური ადგილობრივი ოფისი          
8. სხვა ხარჯები, სერვისები          
9.1. პუბლიკაციები          
9.2. სწავლება, კვლევა          
9.3. ხარჯების შემოწმება/აუდიტი          
9.4. ხარჯების შეფასება          
9.5. თარგმნა, თარჯიმნები          
9.6. ფინანსური სერვისები (საბანკო გარანტიის ხარჯები და ა.შ.)          
9.7. კონფერეციებისა და სემინართა  ხარჯები          
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9.8. ხილვადი მოქმედებები          
ჯამური სხვა ხარჯები, სერვისები          
10. სხვა          
          
 ჯამური სხვა          
11. ჯამური პირდაპირი ხარჯები (მოქმედება 1-6-თვის)          
8.არაპირდაპირი ხარჯები (მაქსიმუმ  ჯამური პირდაპირი ხარჯების 7% 7-დან)           
9. ჯამური ხარჯები (მოქმედება 7+8-თვის)          
10. გაუთვალისწინებელი სარეზერვო დებულება (მაქსიმუმ ჯამური პირდაპირი ხარჯების 5% 7-დან)  

         

11. ჯამური ხარჯები (მოქმედება 9+10-თვის)          
12- გადასახადები - შენატანები წვლილის სახით          
13. სულ მიღებული ხარჯები (მოქმედება 11+ 12-თვის).          
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დაფინანსების საბოლოო წყაროები  
 თანხა ევროში 
აპლიკანტის თანამშრომლობა სხვა თანამშრომლობა  (სხვა დონორებთან და ა.შ.)  სახელი                        პირობები 

  

შემოსავალი მოქმედებიდან ივსება სახელმძღვანელოს მიხედვით: შენატანები წვლილის სახით 
 

 მოსალოდნელი გადასახადების სია (500 ევროზე ზევით)  გთხოვთ, მოიყვანეთ შემდეგი დეტალები: პროვაიდერის სახელი, კონტრაქტის მიზანი (საბოლოო აუდიტი, სამუშაოს შესრულების გარანტია ...), თანხა ევროში €, თარიღი, მითითების დოკუმენტი (ინვოისის/კონტრაქტის ნომერი და თარიღი), ახსნა-განმარტება და კომენტარები (აქამდე რატომ არ გადაიხადეთ გადასახადი?)   
პროვაიდერის სახელი კონტრაქტის მიზანი თანხა ევროში თარიღი მითითების დოკუმენტი ახსნა-განმარტება და კომენტარები 

 ზოგადი პირობების 18 მუხლის თანახმად, ჩვენ ვალდებულები ვართ დავუბრუნოთ ევროკავშირს ნებისმიერი თანხა, რომლის გადახდის მტკიცებულებაც არ დასტურდება დადგენილ თარიღში, გარდა ეფექტური დასაბუთებისა.   საგრანტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარჯების კონტროლის უფლებამოსილების ფარგლები ევროკავშირის საგარეო საქმიანობა 
როგორ უნდა იქნას გამოყენებული წინამდებარე უფლებამოსილების ფარგლების მოდელი?  ტექსტი რომელიცგაფერადებულია ყვითლად უფლებამოსილების ფარგლების მოდელში და დანართ 1 და 2 - ში  არის მხოლოდ ინსტრუქციისათვის, რომელიცხელშეკრულების ბენეფიციარებმა გამოყენების შემდგომ უნდა წაშალონ. უფლებამოსილების ფარგლების ნაწილი წარმოდგენილია შემდეგი სახით <......> (მაგ:<კოორდინატორის სახელი>) რომელიც უნდა იქნას შევსებული კოორდინატორის მიერ. 

 ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობები წარმოადგენს უფლებამოსილების ფარგლებს, რომლის მიხედვითაც <კოორდინატორის სახელი21> (ტერმინი „კოორდინატორი“ გულისხმობსბენეფიციარს, რომელიც განსაზღვრულია როგორცკოორდინატორი განსაკუთრებულ შემთხვევებში) თანახმა არის რომ დაიქირავოს <აუდიტორული ფირმის სახელი> (აუდიტი) რათა განახორციელოს ხარჯების კონტროლი და წარმოადგინოს ანგარიში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ საგრანტო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით საგარეო საქმიანობის განხორციელებისთვის <საქმიანობისსახელწოდება და საგრანტო ხელშეკრულების ნომერი> (გრანტისხელშეკრულება). აღნიშნულ უფლებამოსილების ფარგლებშიარის ნახსენები <კონტრაქტორი სტუქტურა, რომელიც აღნიშნავს <ევროკომისიას ან სხვა ხელშეკრულებით უფლებამოსილ პირის დასახელებას>, რომელმაც ხელი მოაწერა საგრანტო ხელშეკრულებას ბენეფიციართან ერთად და უზრუნველყოფს საგრანტო დაფინანსების გაცემას.კონტრაქტორი სტუქტურა არ არის აღნიშნული ხელშეკრულების მხარე. 1.1 მხარეთა ვალდებულებები 
                                                           21იხილეთ გრანტის ხელშეკრულების II დანართის მთავარი ფურცელი: ევროკავშირის მიერ საგარეო საქმიანობებისათვის 
დაფინანსებულ გრანტის ხელშეკრულებებში გამოყენებულიზოგადი პირობები. 
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ტერმინი „ბენეფიციარი“ აღნიშნავს კოლექტიურად ყველა ბენეფიციარს, მათ შორის იგულისხმება საქმიანობისკოორდინატორი. როდესაც არის საქმიანობის მხოლოდ ერთი ბენეფიციარი, ორივე ტერმინი - ბენეფიციარი და კოორდინატორი განეკუთვნება  საქმიანობის ერთადერთ ბენეფიციარს (იხილეთ სქოლიო 1). სადაც ტერმინი ბენეფიციარს ასევე მიესადაგება აფილირებული ერთეული. - კოორდინატორი პასუხისმგებელია ფინანსური ანგარიშის წარდგენაზე გრანტის ხელშეკრულებითდაფინანსებულ ყველა განხორციელებულ ქმედებაზე, რომელიც  ეფუძნება საგრანტო ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებსა და პირობებს. აგრეთვე, უზრუნველყოფს, რომ ფინანსური ანგარიში შეთანხმებული იქნას ბენეფიციარის ანგარიშგებასთან და საბუღალტრო წიგნების სისტემასთან და ასევე საქმესთან არსებულ ანგარიშებთან და ჩანაწერებთან. ბენეფიციარი პასუხისმგებელია სათანადო და ადეკვატური ინფორმაციის მიწოდებაზე, როგორც ფინანსურიასევე არა ფინანსურის შემთხვევაში, ფინანსური ანგარიშის წარდგენის უზრუნველყოფის მიზნით. - კოორდინატორი ეთანხმება, იმ ფაქტს რომ აუდიტორის შესაძლებლობა ეფექტურად განახორციელოს პროცედურები, რომელიც განსაზღვრულია წინამდებარე ხელშეკრულებით, დამოკიდებულია ბენეფიციარებზე. და მდგომარეობა შესაძლებელია იყოს დამოკიდებული მისი ფილიალი ერთეული, რომელიც უზრუნველჰყოფს მის სრულ და თავისუფალ წვდომას მის შტატთან და მის (მათ) საანგარიშო და საბუღალტრო სისტემასთან და არსებულ ანგარიშებთან და ჩანაწერებთან. - „აუდიტორი“ პასუხისმგებელია განახორციელოს შეთანხმებული პროცედურები როგორც ეს მითითებულიაუფლებამოსილების ფარგლებში  (ToR). „აუდიტორი“ მიმართავს აუდიტორულ ფირმას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დავალების შესასრულებლად და ბენეფიციარისათვის ანგარიშის გადაგზავნის მიზნით. „აუდიტორი“ შეიძლება წარმოადგენდეს პირს ან პირებს რომლებიც ახორციელებენ კონტროლს, ჩვეულებრივ დაქირავებულ პარტნიორს ან სხვა წევრებს დაქირავებული გუნდიდან. დაქირავებული პარტნიორი, არის პარტნიორი ან სხვა პირი აუდიტორულ ფირმაში, რომელიც პასუხისმგებელია დავალებაზე ფირმის სახელით, და რომელსაც აქვს სათანადო უფლებამოსილება პროფესიონალური, ლეგალური ან მარეგულირებელი სტრუქტურიდან. წინამდებარე უფლებამოსილების ფარგლებში აუდიტორი ადასტურებს რომ ის აკმაყოფილებს შემდეგი პირობებიდან ერთს მაინც: - აუდიტორი და/ან ფირმა არის ეროვნული სააღრიცხვო ან აუდიტორული სტრუქტურის ან ინსტიტუტის წევრი, რომელიც თავის მხრივ არის ბუღალტერთა საერთაშოისო ფედერაციის წევრი. - აუდიტორი და/ან ფირმა არის ეროვნული საბუღალტრო ან აუდიტორული სტრუქტურის ან ინსტიტუტის წევრი. ხოლო თავის მხრივ ეს ორგანიზაცია რის საერთაშორისო საბუღალტრო ფედერაციის (IFAC) წევრი. აუდიტორი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს დავალება თანახმაd IFAC-ის სტანდარტებისა და ToR-შიმითითებულისტანდარტებისა. - აუდიტორი და/ან ფირმა რეგისტრირებულია როგორც კანონის ფარგლებში მოქმედი აუდიტორი საჯარო რეესტრში ან საჯარო მაკონტროლებელ სტრუქტურაში ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში თანახმად საჯარო ზედამხედველობის პრინციპებისა მითითებული ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივებში 2006/43/EC (ეს შეეხება აუდიტორებს და აუდიტორულ ფირმას შექმნილი ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში)22. - აუდიტი და/ან ფირმა რეგისტრირებული როგორც აუდიტორი მესამე ქვეყნის საჯარო რეესტრში და ეს რეესტრი წარმოადგენს საჯარო ზედამხედველობის სტრუქტურას ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით (ეს ეხება აუდიტორებს და აუდიტის ფირმას არსებული მესამე ქვეყანაში).  1.2 დავალების საგანი წინამდებარე დავალების საგანს წარმოადგენს <შუალედური ან საბოლოო;> საფინანსო ანგარიში საგრანტო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით პერიოდისათვის<თარიღი - თარიღი> და საქმიანობა 
                                                           22ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს დირექტივა 2006/43 დათარიღებული 2006 წლის მაისით, წლიური ანგარიშების აუდიტი და 
კონსოლიდირება, შესწორებული დირექტივები 78/660/EEC და 83/349/EEC და ანულირებული დირექტივა 84/253/EEC. 
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სათაურით <საქმიანობისსათაური>, „საქმიანობა“. დანართი 1 ამ ToR-ში შეიცავს ინფორმაციას საგრანტო ხელშეკრულების შესახებ.  1.3 დავალების მიზეზი კოორდინატორს მოეთხოვება გადაუგზავნოს კონტრაქტორ სტუქტურას ხარჯების კონტროლის ანგარიში, შედგენილი გარე აუდიტორის მიერ, კოორდინატორის გადახდის მოთხოვნის გამყარების მიზნით, საგრანტო ხელშეკრულების ზოგადი პირობების მე-15 მუხლის მიხედვით. კომისიის უფლებამოსილი ოფიცერი მოითხოვს ამ ანგარიშს ვინაიდან გადახდის ხარჯები, მოთხოვნილი კოორდინატორის მიერ, არის დომოკიდებული ანგარიშის ფაქტუალურ მონაცემებზე.  1.4 დავალების ტიპი და მიზანი წინამდებარე ხარჯების კონტროლი არის დავალება, რომელიც უნდა შესრულდეს შეთანხმებული პროცედურებით, საგრანტო ხელშეკრულების ფინანსური ანგარიშის თანახმად. ხარჯების კონტროლის მიზანი არის, აუდიტორის მიერ სპეციფიური პროცედურების განხორციელება, ჩამოთვლილი დანართში 2ა და თანდართულია კოორდინატორისათვის, ფაქტიური მაჩვენებლების ანგარიში, შესრულებული სპეციფიური კონტროლის პროცედუებთან ერთად. კონტროლი ნიშნავს, რომ აუდიტორი შეამოწმებს ფაქტიურ ინფორმაციას კოორდინატორის ფინანსურ ანგარიშში და ადარებს მას საგრანტო ონტრაქტის პირობებთან და ვადებთან. ეს დავალება არ არის საგარანტიო დავალება, აუდიტორი არ გვთავაზობს აუდიტის მოსაზრებას და ხარჯების გარანტიას. კონტრაქტორი სტრუქტურა აფასებს ფაქტიურ მონაცემებს აღნუსხული აუდიტის მიერ და შეაქვს საკუთარ დასკვნაში.  1.5 სტანდარტები და ეთიკა ISRS 4400-ის საერთაშორისოსტანდარტებით, დავალება შეთანხმებული პროცეურების შესრულებისათვის თანახმად ფინანსური ინფორმაციისა როგორც ეს გამოქვეყნებულია IFAC-ის მიერ.  - IFAC-ის პროფესიონალი ბურალტრების ეთიკის კოდექსი, შექმნილი და გამოცემული ბუღალტრების IFAის საერთაშორისო ეთიკის სტანდარტების საბჭოს მიერ, რომელიც ადგენს ფუნდამენტურ, ეთიკურ პრინციპებს აუდიტორებისათვის, თანახმად პატიოსნების, ობიექტურობის, დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმის, კომპეტენციის და სათანადო მოპყრობის, კონფიდენციალურობის, პროფესიული ჩვევების და ტექნიკური სტანდარტების შესაბამისად, ასევე ISRS 4400 უზრუნველყოფს, რომ დამოუკიდებლობა არ არის მოთხოვნა დავალების შეთანხმებულ პროცედურებზე, კონტრაქტორი სტრუქტურა მოითხოვს, რომ აუდიტორი იყოს დამოუკიდებელი ბენეფიციარებისაგან და ასრულებს დამოუკიდებელ მოთხოვნებს IFAC -ის ეთიკის კოდექსის პროფესიონალი ბუღალტრებისათვის.  1.6 პროცედურები, მონაცემები და დოკუმენტაცია აუდიტორი გეგმავს სამუშაოს და ამრიგად შესაძლებელია შესრულდეს ხარჯების ეფექტური კონტროლი. აუდიტორი ახორციელებს პროცედურებს, რომელიც ჩამოთვლილი დანართში 2ა (‘სპეციფიკური პროცედურების სია რომელიც უნდა შესრულდეს’) და ასრულებს დანართ 2ბ-ს მითითებებს (სახელმძღვანელო სპეციფიკური პროცედურებისგანსახორციელებელად). მონაცემები გამოყენებული 2ა დანართში, მითითებული პროცედურების შესრულებისათვის, არის ფინანსური და არა ფინანსური ინფორმაცია, რომელიც შესაძლებელს ქმნის ხარჯების შემოწმებას, მითითებული კოორდინატორის მიერ ფინანსურ ანგარიშში. აუდიტორი იყენებს ამ პროცედურებიდან მიღებულ მონაცემებს, როგორც ფაქტებისმაჩვენებლის საფუძველს. აუდიტორის დოკუმენტების საკითხი არის მნივნელოვანი მტკიცებულების წარსადგენად ფაქტიური მაჩვენებლების ანგარიშის მხარდაჭერის მიზნით, და მტკიცებულება, რომ სამუშაო განხორციელდა ISRS 4400 და კომპეტენციის შესაბამისად.  1.7 ანგარიშგება ხარჯების კონტროლის შესახებ ანგარიში უნდა აღწერდეს მიზანს, შეთანხმებულ პროცედურებს და დავალების ფაქტიურ მაჩვენებელს შესაძლებლობისდა მიხედვით დეტალურს, რომელიც საშუალებას 
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მისცემს კოორდინატორს და კონტრაქტორ სტრუქტურას, გაარკვიოს აუდიტორის მიერ შესრულებული პროცედურები და აუდიტორის ანგარიშის ფაქტიური მაჩვენებლები.  ევროკავშირის საგრანტო ხელშეკრულების ხარჯების კონტროლის ანგარიშის მოდელის გამოყენება წინამდებარე კომპეტენციის მე-3 დანართში არის სავალდებულო. ეს ანგარიში უნდა განხორციელდეს აუდიტორის მიერ <კოორდინატორის სახელი>, <სამუშაო დღეების რაოდენობა, უნდა მითითებულ იქნას კოორდინატორის მიერ> სამუშაო დღები წინამდებარე კომპეტენციის ხელმოწერის შემდგომ.  1.8 სხვა პირობები დავალების შესრულებისათვის საფასური არის <ოდენობა და ვალუტა> [კოორდინატორმა შესაძლოა შეათანხმოს ფიქსირებული თანხა ან პირიქით სამუშაოსათვის. კოორდინატორი და აუდიტორი შესაძლოა შეთანხმდნენ სპეციფიკურ პირობებზე თუ აუდიტორს სჭირდებაკონტროლის გაგძელება 65%-დან 85%-მდე. კოორდინატორმა უნდადააკონკრეტოსყველა ანაზღაურებადიხარჯი და შეღავათი (მაგ. სამგზავრო და სხვ) აუდიტორთან შეთანხმებით და აგრეთვე მიუთითოს თუ კი დღგ და/ან სხვა შესაბამისი ხარჯები იგულისხმება ფასში/ხარჯებში].  [კოორდინატორს და აუდიტორს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ნაწილი რათა შეათანხმონ სხვა სპეციფიკური პირობები].  დანართი 1 ინფორმაცია საგრანტო ხელშეკრულების თაობაზე დანართი 2ა შესასრულებელი სპეციფიკური პროცედურების ჩამონათვალი დანართი 2ბ შესასრულებელი სპეციფიური პროცედურების სახელმძღვანელო დანართი 3 ევროკავშირის საგრანტო ხელშეკრუელბის ხარჯების კონროლის ანგარიშის მოდელი   კოორდინატორისთვის:               აუდიტორისთვის:  ხელმოწერა                ხელმოწერა <სახელი და ფუნქცია>               <სახელი და ფუნქცია> <თარიღი>                 <თარიღი>  დანართი 1 [დანართი, რომელიც უნდა შეივსოს კოორდინატორის მიერ] 
ინფორმაცია გრანტის გადაცემის ხელშეკრულების შესახებ 

დოკუმენტის ნომერი და საგრანტო ხელშეკრულების თარიღი <ხელშეკრულებით უფლებამოსილი პირის კავშირი საგრანტო 
ხელშეკრულებასთან> 

საგრანტო ხელშწეკრულების სათაური  
ქვეყანა  
კოორდინატორი <კოორდინატორის სრული სახელი და მისამართი როგორც მითითებულია 

საგრანტო ხელშეკრულებაში> 

ბენეფიციარი(ები) და აფილირებული სუბიექტი(ები) <ბენეფიციარის და აფილირებული სუბიექტის სრული სახელი და მისამართი 
როგორც მითითებულია საგრანტო ხელშეკრულებაში> 

საქმიანობისგანხორციელების დაწყების თარიღი  

საქმიანობისგანხორციელებისდასრულების თარიღი  

საქმიანობის[მისაღები/შესაბამისი] ჯამური ღირებულება <საგრანტო ხელშეკრულების სპეციალური პირობების 3.1 მუხლის მიხედვით 
განსაზღვრული ოდენობა> 
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გრანტის მაქსიმალური ოდენობა <საგრანტო ხელშეკრულების სპეციალური პირობების 3.2 მუხლის მიხედვით 
განსაზღვრული ოდენობა> 

კოორდინატორის მიერ ხელშეკრულებით უფლებამოსილი პირისგან მიღებული 
მთლიანი თანხის ოდენობა და თარიღი  

<მიღებული თანხის ოდენობა  დ.თ.წ> 

გადახდის მოთხოვნის მთლიანი ოდენობა <მიუთითეთ მთლიანი ოდენობა რომელიც მოთხოვნილია 
Vდანართისმიხედვითგანსაზღვრულისპეციალურიპირობებისმიხედვით(გადახდის 

მოთხოვნაევროკავშირის საგარეო საქმიანობისგანხორციელებისთვის)> 

ხელშეკრულებით უფლებამოსილი პირი <საკონტაქტო პირის სახელი, პოზიცია/თანამდებობა, ტელეფონი და 
ელექტრონული ფოსტა> [უნდა შეივსოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ 

ხელშეკრულებით უფლებამოსილი პირი არ არის კომისია]. 

ევროკომისია < ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენელი პირის სახელი, 
პოზიცია/თანამდებობა, ტელეფონი და ელექტრონული ფოსტა. დაინტერესებული 

ქვეყნის ან სათაო ოფისის მიხედვით> 

აუდიტორი <აუდიტორული ფირმის სახელი და მისამართი. აუდიტორების 
სახელები/პოზიციები> 

დანართი 2ა შესასრულებელად სავალდებულო კონკრეტული პროცედურების ჩამონათვალი  [წინამდებარე დანართი არის სპეციფიური პროცედურების ჩამონათვალი რომელიც შესასრულებლად სავალდებულოა და არ მოდიფიცირდება]  2. ზოგადი პროცედურები  2.1 საგრანტო ხელშეკრულების პირობები და ვადები აუდიტორი: - გაითავისოს საგრანტო ხელშეკრულების პირობებსა და ვადებს  ხელშეკრულებისა და მისი დანართებისგაცნობის გზით, აგრეთვე სხვა საქმესთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, კოორდინატორის მოთხოვნის შესაბამისად. - ვალდებულია მიიღოს ორიგინალი საგრანტო ხელშეკრულების ასლი (ხელმოწერილი ბენეფიციარისა და ხელშეკრულებით უფლებამოსილი პირის მიერ)  დანართებითურთ; - ვალდებულია მიიღოს და მიმოიხილოს ანგარიში (რომელიც მოიცავს ნარატივებს და ფინანსურ ნაწილს) 2.1 მუხლის ზოგადი პირობების თანახმად. - ამოწმებს საგრანტო კონტრაქტში გათვალისწინებულია ბენეფიციარის რაოდენობა არის ერთი თუ ერთზე მეტი (იხილეთ საგრანტო კონტრაქტის შესავალი ნაწილი; რამდენიმე ბენეფიციარის არსებობის შემთხვევაში გამოიყენება ტერმინი „კოორდინატორი“); - ამოწმებს წარმოადგენს თუ არა რომელიმე ბენეფიციარი აფილირებულ სუბიექტს (იხილეთ სპეციალური პირობების მუხლი 7.1) შენიშვნა: უკანასკნელი ორი პროცედურის მიზანი არის განკუთვნილი იმისათვის, რომ აუდიტორი გაეცნოს ბენეფიციარის(ების) პასუხისმგებლობას მოხსენებისა და დოკუმენტებთან წვდომის შესახებ. პრაქტიკული სახელმძღვანელო (PRAG)გვაწვდის მნიშვნელოვან ინფორმაციას საგრანტო ხელშეკრულების თაობაზე (ძირითადი წესებისა და პროცედურების შესახებ).შესაბამისად, როდესაც აუცილებელია ან სასარგებლოა მზადდება რეკომენდაცია პრაქტიკული სახელმძღვანელოს და/ან მისი დანართების მეშვეობით.  
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PRAG შესაძლებელია იხილოთ:http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do (გამოიყენეთ CTRL ღილაკი ბმულის ჩასართავად). ძირითადი უახლესი დოკუმენტები, რომელიც სპეციფიკურად უკავშირდება საგრანტო ხელშეკრულებას, შესაძლებელია ჩამოტვირთოთ PRAG-ზე დაკლიკებით, შემდგომდანართებზე, ბოლოს კიგრანტზე. ვერსია რომელიც გამოხატულია და დამოწმებული განაცხადის შეტანის სახით, გამოყენებულია როგორც ნიმუში.  2.2 ფინანსური ანგარიში საგრანტო კონტრაქტისათვის აუდიტორი ადასტურებს, რომ ფინანსური ანგარიში შეესაბამება საგრანტო ხელშეკრულების ზოგადი პირობების მე-2 მუხლის შემდეგ პირობებს: - ფინანსური ანგარიში უნდა შეესაბამებოდეს საგრანტო ხელშეკრულების VI დანართის მოდელს; - ფინანსური ანგარიში უნდა ფარავდეს საქმიანობის ლეგიტიმურ ხარჯებს მთლიანად, მიუხედავად იმისა თუ რომელი ნაწილი ფინანსდება კონტრაქტორის მიერ; - ფინანსური ანგარიში უნდა გაფორმდეს საგრანტო ხელშეკრულების ენაზე; - აღჭურვილობის, გადასაზიდი საშუალებების და საქონლის  რომლის შესყიდვის თანხა აღემატებოდა 5 000 ევროს თითოეულზე საჭიროებს დადასტურებას (მუხლი 7.5 საგრანტო ხელშეკრულების ზოგადი პირობები),აგრეთვე შესაბამისი საქონლის წარმომავლობის მოწმობა(საგრანტო ხელშეკრულების IV დანართი) უნდა დაერთოს საბოლოო ფინანსურ ანგარიშს.  2.3 ბუღალტრული აღრიცხვისა და წარმოების წესები - აუდიტორი ამოწმებს - დანართით გათვალისწინებული პროცედურების შესრულებისას - შეესაბამება თუ არა ბენეფიციარი საბუღალტრო და აღრიცხვის წარმოების წესებს საგრანტო ხელშეკრულების ზოგადი პირობების მე-16 მუხლის მიხედვით: - აღრიცხვა, რომელსაც აწარმოებს ბენეფიციარი საქმიანობისგანსახორციელებლად უნდა იყოს ზუსტი და განახლებული; -  ბენეფიციარს(ებს) უნდა ჰქონდეს ორმაგი ბუღალტერული გატარების სისტემა; - ბუღანტრული აღრიცხვა და ხარჯები, რომელიც დაკავშირებულიასაქმიანობასთან, უნდა იყოს გასაგები და მარტივად შემოწმებადი.  2.4 ფინანსური ანგარიშის შეთავსება ბენეფიციარების საბუღალტრო სისტემასთან და ჩანაწერებთან აუდიტორი ადარებს ფინანსურიანგარიშის ინფორმაციას ბენეფიციარის საბუღალტრო სისტემასა და ჩანაწერებს (მაგ: საცდელი ბალანსი,საბუღალტრო ანგარიშის წიგნი, და ა.შ.)  2.5 გაცვლითი კურსი აუდიტორი ამოწმებს ხარჯების რა ოდენობა განხორციელებულდა სხვა ვალუტაში, გარდა ევროსი, იქედან გამომდინარე რომ ევრო კონვერტირდებაგაცვლითი კურსის შესაბამისად  15.9 მუხლის ზოგადი პირობების თანახმად. ამ მუხლის შესაბამისი ნაწილებია: ანგარიშში უნდაიყოს წარმოდგენილი ისვალუტა, რომელიც მითითებულია სპეციალურ პირობებში და არის ფინანსური დადგენილებიდან დენომინირებული, სხვა ვალუტაში, ბენეფიციარის მისაღებ კანონმდებლობაზე და საბუღალტრო სტანდარტებზე დაყრდნობით. ასეთშემთხვევაში და ანგარიშგების მიზნებისათვის, სპეციალურიპირობების მიხედვით გათვალისწინებული კონვერსია უნდა მოხდეს გაცვლითი კურსის გამოყენებით, რომელიც ასახულია კონტრაქტორის ანგარიშზე, თუ სპეციალური პირობების მიხედვით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. სხვა ვალუტაშიგანსახორციელებული ხარჯები, რომელიც არ არის ასახული ბენეფიციარის ანგარიშზე, უნდა კონვერტირდეს გადახდის დღისათვის არსებული თვიური Inforeuro-ს გამოყენებითანჩვეულისაანგარიშოპრაქტიკისთანახმადთუაღნიშნულიმითითებულიასპეციალურპირობებში.  2.6 გამარტივებული ხარჯების ვარიანტები - აუდიტორი ადასტურებს საგრანტო ხელშეკრულების დანართი III აქტივობების ბიუჯეტს, მიუხედავად იმისა იყენებს თუ არა ბენეფიცარი გამარტივებულ ხარჯების აპლიკაციისათვის, ერთი ან 
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გაერთიანებული ხარჯების კომბინაციის განაცხადისათვის, ერთჯერადი გადახდისათვის და ერთჯერადი კოეფიციენტისათვის. კანონიერი ხარჯები განხორციელებული საქმიანობისათვის შესაძლებელია ეფუძნებოდეს ერთ ან კომბინირებულ ვარიანტს ერთეულის ღირებულების, ერთდროული გადახდის ან ერთგვაროვანი განაკვეთის. გამარტივებული ხარჯების ვარიანტი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ერთი ან მეტი ბიუჯეტის პირდაპირი ხარჯების მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობისათვის ან ფინანსური ანგარიშისათვის, ასევე ქვე-ხარჯებისთვის ან სპეციფიური ხარჯების განხორციელებისას. - აუდიტორი მოიპოვებს  პირობების განმარტებას, რომელიც დადგენილია: - ზოგადი პირობები, მუხლი 2.1.  ეს მუხლი გვიჩვენებს, რომ გამარტივებული ხარჯების შემთხვევაში საქმიანობისანგარიში (ნარატიული ან ფინანსური) უზრუნველყოფსთვისებრივ და რაოდენობრივ ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა სპეციალურ პირობებში წარმოშობილი გარემოებების კომპენსირებისთვის. - ზოგადი პირობების მუხლი 14.3 და 14.5; გამარტივებული ხარჯების ნაწილის დებულებები. თუ გამარტივებული ხარჯის ვარიანტი გამოიყენება, აუდიტორი ახორციელებს სპეციფიკურ პროცედურებს რომელიც დადგენილია 4.1(2) მუხლით.  3. ხარჯების  ბიუჯეტთან შესაბამისობის შემოწმების პროცედურები და ანალიტიკური მიმოხილვა 3.1 ბიუჯეტი და საგრანტო კონტრაქტი აუდიტორი ახორციელებს ფინანსურ ანგარიშში არსებული ხარჯების ანალიტიკურ მიმოხილვას. აუდიტორი ამოწმებს, ფინანსურ ანგარიშის ბიუჯეტის შესაბამისობას საგრანტო ხელშეკრულების ბიუჯეტს (საწყისი ბიუჯეტის ავთენტურობა და დამტკიცება) და რომ განხორციელებული ხარჯები მითითებულია საგრანტო ხელშეკრულების ბიუჯეტში.  3.2 საგრანტო ხელშეკრულების ბიუჯეტის ცვლილებები აუდიტორი ამოწმებს შევიდა თუ არა ცვლილება საგრანტო ხელშეკრულების ბიუჯეტში. აგრეთვე, აუდიტორი ამოწმებს რომ კოორდინატორს აქვს: - წაყენებული მოთხოვნა ბიუჯეტის ცვლილების შესახებ და შესაბამისად მიღებული აქვს საგრანტო ხელშეკრულების პირობების ცვლილების დამატება, მსგავსიდამატების მიღების აუცილებელობის შემთხვევაში (ზოგადი პირობების მუხლი 9). - მიწოდებული ინფორმაციაკონტრაქტორისთვის ხელშეკრულების ცვლილების შესახებ თუ ცვლილება განხორციელდა ზოგადი პირობების 9.4 მუხლის მიხედვით და საგრანტო კონტრაქტის ჩასწორება არ გახდა საჭირო.  4. ხარჯების კონტროლის პროცედურა 4.1 ჩასათვლელი ხარჯები აუდიტორი ადასტურებს, რომ თითოეული ერთეულისათვის გამოყოფილი ხარჯის კანონიერება განისაზღვრება ქვემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმებით. (1)  გაწეული რეალური ხარჯები (მუხლი 14.1) აუდიტორი ამოწმებს, რომ რეალური ხარჯები განსაზღვრული ერთეულისათვის განხორციელდა და კავშირშიაბენეფიციართან ან მის აფილირებულ სუბიექტთან. აუდიტორმა უნდა გაითვალისწინოს განხორციელებული რეალური ხარჯების დეტალური განსაზღვრება რომელიც მოცემულია 14.1 (1)-(3) მუხლში. ამ მიზნით, აუდიტორი ამოწმებს შესაბამის დოკუმენტაციას (ინვოისებს, ხელშეკრულებებს) და გადახდის დადასტურების ცნობას. აუდიტორი ასევე ამოწმებს შესრულებული სამუშაოსდამადასტურებელ საბუთებს, მიღებულ საქონელსადამომსახურებას. ის ახდენს არსებულიაქტივების დამოწმებას, მოთხოვნის შემთხვევაში. საბოლოო ანგარიშის წარმოდგენის ეტაპზე, იმპლემენტაციის პროცესში დაკისრებული ხარჯები რომელიც ჯერ არ არის გადახდილი, შესაძლებელია მიღებულ იქნას როგორც რეალური ხარჯები, იმ პირობით თუ (1) არსებობს ვალდებულება (ბრძანება, ინვოისი ან ექვივალენტი დოკუმენტი) გაწეული მომსახურების ან მიწოდებული საქონლის იმპლემენტაციის პერიოდში (2) ცნობილია საბოლოო ხარჯები (3) ეს ხარჯები ჩამოთვლილია საბოლოო ფინანსურ ანგარიშში (დანართი 4) სავარაუდო გადახდის თარიღთან ერთად (იხილეთ ზოგადი პირობების მუხლი 14.1ა) (2). აუდიტორი ამოწმებს გადახდილი იქნა თუ არა ერთეულის ფასი აუდიტორის შემოწმების მომენტისთვის. 
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(2) გამარტივებული ღირებულების ვარიანტები 23(მუხლი 14.3-14.5) როდესაც გამოიყენება გამარტივებული ფასის ვარიანტები (იხილეთ ზოგადი პროცედურები 1.6) აუდიტორი ამოწმებს: - რომელი ვარიანტი (ერთეულის ღირებულება, ერთდროული გადახდა ან ერთგვაროვანი განაკვეთი) გამოიყენება რომელ ქვეხარჯის მუხლზე და/ან ერთეულის ფასზე (დანართი 3 (საქმიანობისბიუჯეტი) საგრანტო ხელშეკრულება); - რომელი ოდენობა(ები) ან საპროცენტო კოეფიციენტი(ები)იქნა შეთანხმებული ხელშეკრულების  მიხედვით (დანართი3(საქმიანობისბიუჯეტი)საგრანტო ხელშეკრულება); - რომელი რაოდენობრივი ან/და ხარისხობრივი ინფორმაცია იქნა გამოყენებული დეკლარირებული ხარჯების განსაზღვრისა და შემოწმებისათვის (მაგ: მომსახურე პერსონალის რაოდენობა, შესყიდული ერთეულის ოდენობა, ხარჯების ტიპი და ერთდროული გადახდით დაფინანსებული საქმიანობები)24; - გამარტივებული ხარჯებისვარიანტის მაქსიმალური ოდენობა რომელიც შეესაბამება თითოეულ ბენეფიციარს (ასევე მოიცავს შესაბამისობამასაფილირებულ სუბიექტებთან) ხომ არ აჭარბებს  კონტრაქტით გათვალისწინებულ პირობებს; - დადგენილი ღირებულების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი სავრაუდო განსაზღვრა (აუცილებელობა, მიზანშეწონილობა, რეალურობა); - ხარჯები რომელიც იფარება ერთეულის ღირებულებით, ერთდროული გადახდით ან ერთგვაროვანი განაკვეთით არ იგულისხმება (არა ორმაგი დაფინანსება) პირდაპირ ხარჯებში (ხარჯების მუხლები 1-6) რეალური ან გამარტივებულ ხარჯების შემთხვევაში; - ფინანსურ ანგარიშში დადგენილი მთლიანი ღირებულების სწორად განსაზღვრა; შენიშვნა: აუდიტორი არ მოითხოვს რეალური ხარჯების შემოწმებას, რომელსაცეფუძლებაერთეულის ღირებულება, ერთდროული გადახდა ან ერთგვაროვანი განაკვეთი. (3) იმპლემენტაციის პერიოდი (მუხლის 14.1ა) აუდიტორი ადასტურებს, რომ შესაბამისი ერთეულისათვის გაწეული ხარჯები, წარმოიშვასაქმიანობისგანხორციელების პერიოდში. გამონაკლისია, ხარჯები რომელიც დაკავშირებულია საბოლოო ანგარიშთან, იგულისხმება ხარჯების კონტროლი, აუდიტი და საქმიანობისსაბოლოო შეფასების ანგარიში და ის ხარჯები, რომელიც შესაძლებელია წარმოიშვა იმპლემენტაციისშემდგომ. (4) ბიუჯეტი (მუხლი 14.1 ბ) აუდიტორი ადასტურებს, რომ კონკრეტული ერთეულისათვის გაწეული ნებისმიერი ხარჯი მითითებულია საქმიანობისბიუჯეტში. (5) აუცილებელობა (მუხლი 14.1 გ) აუდიტორი ადასტურებს, რომ კონკრეტული ერთეულისათვის ხარჯის გაწევა იყო აუცილებელი საქმიანობის განსახორციელებლად და რომ ის წარმოიშვა კონტრაქტიდან გამომდინარე აქტივობების განსახორციელებლად შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების დართვით. (6) ჩანაწერები (მუხლი 14.1 დ) 
                                                           23 იხილეთ დანართი „ე3ა2 გამარტივებული ხარჯების ვარიანტის ჩამონათვალი“ დამატებითი ინფორმაციისათვის. 
 24 დანართი 3 (საქმიანობის ბიუჯეტი), სააღრიცხვო ფურცლის მეორე სვეტი N2(„საანგარიო ხარჯების საფუძველი“) თითოეული 
საბიუჯეტო ერთეულისათვის აბ პუნქტისათვის: 

-აღწერილ იქნას ინფორმაცია და მეთოდები გამარტივებული ხარჯების ვარიანტის პროცენტის ან ოდენობის დასადგენად, თუ 
რომელ ხარჯებს განეკუთვნება. 
-საბოლოო უფლებრივი ოდენობის ფორმულის გამოსათვლელის ასახსნელად. 
-ბენეფიციარის იდენტიფიცირება რომელიც იყენებს გამარტივებული ხარჯების ვარიანტს (ფილიალი ერთეულის გამოყენება. 
პირველად ბენეფიციარის მითითება), თითოეული ბენეფიციარის მაქსიმალური ოდენობის შესამოქმებლად (რომელიც 
გულისხმობს ფილიალების გამარტივებული ხარჯების ვარიანტებს). 
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აუდიტორი ადასტურებს, რომ ერთეულისათვის განკუთვნილი ხარჯები აღნუსხულია ბენეფიციარის(ების) სააღრიცხვო სისტემაში, ქვეყანაში გამოყენებული სააღრიცხვო სტანდარტების შესაბამისად. ხოლობენეფიციარი არის რეგისტრირებულიდა აქვს ჩვეულებრივი ხარჯების სააღრიცხვო პრაქტიკა. (7) გამოყენებული კანონმდებლობა (მუხლი 14.1 ე) აუდიტორი ამოწმებსხარჯებისშესაბამისობას საგადასახადო და სოციალური დაზღვევის კანონმდებლობასთანმიმართებაში სადაც შესაძლებელია (მაგალითად: დამქირავებლის გადასახადები, საპენსიო პრემია და სოციალური დაზღვევის ხარჯები). (8) საფუძვლიანობა (მუხლი 14.1 ვ) აუდიტორი ამოწმებს ხარჯებს კონკრეტულ ერთეულზე, გამყარებულია თუ არა მტკიცებულებით (იხილეთდანართი 2ბ-ს ნაწილი 1, მითითება სპეციფიkური პროცედურების შესახ) და თანმდევ დოკუმენტებს როგორც ეს მითითებულია საგრანტო ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 16.8 და16.9 მუხლში. (9) შეფასება აუდიტორი ამოწმებს გაწეულიფულადი ხარჯების შესაბამისობას დოკუმენტებთან (ინვოისები, სახელფასო დადგენილებები).აგრეთვე,  რამდენად სწორად არის გამოყენებულივალურის კურსი, სადაც შესაძლებელია. (10) კლასიფიკაცია აუდიტორი ადგენსგაწეული ხარჯების შესაბამობას ერთეულზე და ამოწმებს რამდენად სწორად არის ერთეული კლასიფიცირებული სათაურის ქვეშ ფინანსურ ანგარიშში. (11) შესაბამისობა შესყიდვასთან, ნაციონალურ და წარმოშობის წესებთან აუცილებლობისამებრ, აუდიტორი ამოწმებს რომელი შესყიდვის, ნაციონალური და წარმოშობის წესები გამოიყენება კონკრეტული ხარჯების გაწევისთვის, ასევეგანიხილავსხარჯვითი ერთეულის კლასსანხარჯვითიერთეულს. აუდიტორი ამოწმებს განხორციელდა თუ არა ხარჯვა მსგავსი წესების თანახმად, შესყიდვის პროცესის არსებული შემოწმებული დოკუმენტებით. თუ აუდიტორი აღმოაჩენს შეუსაბამობას შესყიდვის წესებთან, ის ადგენს ანგარიშს ამ საკითხის შესახებ, აგრეთვეუთითებს ფინანსური გავლენის თაობაზე არაკანონიერი ხარჯების შემთხვევაში.ხარჯების დოკუმენტაციის შემოწმებისას, აუდიტორი ითვალისწინებს რისკებს რომელიც ჩამოთვლილია დანარჩი 2ბ-ში და საჭიროების შემთხვევაში, უთითებს რომელი მათგანი იქნა გამოვლენილი.  4.2 კანონიერი პირდაპირი ხარჯები (მუხლი 14.2) (1) აუდიტორი ადასტურებს, რომ კონკრეტული ერთეულისთვის გაწეული ხარჯები რომელიც აღნუსხულია ფინანსური ანგარიშში პირდაპირი ხარჯების სათაურის ქვეშ (1-დან 6-მდე) იფარება პირდაპირი ხარჯებით, როგორც განმარებულია 14.2 მუხლის მიხედვით. (2) აუდიტორი ადასტურებს, რომ მოსაკრებლები, გადასახადები და ხარჯები, მათ შორის დღგ,რომელიც აღინუსხება პირდაპირი ხარჯებში, არ ბრუნდება ბენეფიციარების ან/დამათიაფილირებული პირების მიერ (იხილეთ მუხლი 14.2გ ზოგადი პირობები). აუდიტორი ღებულობს მტკიცებულებას რომ ბენეფიციარებს ან/ მის აფილირებულ პირებს არ შეუძლიათ უკან მოითხოვონ მოსაკრებლები, გადასახადები ან ხარჯები, მათ შორის დღგ, გადასახადისაგან გათავისუფლების სისტემის საფუძველზე ან/და აანაზღაურონ აპოტესტიორი. ამ მიზნისათვის აუდიტორი მიმართავს დანართს ე3ა1 (ინფორმაცია საგადასახადო რეჟიმზე) სადაცუზრუნველყოფილიაინფორმცია საგადასახადო რეჯიმზე, რომელიც გამოიყენება საგრანტო კონტრაქტებზე (შენიშვნა: სტანდარტული ნიმუში/ტექსტი თანდართულია PRAG-ზე და შესაძლებელია იხილოთ PRAG-ის ვებ გვერდზე მითითებულ 1.1 პროცედურებში). იმ შემთხვევაში თუ სპეციალური პირობების მე-7 მუხლი განმარტავს, რომ მოსაკრებლები, გადასახადები და ხარჯები, მათ შორის დღგ, არ არის კანონიერი, მაგრამ „მიღებული ხარჯების სისტემა“ წარმოდგენილია - ის რჩება არაკანონიერ ხარჯებად, თუმცა შესაძლებელია მიღებულ იქნას როგორც თანადაფინანსება. აქედან გამომდინარე, აუდიტი დამატებით ადასტურებს, რომ ფინანსური ანგარიშის მე-12 თავში აღნუსხული საგადასახადო ოდენობაარის სათანადოდ შედგენილი, შესაბამისი თანდართული დოკუმენტებით (მაგ: ინვოისები) და უკავშირდება კანონიერ ხარჯებსა და ხარჯვით ერთეულებს, რომელიც გათვალისწინებულია ფინანსური ანგარიშის 1-დან მე-10 თავში. 4.3 გაუთვალისწინებელი ხარჯების რეზერვები (მუხლი 14.6) აუდიტორი ამოწმებს, რომ გაუთვალისწინებელი ხარჯების რეზერვები (ფინანსური ანგარიშის მე-8 თავი) არ უნდა აჭარბებდესსაქმიანობისპირდაპირი კანონიერი ხარჯების 5%-ს და ასევე, იმ გარემოებას, რომ 



Page 114 of 122 

კოორდინატორს მიღებული ჰქონდეს წინასწარი წერილობითი თანხმობა კონტრაქტორისგანაღნიშნული გაუთვალისწინებელი ხარჯების რეზერვების გამოყენებაზე. 4.4 არაპირდაპირი ხარჯები (მუხლი 14.7) აუდიტორი ამოწმებს, რომ არაპირდაპირი ხარჯები რომელიც ფარავს ადმინისტრაციულ ხარჯებს (ფინანსური ანგარიშის მე-10 თავი) არ აჭარბებს  საქმიანობისპირდაპირი ხარჯების საბოლოო ოდენობის მაქსიმალურ7%-ს ან იმ პროცენტულ რაოდენობას რომელიც დადგენილია საგრანტო ხელშეკრულების სპეციალური პირობების მე-3 მუხლში.  4.5 არაფულადი შენატანი (მუხლი 14.8) (1) აუდიტორი ამოწმებს, რომ ფინანსურ ანგარიშში აღნუსხული ხარჯები არ გულისხმობს არაფულად შენატანებს. ნებისმიერი არაფულადი შენატანი (უნდა იქნას ჩამოთვლილი ცალ-ცალკე დანართ 3-ში, საქმიანობისბიუჯეტი) არ წარმოადგენს რეალურ ხარჯებს და არ არის კანონიერი ღირებულების მქონე. (2) არაფულადიშენატანი შესაძლებელია მიღებულ იქნას თანადაფინანსების სახით,რაც პირდაპირ უნდა იყოს გათვალისწინებული საგრანტო ხელშეკრულების 7.1 მუხლში. აუდიტორი ამოწმებს, მსგავსი თანადაფინანსება არის თუ არა მისაღები და გათვალისწინებული ფინანსური ანგარიშის მე-12 თავში. 4.6 არაკანონიერი ხარჯები (მუხლი 14.9) აუდიტორი ამოწმებს, რომ ხარჯები არჩეული ერთეულისათვის არ განეკუთვნება არაკანონიერ ხარჯებს, როგორც ეს აღწერილია ზოგადი პირობების მე-14 (9) მუხლში, ეს ხარჯები გულისხმობს Inter Alia ვალუტის გაცვლის კურსს. 4.7 საქმიანობის შემოსავალი აუდიტორი ამოწმებს, შემოსავალისაქმიანობასთან შესაბამისობას (მათ შორის იგულისხმება გრანტები და დაფინანსება, მიღებული სხვა დონორებისაგან ან წარმოშობილი ბენეფიციარებისაგან, როგორც საქმიანობისნაწილი რომელიცასიგნირებულიასაქმიანობაზე და მითითებულია ფინანსურ ანგარიშში. ამ მიზნით, აუდიტორი ამოწმებს ბენეფიციარისაგან გამოთხოვებულ დოკუმენტაციას). აუდიტორი არ არის ვალდებული შეამოწმოს აღნუსხული შემოსავლების სისრულე.   დანართი 2ბ მითითებები სპეციფიკურად შესასრულებელი პროცედურების შესახებ [ეს დანართი გვაწვდის სტანდარტულ მითითებებს სპეციფიკურად შესასრულებებლი პროცედურების შესახებ, რომელიც შესასრულებლად სავალდებულია და მისი მოდიფიცირება დაუშვებელია] 1. ვერიფიკაციის საფუძველი როდესაც სრულდება სპეციფიკური პროცედურები მითითებული დანართში 2ა, აუდიტორს შეუძლია გამოიყენოს ისეთი ტექნიკა, როგორიცაა გამოკითხვის ჩატარება და ანალიზი, დაანგარიშება, შედარება, სხვა საკანცელარიო სიზუსტის ჩეკების გამოყენება, ჩანაწერების და დოკუმენტებისშემოწმება, აქტივების გადახედვა და დადასტურებების მიღება. აუდიტორი აღნიშნული პროცედურების განცხორციელებით უზრუნველყოფს მტკიცებულებების შეგროვებასფაქტუალური მონაცემების შესახებ ანგარიშის შესადგენად. საკონტროლო მაჩვენებელი არის აუდიტორის მიერ შეგროვებული ინფორმაციადა მოიცავს ყველა იმ ინფორმაციას რომელიც არსებობს საბურალტრო ჩანაწერებში,  ფინანსურ ანგარიშში და აგრეთვე, სხვა დამატებით ინფორმაციას (ფინანსურს და არა-ფინანსურს). სახელშეკრულებო მოთხოვნები, რომელიც დაკავშირებულია კონტროლის მაჩვენებელთან არის: - ხარჯები უნდა იყოს იდენტიფიცირებული, შემოწმებადი და აღინუსხოსბენეფიცარის(ების)საბურალტრო ჩანაწერებში (საგრანტო ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 14.1.დ მუხლი); - ბენეფიციარები ყველა გარე აუდიტორს აძლევენ უფლებას საბუღალტრო დოკუმენტების, დანართების და სხვა დოკუმენტების  საფუძველზე, რომელიც ეხება საქმიანობისდაფინანსებას, განახორციელონ კონტროლი. ბენეფიციარებიასევე უზრუნველყოფენ აუდიტორებისთვის ყველა დოკუმენტთან და მონაცემთა ბაზასთან წვდომის საშუალებას საქმიანობისტექნიკური და ფინანსური მენეჯმენტის შესაბამისად (ზოგადი პირობები, მუხლი 16.3). - საგრანტო ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 16.9 მუხლით წარმოდგენილია ყველა სახის მაჩვენებლების ჩამონათვალი, რომელსაც აუდიტორი ხშირად იყენებს ხარჯების კონტროლისას. 
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მეტიც, დანართ 2ა-ში მითითებული პროცედურების მიზნების უზრუნველსაყოფად, ჩანაწერები, საბუღალტრო და თანდართული დოკუმენტები: - უნდა იყოსხელმისაწვდომი და დახარისხებული რათა მარტივად მოხერხდეს პროცესის ფასილიტაცია (ზოგადი პირობების მუხლი 16.7)        - უნდაიყოს ხელმისაწვდომი ორიგინალის ფორმატი, იგულისხმებაელექტრონული ფორმაც (მუხლი 16.8) მითითება: ჩანაწერები და აღრიცხვები და თანდართული დოკუმენტები უნდა იქნას ხელმისაწვდომი დოკუმენტირებული ფორმით. ქაღალდის, ელექტრონული ან სხვა საშუალებით (მაგ: შეხვედრის წერილობითი ჩანაწერი  უფრო საიმედოა ვიდრე განხილული საკითხების ზეპირი პრეზენტაცია). ელექტრონული დოკუმენტები მისაღებია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:  1. დოკუმენტაცია პირველად იქნა მიღებული ან შექმნილი (მაგ: ბრანების ფორმა ან დადასტურება) ბენეფიციარის მიერ ელექტრონული ფორმით; ან 2. აუდიტორისათვის მისაღებია, რომ ბენეფიციარი იყენებს ელექტრონულ საარქივო სისტემას, რომელიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს (მაგ: სერტიფიცირებული სისტემა, რომელიც შეესაბამება ეროვნულ კანონმდებლობას).  - უნდა იქნას მოპოვებული დამოუკიდებელი წყაროებიდან დაწესებულების გარეთ (პირველადი მიმწოდებლის ინვოისი ან ხელშეკრულება მეტად სარწმუნოა ვიდრე შუალედურად დამოწმებული შეტყობინება); - რომელიც შექმნილია სტრუქტურის შიგნით მეტად სარწმუნოა თუ ის წარმოადგენს კონტროლისა და დასტურს საგანს; - მოპოვებული პირდაპირ აუდიტორის მიერ (მაგ: აქტივების შემოწმება) მეტად სარწმუნოა ვიდრე მტკიცებულება, რომელიც მოპოვებულია არაპირდაპირი გზით (მოთხოვნა აქტივებზე). თუ აუდიტორი აღმოაჩენს, რომ ზემოხსენებულიკრიტერუმებიარ მოდის შესაბამისობაში, მან ეს უკანასკნელი დეტალურად უნდა ასახოს ფაქტიურ მონაცემებში. 2. საგრანტო ხელშეკრულების ვადებისა და პირობების შეცნობა (დანართი 2ა - პროცედურები 1.1)   აუდიტორი უნდა გაეცნოს საგრანტო ხელშეკრულებისვადებსა და პირობებს. მან განსაკუთრებით დიდიყურადღება უნდა მიაქციოს საგრანტო ხელშეკრულების დანართ 1-ს (საქმიანობისაღწერილობა), დანართი 2-ს (ზოგადი პირობები) და დანართი 4-ს (ხელშეკრულების დადების პროცედურები) რომელიც განსაზღვრავს შესყიდვის წესებს (მათ შორის იგულსიხმებამოქალაქეობისადა წარმოშობის დებულებები) გრანტის ბენეფიციარების მიერ ევროკავშირის საგარეო საქმიანობის განხორციელებაში. წესების შეუსრულებლობა იწვევს ევროკავშირის დაფინანსების ხარჯების გაღების არაუფლებამოსილებას. აღნიშნული შესყიდვის წესები გამოიყენება ყველა საგრანტო ხელშეკრულებაში, მაგრამ დამოკიდებულია საგრანტო ხელშეკრულების იურიდიულ საფუძველზე.აგრეთვე, შესაძლოა განსხვავდებოდეს ნაციონალური და წამოშომავლობისრეგულაციები. აუდიტორი უზრუნველყოფს ბენეფიციართან ერთად, რომ გამოსაყენებელი ნაციონალური და წარმომავლობის წესები ზუსტადაა იდენტიფიცირებული და გააზრებული. გამოსაყენებელი წესები ნაციონალურ და წარმოშობის საკითხებთანდაკავშირებით მითითებულია დანართში 2ა - PRAG-ში. იხილეთ ბმული:http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?group=A ეს წესები დადგენილია PRAG-ის ნაწილში 2.3.1სექციაში (2-ზე დაკლიკებისას ძირითადი წესების გრაფის 2.3 ნაწილში მოცემულია უფლებაუნარიანობის კრიტერიუმები და სხვა მნიშვნელოვანისაკითხები). თუ აუდიტორი აღმოაჩენს, რომ შესამოწმებელი ვადები და პირობები არ არის ნათლად ფორმულირებული,მას შეუძლია მოითხოვოს განმარტებები ბენეფიციარისაგან. 3. ხარჯებისგადარჩევა კონტროლის მიზნით (დანართი 2ა - პროცედურები 3.1 – 3.7) ხარჯები, რომელიც  მოთხოვნილია კოორდინატორის მიერ ფინანსურ ანგარიშში, ძირითადად წარმოდგენილია ხარჯების შემდეგი დასათაურებებით: 1. ადამიანური რესურსები, 2. მოგზაურობა, 3. აღჭურვილობა და საქონელი, 4. ადგილობრივი ოფისი, 5. სხვა ხარჯები, მომსახურება, 6. სხვა, 8. დებულება გაუთვალისწინებელი ხარჯების რეზერვებისათვის და 10. არაპირდაპირი ხარჯები. ხარჯების სათაურები 1-დან 6-მდე წარმოადგენს საქმიანობისათვის განსაზღვრულპირდაპირ ხარჯებს. ხარჯების დასათაურება შესაძლებელია დანაწილდეს ქვესათაურებად.(მაგალითად 1.1 ხელფასები) 
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ხარჯების ქვესათაურები შესაძლებელია დანაწილდეს ინდივიდუალურ ხარჯვით ერთეულებად ან კლასებად იმავე ან მსგავსი მახასიათებლით. მაჩვენებლის ფორმა და ხასიათი (მაგ: გადახდა, კონტრაქტი ინვოისი და ა.შ.) და ხარჯვის საშუალება აღნუსხვის გზა (მაგ: ჟურნალში ჩანაწერი)განსხვავდება ხარჯების ტიპის და ხასიათის,მოქმდებების ან ტრანზაქციების მიხედვით. როგორც წესი, ყველა შემთხვევაში, ხარჯვითი ერთეულები უნდა ასახავდეს სააღრიცხვო (ან ფინანსურ) ღირებულებას განხორციელებულიქმედების თუტრანზაქციის, მიუხედავად იმისა თუ რა ტიპის ან ხასიათის მოქმედებას ან ტრანზაქცია განხორციელდა. ღირებულება უნდა იყოსაუდიტორის მიერ გამოყენებული უმთავრესი ფაქტორი, ხარჯვითი ერთეულის ან კლასის ასარჩევად, რომელიც ხორციელდება კონტროლის მიზნით. აუდიტორი ირჩევს მაღალიღირებულების ხარჯვით ერთეულს, რომ უზრუნველყოს ხარჯვის სათანადო გადაფარვა.  4. ხარჯების გადაფარვის კოტროლი (დანართი 2ა - პროცედურები 3.1-3.7) აუდიტორმა უნდა გამოიყენოს ქვემოთ ჩამოთვლილი პრინციპები და კრიტერიუმები როდესაციგეგმება და სრულდება სპეციფიური საკონტროლო პროცედურები, არჩეული ხარჯებისათვის მითითებული დანართ 2ა-ში (პროცედურები 3.1-3.7). აუდიტორის მიერ განხორციელებული კონტროლი და ხარჯების საკონტროლო გადაფარვა, არ ნიშნავს აუცილებლობას ყველა ხარჯვითი ერთეულის სრულ და ყოველმხრივ კონროლზე, რომელიც იგულისხმება სპეციფიური ხარჯვის შესახებ სათაურებში ან ქვესათაურებში. აუდიტორი უზრნველჰყოფს, სისტემატურ და წარმომადგენლობით კონტროლს. კონკრეტულ პირობაზე დამოკიდებულებით (იხილეთ ქვემოთ) აუდიტორს შეუძლია მოიპოვოს სათანადო კონტროლის შედეგები, ხარჯების სათაურებისა და ქვესათაურებისათვის არჩეული ხარჯვითი ერთეულების ლიმიტირებული ოდენობის გადახედვით. აუდიტორს შეუძლია გამოიყენოს სტატისტიკური ტექნიკის ნიმუშები, ერთი ან მეტი ფინანსური ანგარიშის ხარჯვითი სათაურის ან ქვესათაურის კორნტოლისას. აუდიტორი ამოწმებს „მოსახლეობა“ (ხარჯების ქვესათაურები ან კლასები ხარჯვითიერთულების ქვესათაურებში) რამდენად შეესაბამება და სათანადოდ დიდია (შედგენილია ერთეულების დიდი ოდენობით) ეფექტური სტატისტიკური ნიმუშებისათვის. თუ საჭიროა აუდიტორი ახსნის ანგარიშში, ფინანსური ანგარიშის სათაურებისა და ქვესათაურების რომელი ფაქტიური მონაცემები იქნა გამოყენებული, გამოყენებული მეთოდი, მიღებული შედეგებში და წარმოდგენილი ნიმუშებში. ხარჯვის დაფარვის კოეფიციენტი არის დანახარჯის სრული ოდენობა გაკონტროლებული აუდიტორის მიერ, გამოხატული როგორც ხარჯების სრული ოდენობის პროცენტი, აღნუსხული კორდინატორის  მიერ ფინანსურ ანგარიშში. ეს ოდენობა აღნუსხულია საგრანტო კონტრაქტის V დანართში. აუდიტორი უზრუნველყოფს რომ მთლიანი ECR არის არანაკლებ 65%. თუ აღმოაჩენს, რომ დანაკლისი კოეფიციენტი ნაკლებია ვიდრე გაკონტროლებული ხარჯების სრული ოდენობის  10% (მაგ., 6.5%) აუდიტორი ასრულებს საკონტროლო პროცედურებს და აგრძელებს ანგარიშს. თუ დანაკლისი კოეფიციენტი აღმოჩნდება, რომ მეტია ვიდრე 10% აუდიტორი აგრძელებს კონტროლის პროცედურებს ვიდრე ECR არის ყველაზე მცირე 85%. აუდიტორი ასრულებს საკონტროლო პროცედურებს და აგრძელებს ანგარიშს თანახმად სრული დანაკლისი კოეფიციენტისა. აუდიტორი უზრუნველჰოფს, რომ ECR თითოეული ხარჯვითი სათაურისათვის და ქვესათაურისათვის საფინანსო ანგარიშში არის ყველაზე მცირე 10%. 5. პროცედურები არჩეული ხარჯების შემოწმების შესახებ (დანართი 2ა - პროცედურები 3.1-3.7) აუდიტორი აკონტროლებს არჩეულ ხარჯვით ერთეულებს 3.1-3.7 მითითებული პროცედურების გათვალისწინებით ჩამოთვლილი დანართში 2ა და ანგარიშებს ყველა ფაქტიური მონაცემებით და დანაკლისებით ამ პროცდურების შედეგად. საკონტროლო დანაკლისი, არის ყველა საკონტროლო გადახვევა,  დანართ 2ა-ში ნაჩვენები ფუნქციონირების პროედურებისშესრულებისას. აუდიტორი განსაზღვრავს საკონტროლო ხარჯების ოდენობას და პოტენციურ გავლენას ევროკავშირის შენატანებზე, კომისია უჩვენებს ხარჯვით ერთეულს არაკანონიერ ხარჯებთან დაკავშირებით (კომისიის მიერ დაფინანსების პროცენტის გათვალისწინბით და არაპირდაპირი ხარჯების გავლენას (ადმინისტრაციული ხარჯები, ზედნადები ხარჯები)). აუდიტორი აღნუსხავს ყველა დანაკლისს, მათ შორის იგულისხმება ისიც რომლისთვისაც მას არ შეუძლია განსაზღვროს საკონტროლო დანაკლისის ოდენობა და პოტენციური გავლენა ევროკავშირის შენატანებზე. მაგალითი: თუ აუდიტორი აღმოაჩენს დანაკლისს 1 000 ევროს ოდენობით საგრანტო ხელშეკრულებისა შესყიდვის წესების თანახმად, სადაც ევროკავშირი აფინანსებს ხარჯების 60%-ს და სადაც არაპირდაპირი 
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ხარჯები წარმოადგენს მთლიან პირდაპირი, კანონიერი ხარჯების 7%-ს, აუდიტორი აღნუსხავს 1000 ევროს დანაკლისს და ფინანსურ გავლენას 642 ევროს ოდენობით. (1000 X 60% X 1.07). სპეციფიური სახელმძღვანელო 3.1.9 პროცდურებისათვის  შესყიდვის, ნაციონალური და წარმოშობის წესების თანახმად აუდიტორი აკონტროლებს არის თუ არა წარმოშობილი ხარჯები, არჩეული ერთულისათვის, თანახმად გამოყენებული შესყიდვისა, ნაციონალური და წარმოშობის წესების შესაბამისად, არსებული დოკუმენტების შემოწმებით შესყიდვის პროცესებზე (დანართი IV). ეს დოკუმენტები უკავშირდება ტენდერის გახსნას, ტენდერში მონაწილეთა კანონიერებას და ტენდერთან შესაბამისობას, ტენდერის შეფასებას და განხილვას ხელშეკრულების დადებისას. როდესაც ხდება ამ შესყიდვის დოკუმენტების შემოწმება, აუდიტორი ითვალისწინებს რისკების მაჩვენებელს და აღნუსხავს, თუ შესაძლებელია, ამ მაჩვენებლებიდან რომელი იდენტიფიცირდა.   შესყიდვის რისკების იდნიკატორები 
 შეუსაბამობა დოკუმენტების თარიღებში ან დღეების ალოგიკური თანამიმდევრობა. მაგალითად: - ტენდერი, დათარიღებული ხელშეკრულების დადების შემდგომ ან ტენდერის თაობაზე მოწვევის გაგზავნამდე. - მონაწილეების მიერ მოგებული ტენდერი,რომელიც დათარიღდა გამოცხადებული ტენდერის გამოქვეყნების თარიღამდე ან მნიშვნელოვნად გვიან ვიდრე ტენდერი ჩატარებული სხვა მონაწილეებთან. - სხვადასხვაკანდიდატების ტენდერები, ერთნაირი თარიღებით. - დოკუმენტებზე არსებული თარიღები რომელიც არ არის სავარაუდო/თანამიმდევრობითი  (მაგ: თარიღი ტენდერზე,არ შეესაბამება საფოსტო თარიღს კონვერტზე; ფაქსის თარიღი არ არის სავარაუდო/თანამიმდევრობითი ფაქსის აპარატის მიერ დაბეჭდილი დარიღისა). 
 ერთსა და იმავე ტენდერში მონაწილე კანდიდატების უჩვეულო მსგავსება. მაგალითად: - იგივე სიტყვები, წინადადებები და ტერმინილოგია ტენდერის სხვადასხვა მონაწილეების მიერ წარმოდგენილ ტენდერებში. - იგივე ფორმატი (მაგ: ფონტის ტიპი, ფონტის ზომა, ველის ზომა, ინდენტი, პარაგრაფი და ა.შ.) ტენდერის სხვადასხვა მონაწილეების მიერ წარმოდგენილ ტენდერებში. - მსგავსი სატიტულო ფურცელი ან ლოგო - იდენტური ფასები ქვეკომპონენტებზე ან ერთეულებზე ტენდერის სხვადასხვა მონაწილეების მიერ წარმოდგენილ ტენდერებში. - იდენტური გრამატიკული, ხელწერის ან ბეჭდვითი შეცდომები ტენდერის სხვადასხვა მონაწილეების მიერ წარმოდგენილ ტენდერებში. - მსგავსი ბეჭდისა და მსგავსი ხელმოწერის გამოყენება. 
 ფინანსური ან სხვა ინფორმაცია, რომელიც გვიჩვენებს, რომ ორი მონაწილე ერთსა და იმავე ტენდერში დაკავშირებულია ერთმანეთთან ან არის ერთი და იმავე ჯგუფის ნაწილი(მაგ: მოწოდებული ფინანსური დადგენილებაში შესაძლებელია ავტომატურად გამოვლინდეს ჯგუფის კოლექტიური საკუთება. საკუთრების უფლების შესახებ არსებული ინფორმაცია ასევე შესაძლებელია იქნას მოძიებული საჯარო რეესტრში). 
 შეუსაბამობა არჩევისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მაგალითად: - მიღებული გადაწყვეტილება არ არის გათვალისწინებული კრიტერიუმისათვის სავარაუდო/შესაფერისი. - შეცდომები არჩევისა და გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმებში. - ბენეფიციარის რეგულარული მიმწოდებელი მონაწილეობს როგორც ტენდერის შეფასების კომისიის წევრი. 
 სხვა ელემენტები და მაგალითები, რომელიც გვიჩვენებს ტენდერში მონაწილეებთან პრივილეგირებული ურთიერთობის რისკს: - იმავე ტენდერში მონაწილე (ან მცირე ჯგუფი) მოწვეულია უჩვეულო სისწრაფით ტენდერში სხვა კონტრაქტებისათვის. - იგივე ტენდერში მონაწილე (ან მცირე ჯგუფი) იგებს ტენდერის უმეტეს ნაწილს. 
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- ტენდერში მოგებული პირი გასცემს ინვოისს დამატებით საქონელზე, რომელიც არ არის მითითებული ტენდერში (მაგ დამატებით სათადარიგო ნაწილებზე გაცემული ინვოისი სათანადო მითითების გარეშე, სამონტაჟო ხარჯებზე გაცემული ინვოისი რომელიც ასევე არ არის მოცემული ტენდერში). 
 სხვა დოკუმენტაცია, გაცემული და მაგალითები, რომელიც გვიჩვენებს უკანონობის რისკს: - ასლების გამოყენება ორიგინალი დოკუმენტების მაგივრად; - პრო - ფორმა ინვოისის გამოყენება როგორც შესაბამისი დოკუმენტის ოფიციალური ინვოისის ნაცვლად - ორიგინალ დოკუმენტზე ხელით შესწორება (ციფრები ხელით შესწორებული, ციფრები გადასწორებული) - არაოფიციალური დოკუმენტების გამოყენება (სატიტულო ფურცელი, რომელიც არ გვიჩვენებს კონკრეტულ ოფიციალურ და/ან სავალდებულო ინფორმაციას ისეთი როგორიცაა კომერციული სარეგისტრაციო ნომერი, კომპანიის საგადასახადო კოდი და ა.შ.).  დანართი 3 ევროკავშირის საგრანტო  ხელშეკრულების ხარჯების საკონტროლო ანგარიშის მოდელი  

როგორ უნდა გამოიყენოთ წინამდებარე ანგარიშის მოდელი: ყველა გაყვითლებული ტექსტი ამ ანგარიშის მოდელში არის მხოლოდ ინსტრუქციისათვის და აუდიტორებმა უნდა წაშლიან  გამოყენების შემდგომ. მოთხოვნილი ინფორმაცია მითითებულია ფრჩხილებში <.....> (მაგ: <კოორდინატორის სახელი>) უნდა შეივსოს აუდიტორის მიერ. 
<უნდა დაიბეჭდოს აუდიტორის სატიტულო ფურცელზე>  საგრანტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხარჯების კონტროლის ანგარიში ევროკავშირის საგარეო საქმიანობა <საგრანტო ხელშეკრულების სახელწოდება და ნომერი> 
                                                                        დოკუმენტის შინაარსი 

 ფაქტობრივი მონაცემების ანგარიში 1. ინფორმაცია გრანტის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით 2. განხორციელებული პროცედურები და ფაქტობრივი მონაცემები დანართი 1 გრანტის ხელშეკრულების ფინანსური ანგარიში დანართი 2 ხარჯების კონტროლის უფლებამოსილების ფარგლები  ფაქტობრივი მონაცემების ანგარიში <საკონტაქტო პირის სახელი>, <პოზიცია> <კოორდინატორის სახელი> <მისამართი> <თარიღი> პატივცემულო <საკონტაქტო პირის სახელი> იმ უფლებამოსილების ფარგლების გათვალისწინებით, რომელიც თარიღდება <თარიღი>ჩვენი შეთანხმებიდან გამომდინარე, გაწვდით ანგარიშს ფაქტობრივი მაჩვენებლების შესახებ (შემდგომ „ანგარიში“), თანდართული ფინანსური ანგარიშით,რომელიც მოიცავს შემდეგ პერიოდს<თარიღი-თარიღი> (წინამდებარე ანგარიშის დანართი 1). თქვენ მოითხოვეთ კონკრეტული პროცედურები, რომელიც უნდა განხოციელდეს თქვენს ფინანსურ ანგარიშთან დაკავშირებით და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ საგრანტო ხელშეკრულების გათვალისწინებით <სათაური და ხელშეკრულების ნომერი>, ‘საგრანტო ხელშეკრულება’. მიზანი  ჩვენი ჩართულობა არის ხარჯების დამოწმება, რაც ითვალისწინებს შეთანხმებული პროცედურების შესრულებას გრანტის ხელშეკრულების ფინანსური ანგარიშგებისას თქვენსა და <ევროპული კომისიის ან სხვა უფლებამოსილი პირის სახელი> კონტრაქტორს შორის. ხარჯების დამოწმების მიზანია განვახორციელოთ გარკვეული პროცედურები, რომელზეც შევთანხმდით, რათა მოგიმზადოთ ანგარიში ფაქტობრივი მიგნებების შესახებ.  სტანდარტები და ეთიკა 
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ჩვენი დავალება მდგომარეობდა შემდეგში: მსგავსი მომსახურებისთვის არსებული საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის მიერშემუშავებული  (IFAC)(ISRS)4400 ფინანსურ ინფორმაციასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება; კონტრაქტორი  მოითხოვს, რომ აუდიტორი ასევე შეესაბამებოდეს მიუკერძოებლობის  მოთხოვნებს, პროფესიონალი ბუღალტრებისათვის განკუთვნილი ეთიკის კოდექსის თანახმად; შესრულებული პროცედურები როგორც მოთხოვნილია, ჩვენ შევასრულეთ დანართ 2ა-ში ჩამოთვლილი პროცედურები (ანგარიშის დანართი 2ა). ეს პროცედურები განისაზღვრა კონტრაქტორიმიერ და პროცედურები შესრულდა მხოლოდ კონტრაქტორისთვის დახმარების მიზნით, თქვენს მიერ ნაჩვენები ხარჯების შესაფასებლად თანდართულ ფინანსურ ანგარიშში, რომელიც მოქმედია აღნიშნული საგრანტო ხელშეკრულების მოქმედების ვადებში. ვინაიდან პროცედურები შესრულდა ჩვენს მიერ და არ არის შედგენილი აუდიტის მიერ, აუდიტის წარმოების საერთაშორისო სტანდარტებით თანახმად ჩვენ არ ვადგენთ მტკიცებულებას თანდართულ ფინანსურ ანგარიშში. საერთაშოისო აუდიტირების სტანდარტების თანახმად ჩვენ შევასრულეთ დამატებითი პროცედურები და  ბენეფიციარის ფინანსური დადგენილების მიმოხილვა. ინფორმაციის წყარო ანგარიშში მოცემული ინფორმაცია წარმოდგენილიათქვენს მიერ, მიღებულია თქვენს მიერ წარმოდგენილი ანგარიშებიდან და ჩანაწერიდან. ფაქტობრივი მაჩვენებლები მთლიანი ხარჯები რომელიც წარმოადგენს ხარჯების კონტროლის საგანს ოდენობით ევროში <..............>. ხარჯების დაფარვის კოეფიციენტი არის <...%>. ეს კოეფიციენტი წარმოადგენს ხარჯების მთლიან ოდენობას შემოწმებული ჩვენს მიერ, გამოხატული მთლიანი ხარჯების პროცენტით, რომელიც წარმოადგენს ხარჯების კონტროლის საგანს. ოდენობა ტოლია თქვენს მიერ ფინანსურ ანგარიშში აღნუსხული ხარჯების მთლიანი ოდენობის  და წარმოდგენილი თქვენს მიერ დაქვითვისათვის, გრანტის გადაცემასთან დაკავშირებული  ხელშეკრულების წინასწარი ავანსის  თანხიდან, თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად <დდ/თთ/წწ>. წინამდებარე ანგარიშის მე-2 თავში განხორციელებული პროცედურების თანახმად ჩვენ აღვნუსხავთ თქვენს ფაქტიურ მაჩვენებლებს. ანგარიშის გამოყენება ეს ანგარიში განკუთვნილია ზემოთ მოცემული მიზნებისათვის. ეს ანგარიში მომზადებულია თქვენს მიერ კონფიდენციალური გამოყენების მიზნით და კონტრაქტორისთვის გადასაგზავნად. ეს ანგარიში არ უნდა იქნას გამოყენებული სხვა მიზნებისათვის, ასევე დაუშვებელია  მისი სხვა მხარისათვის (მესამე პირისათვის) გადაგზავნა. ეს ანგარიში დაკავშირებულია ფინანსურ ანგარიშთან და არ ვრცელდება არც ერთ თქვენს ფინანსურ დადგენილებაზე. ჩვენ ველით ანგარიშის თქვენთან ერთად განხილვას და მოხარულნი ვიქნებით მოგაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია ან საჭირო დახმარება. პატივისცემით,  აუდიტორის ხელმოწერა [პიროვნება ან ფირმა ან ორივე,] აუდიტორის ხელმოწერა [პიროვნება ან ფირმა, ან ორივე ერთად] აუდიტორის სახელი [ოფისი, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა ვალდებულებაზე] ხელმოწერის თარიღი <დდ/თთ/წწ> [თარიღი, როდესაც საბოლოო ანგარიშს ეწერება ხელი]  1 ინფორმაცია გრანტის გადაცემასთან დაკავშირებული  ხელშეკრულების შესახებ [თავი 1 უნდა მოიცავდეს მოკლე აღწერილობას გრანტის გადაცემასთან დაკავშირებული  კონტრაქტის შესახებ და საქმიანობას, კოორდინატორს/ბენეფიციარს/ფილიალს და ძირითად ფინანსურ/საბიუჯეტო ინფორმაციას მაქსიმუმ  1 გვერდი]. 2 შესრულებული პროცედურები და ფაქტობრივი მაჩვენებლები 
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გრანტის გადაცემასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების ხარჯების კონტროლის კომპეტენციის თაობაზე შედგენილ დანართ 2ა-ში შევასრულეთ შემდეგიპროცედურები. 1. ზოგადი პროცედურები; 2. პროცედურები რომელიც ადასტურებს ხარჯების შესაბამისობას ბიუჯეტთან და ანალიტიკური მიმოხილვა; 3. პროცედურები რომელიც ადასტურებს არჩეულ ხარჯებს ჩვენ გამოვიყენეთ ხარჯების არჩევითობის წესები, პრინციპები და კრიტერიუმები კონტროლისათვის მითითებული დანართში 2ბ (ნაწილი 3 და 4). [განმარტეთ სირთულეები ან პრობლემები] ჩვენს მიერ გაკონტროლებული ხარჯების მთლიანი ოდენობაა ევრო <..........> და ერთად თავმოყრილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში. მთლიანი ხარჯების დაფარვის კოეფიციენტი არის <....%>. [აქ მიუთითეთ ფინანსური ანგარიშის I დანართის მონაცემთა ცხრილი, წარმოადგინეთ თითოეული ქვე სათაური, მთლიანი ხარჯების ოდენობა აღნუსხული კოორდინატორის მიერ,ხარჯების მთლიანი ოდენობა გაკონტროლებული და დაფარული ხარჯების პროცენტი] ჩვენ გავაკონტროლეთ არჩეული ხარჯები, როგორც ეს მოცემულია ზემოთ მონაცემთა ცხრილში და ასევე განვახორციელეთ, თითოეული არჩეული ხარჯვითი ერთეულისათვის, გაკონტროლების პროცედურები. (მითითებული ხარჯების კონტროლის დანართში 2ა პარაგრაფები 3.1 და 3.7.) ჩვენ აღვნუსხეთ ფაქტიური მონაცემები ქვემოთ მოცემული პროცედურების შედეგად: 1. ზოგადი პროცედურები  1.1 გრანტის გადაცემასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების ვადები და პირობები ჩვენ მოვახდინეთ გრანტის გადაცემასთან დაკავშირებული  ხელშეკრულების ვადებისა და პირობების შეთანხმება, დანართ 2ბ-ში მითითებული დირექტივების შესაბამისად; [აღწერეთ ფაქტიური მონაცემები და მიუთითეთ შეცდომები და გამონაკლისები. პროცედურები 1.1-1.6 დანარში 2ა. თუ არ არის ფინანსური მაჩვენებლები, ეს იქნება პირდაპირი მნიშვნელობით თითოეული პროცედურისათვის: არა ფაქტობრივი მონაცემები წარმოშობილი პროცედურებიდან].   1.2 გრანტის გადაცემასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების ფინანსური ანგარიში  1.3 საბუღალტრო აღრიცხვისა და ჩანაწერების წარმოების წესები  1.4 ფინანსური ანგარიშის რეკონსილიაცია ბენეფიციარის საბუღალტრო სისტემაზე და ჩანაწერები  1.5 გაცვლითი კურსი  1.6 გამარტივებული ხარჯების ვარიანტი  2. პროცედურები, რომელიც ადასტურებს ხარჯების შესაბამისობას ბიუჯეტთან  2.1 საგრანტო ხელშეკრულების ბიუჯეტი  2.2 საგრანტო კონტრაქტის ბიუჯეტის ჩასწორება [აღწერეთ ფაქტიური მაჩვენებლები და მიუთითეთ შეცდომები და მოლოდინები. პროცედურები 2.1-2.2 დანართის 2ა. თუ არ არის ფაქტიური მაჩვენებლები ეს ნაჩვენები იქნება თითოეულ პროცედურაზე შემდეგნაირად:„ფაქტიური მაჩვენებლები არ წარმოშობილა ამ პროცედურებიდან“]. 3. არჩეული ხარჯების კონტროლირების მიზნით შესასრულებელი პროცედურები ჩვენ ქვემოთ აღვწერეთ ყველა ფაქტი, რომელიც მივიღეთ კონტროლის პროცედურებიდან მითითებულ დანართში 2ა 3.1-3.7, რამდენადაც ეს პროცედურები გამოიყენება არჩეული ხარჯების ერთეულზე. 
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ჩვენ გვაქვს რაოდენობრივი და ხარისხობრივი კონტროლის გამონაკლისები და პოტენციური გავლენა ევროკავშირის კონტრიბუციაზე, კომისიის მიერ გამოქვეყნებული ხარჯების ერთეულები მიიჩნევა არაკანონიერად (სადაც საჭიროა გათვალისწინებული იქნება კომისიის დაფინანსების პროცენტი და გავლენა არაპირდაპირ ხარჯებზე (ადმინისტრაციული ხარჯები, ზედნადები ხარჯები)). ჩვენ აღვნუსხეთ ყველა გამონაკლისი, მათ შორის იგულისხმება ისიც რომელზედაც ჩვენ ვერ შევძელით ოდენობის განსაზღვრა ან პოტენციური გავლენა ევროკავშირის კონტრიბუციაზე.   [მიუთითეთ ხარჯების ოდენობა / ერთეულები რომლისთვისაც გამონაკლისები (=გადახვევა ფაქტსა და კრიტერიუმს შორის) აღმოჩნდა, და გამონაკლისი თვისება - ეს ნიშნავს დანართ 2ა-ში 3.1-3.7 აღწერილი პირობები არ არის აღიარებული. საკონტროლო გამონაკლისების ოდენობის განსაზღვრისას  და ასევე პოტენციური გავლენა ევროკავშირის კონტრიბუციაზე, კომისია აჩვენებს ხარჯების ერთეულს რომელსაც მიიჩნევს არაკანონიერად].  3.1 მართებული ხარჯები ჩვენ გავაკონტროლეთ თითოეული არჩეული  ხარჯვითი ერთეულისათვის, სამართლებრივი კრიტერიუმი, რომელიც დადგენილი და რეგულირებულია  დანართ 2ა-ში. [აღწერეთ ფაქტიური მონაცემები და მიუთითეთ შეცდომები და გამონაკლისები. პროცედურები 3.1 დანართში 2ა: ხარჯების მართებულობა და მართებულობის კრიტერიუმები (1)-დან (9)-მდე, მაგალითი: ჩვენ აღმოვაჩინეთ რომ ხარჯვითი ოდენობა 6 500 ევრო მოცემული ფინანსური ანგარიშისქვესათაურში 3.2 (ავეჯი, კომპიუტერული აღჭურვილობა) არ არის მართებული. ოდენობა 2 000 ევრო დაკავშირებულია ხარჯებთან დაკისრებული განხორციელების პერიოდის მიღმა. მტიცებულება 3 ტრაზაქციაზე არ იყო ხელმისაწვდომი მთლიანობაში 1.200 ევრო. მოთხოვნილი შესყიდვის წესები საოფისე კომპიუტერების საყიდლად 3.300 ევრო არ იყო აღიარებული (შენიშვნა:უნდა იქნას წარმოდგენილირელევანტური დეტალები როგორიცაა საბუღალტრო ჩანაწერები ან დოკუმენტები).] 3.2 კანონირი პირდაპირი ხარჯები (მუხლი 14.2) 3.3 გაუთვალისწინებელი ხარჯების რეზერვები (მუხლი 14.6) 3.4 არაპირდაპირი ხარჯები (მუხლი 14.7) 3.5 არაფულადი შენატანები (მუხლი 14.8) 3.6 არა- კანონიერი ხარჯები (მუხლი 14.9) 3.7 საქმიანობის შემოსავლები [აღწერეთ ფაქტიური მონაცემები და დააკონკრეტეთ შეცდომები და გამონაკლისები. პროცედურები 3.2-3.7 დანართში 2ა]  დანართი 1 ფინანსური ანგარიში საგრანტო კონტრაქტისათვის [დანართი 1 მოიცავს ბენეფიციარის ფინანსურ ანგარიშს საგრანტო კონტრაქტისათვის რომელიც წარმოადგენს კონტროლის საგანს. ფინანსური ანგარიში უნდა იყოს დათარიღებული და მითითებული თუ რომელ პერიოდს ფარავს.] დანართი 2 ხარჯების კონტროლის კომპეტენცია [დანართი 2 უნდა მოიცავდეს გრანტის გადაცემასთან დაკავშირებული კონტრაქტის ხარჯების კონტროლის კომპეტენციის ხელმოწერილ და დათარიღებულ ასლს, მათ შორის იგულისხმება დანართი I (ინფორმაცია გრანტის გადაცემასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების თაობაზე) და დანართს 2ა (ჩამოთვლილი სპეციფიური პროცედურები რომელიც უნდა შესრულდეს.]          
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დანართი IX აქტივებზე საკუთრების ფლობის უფლების გადაცემა 
გრანტის გადაცემასთან დაკავშირებული კონტრქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: 
აქციის სათაური: 
ბენეფიციარის სახელი: 
ადგილობრივი ბენეფიციარის/ადგილობრივი ფილიალის/საქმიანობისსაბოლოო ბენეფიციარის სახელი: 

 
აქტივები ერთეულის აღწერა (>5000 ევრო) 

შესყიდვის თარიღი შესყიდვის ფასი ევროში ტრანსფერის თარიღი/კომენტარი 
1.     
2.     
3.     
4.     

ა.შ.     
 ზემოხსენებული სია შედგენილია ზოგადი პირობების 2 და 7.5 მუხლებთან შესაბამისობის მიზნით, გამოსაყენებელი ევროკავშირის გარე აქტივობებისათვის  დაფინანსებული საგრანტო ხელშეკრულებისთვის (კონტრაქტის დანართი II). თითოეული ერთეულის ფლობის უფლება ჩამოთვლილია და გადაცემულია. ადგილობრივი ბენეფიციარი და/ან ადგილობრივი ფილიალი და/ან საბოლოო ბენეფიცარი წარმოდგენილია კონტრაქტში. შედგენილია: ...................................../........................ ბენეფიციარი: (N1 საქმიანობის ადგილობრივი ბენეფიციარი და/ან ადგილობრივი ფილიალი და/ან საბოლოო ბენეფიცარი) (N2 საქმიანობის ადგილობრივი ბენეფიციარი და/ან ადგილობრივი ფილიალი და/ან საბოლოო ბენეფიცარი და ა.შ.)   სახელი და პოზიცია         სახელი და პოზიცია          სახელი დ პოზიცია   

           
          








