
დანართი 1: საპროექტო წინადადებების სრული განაცხადის ფორმა

1. ზოგადი ინფორმაცია
საპროექტო 
წინადადების 
სახელწოდება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ბიზნესის განვითარება 
ინფრასტრუტურის მოწესრიგების გზით

სრიგპ-სთან 
შესაბამისობა

წარმოდგენილი პროექტი შესაბამისობაშია მე-4 პრიორიტეტის 
„ინტეგრირებული ადგილობრივი განვითარება“  - 4.2 ღონისძიება 
„ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ინფრასტრუქტურის 
მოწყობა“;
პროექტის ინიციატორი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

ინტეგრირებული პროექტების შემთხვევაში, მიუთითეთ მთავარი 
განმცხადებელი და თანა-განმცხადებლების სახელები და გვარები:
არა
გთხოვთ მიუთითოთ საპროექტო წინადადების წარმდგენის მისამართი:
ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. #1

საპროექტო 
წინადადების 
წარმდგენი

გთხოვთ მიუთითოთ საპროექტო წინადადების წარმდგენის URL /ვებ-გვერდი 
და ელ.ფოსტა: 
www.oz.gov.ge
meriaozurgeti2018@gmail.com
პროექტზე პასუხისმგებელი პირის სახელი და გვარი:
ალეკო მამეშვილი
პროექტზე პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და 
ქონების მართვის სამსახურის უფროსი
პროექტზე პასუხისმგებელი პირის ტელეფონის ნომერი:
591226622

პროექტზე 
პასუხისმგებელი პირის 
საკონტაქტო 
ინფორმაცია

პროექტზე პასუხისმგებელი პირის ელ.ფოსტა:
a.mameshvili@gmail.com
გთხოვთ დაასახელეთ პროექტის განხორციელების გეოგრაფიული 
ტერიტორია
რეგიონი:
გურიის რეგიონი

მუნიციპალიტეტი:
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

განხორციელების 
ადგილი, ტერიტორია 

ქალაქი, დაბა, სოფელი:
სოფ. ბახვი

სამიზნე ჯგუფი/ 
ბენეფიციარები

პროექტის სამიზნე ჯგუფი:
ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები - ჩაის გადამამუშავებელი 
საწარმო - 1; მშრალი ხილის საწარმო - 1; აგროტურისტული ლოკაცია “ჩაის 
გზა“ – 1;  
ნედლეულის მიმწოდებელი ადგილობრივი ფერმერები - სარეაბილიტაციო 
გზის მიმდებარედ ცხოვრობს 38 ოჯახი, 140 მაცხოვრებლით (ხანდაზმული 27, 
5 წლამდე ბავშვი 35). მათ საკუთრებაშია 50 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწები, 
სადაც ხდება ჩაის,ხილის წარმოება და ადგილობრივ საწარმოებში მისი 
ჩაბარება. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების რეალიზაციიდან მიღებული 
შემოსავლები ამ ოჯახების ძირითადი შემოსავლის წყაროა;
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უცხოელი და ადგილობრივი ვიზიტორები - ყოველწლიურად ტურისტულ 
ლოკაცია “ჩაის გზა“ ეწვევა 1200-მდე ადგილობრივი და უცხოელი ვიზიტორი 
(2019 წელს ლოკაციას სტუმრობდა 800-მდე ვიზიტორი);
სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოსარგებლე ფერმერები - გზის მიმდებარედ 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიას მოწყობილი აქვს ჩაის და სტევიას 
სადემონსტრაციო ნაკვეთი. წლის განმავლობაში 200-მდე სხვადასხვა სოფლის 
მაცხოვრებელი ფერმერი მიიღებს პრაქტიკულ კონსულტაციას კულტურების 
მოვლა-მოყვანის წესების შესახებ;
სახელმწიფო პროგრამების მონაწილე ადგილობრივი ფერმერები - 
“სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირების“ 
და “დანერგე მომავალი“ სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობას მიიღებს 10-
მდე მოსახლე;

პროექტის მთლიანი 
ბიუჯეტი

პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 261,643.83 ლარი;

თანადაფინანსების 
ოდენობა

გთხოვთ, მიუთითეთ პროექტის ღირებულების საკუთარი რესურსებიდან 
თანადაფინანსების პროცენტული მაჩვენებელი: 
მუნიციპალიტეტის მხრიდან დაგეგმილია 8544.64 ლარის თანადაფინანსება;

გთხოვთ მიუთითეთ პროექტის განხორციელების დრო (თვეების 
რაოდენობა):
5 თვე
გთხოვთ მიუთითეთ განხორციელების დაწყების დაგეგმილი თარიღი 
(სამუშაოების ან მომსახურებების შესახებ კონტრაქტის ხელმოწერიდან): 
პროექტის განხორციელების დაგეგმილი თარიღია კონტრაქტის 
ხელმოწერიდან 10 დღის ვადაში;

პროექტის 
განხორციელების დრო 

გთხოვთ მიუთითეთ განხორციელების დასრულების დაგეგმილი თარიღი 
(მიღება-ჩაბარების აქტი):
31.12.2020.

2. პროექტის აღწერა და დასაბუთება 

პროექტის 
მიზანი/მიზნებია

გთხოვთ, ჩამოთვალოთ პროექტის მიზნები. მიუთითეთ სრიგპ-ს შესაბამის 
ღონისძიებისა და გამოცხადებული კონკურსის მიზნებთან შესაბამისობა 
სტრატეგიული მიზნები:
 ადგილობრივი ბიზნესის სტიმულირება ახალი სამუშაო ადგილების 
შექმნისათვის;
 ადგილობრივი და უცხოელი ვიზიტორების მიმზიდველობის ზრდა 
მათთვის კომფორტული და ინოვაციური მომსახურების შეთავაზებით;

კონკრეტული მიზნები:
 ბიზნესის ხელშეწყობასთან დაკავშირებული ადგილობრივი 
ინფრასტრუქტურის განვითარება;
 ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება;

მოსალოდნელი 
შედეგები 

გთხოვთ, დაასახელოთ მოსალოდნელი შედეგები (მაქსიმუმ 2-3 შედეგი), 
რომელსაც პროექტის განხორციელება მოუტანს მოსახლეობას, ეკონომიკას ან 
მუნიციპალიტეტს. ასევე, მიუთითეთ კავშირი სრიგპ-ის შესაბამის 
ღონისძიების/ქვე-ღონისძიების შედეგებზე ან კონკურსის პირობებით 
განსაზღვრულ შედეგებზე, იმ შემთხვევაში, თუ ისინი განსაზღვრულია.

პროექტის გრძლვადიანი შედეგები:



 ადგილობრივი და უცხოელი ვიზიტორებისათვის  გაზრდილია 
მუნიციპალიტეტის ტურისტული მიმზიდველობა;
 ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობამ უზრუნველყო ახალი სამუშაო 
ადგილების შექმნა და დასაქმების ზრდა;
 გაზრდილია სადემონსტრაციო ნაკვეთების მომხმარებელი ფერმერების 
რაოდენობა;
 გაუმჯობესებულია ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების პირობები;

პროექტის მყისიერი შედეგები:
 “ჩაის გზის“ ტურისტულ ლოკაციასთან, სადემონსტრაციო ნაკვეთთან და  
ადგილობრივ ბიზნესთან მისასვლელი 0.955 კმ გზა მოწყობილია;
 ადგილობრივ მოსახლეობას გაუჩნდა საკუთარი ბიზნესიდეების 
განხორციელების შესაძლებლობები, 10-მდე ოჯახი მონაწილეობას მიიღებს  
სახელმწიფო პროგრამებში;
 ადგილობრივ ბიზნესს გაუადვილდება მომხმარებლებთან 
ურთიერთობები და დაზოგავს დროს გადაადგილებისათვის;
 გაზრდილია ადგილობრივ მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგიელების 
შესაძლებლობა;

პროექტის აღწერა. 
დასაბუთება

გთხოვთ, წარმოადგინოთ პროექტის მოკლე აღწერილობა, მის სოციალურ-
ეკონომიკურ როლზე და მის მიერ ადგილობრივ და რეგიონულ მასშტაბით 
ზეგავლენაზე აქცენტის გაკეთებით.
გთხოვთ, დაასაბუთოთ რატომ უნდა განხორციელდეს ეს პროექტი.
დაასახელეთ ის პრობლემები, რომელთა მოგვარებასაც ემსახურება პროექტის 
განხორციელება, პოტენციალი, რომელიც შეიძლება განვითარდეს პროექტის 
განხორციელებით. ასევე, მიუთითეთ შესაბამისი რეგიონის განვითარების 
სტრატეგიასთან, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმასთან, სხვა 
შესაბამის სტრატეგიულ დოკუმენტებთან ან/და სრიგპ-ში მოცემულ 
ღონისძიებებთან კავშირი:

წარმოდგენილი პროექტის განხორციელება დაგეგმილია ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის სოფ. ბახვში. აღნიშნული ტერიტორიის შერჩევა მოხდა 
რამდენიმე ფაქტორის გათვალისწინებით: 
1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა 2019 წელს დაიწყო ახალი ტურისტული 
პროექტი “ჩაის გზა“, რომელიც ითვალისწინებს დაინტერესებული 
ვიზიტორების მიღებას ჩაის საწარმოო ტერიტორიაზე, სადაც ხდება ჩაის 
კრეფა, გადამუშავების პროცესში ერთვება ვიზიტორი და იღებს ინფორმაციას 
წარმოების პროცესების შესახებ და სადეგუსტაციო სივრცეში ხდება ჩაის 
დეგუსტაცია. 2019 წელს, ლოკაციას სტუმრობდა 800 ვიზიტორი, მათგან 75% 
უცხოელი; 
2. საპროექტო გზის მიმდებარედ მოქმედებს ჩაის გადამამუშავებელი საწარმო, 
მზადდება ბიოლოგიურად სუფთა ქართული ჩაის პროდუქციას, რომლის 
მომხმარებელია როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი შემსყიდველები 
(ჩეხეთი, პოლონეთი, გერმანია); 
3. 2020 წელს დაგეგმილია მშრალი ხილის საწარმოს გახსნა, რომელიც 
დაფინანსდა სახელმწიფო პროგრამით “ახალგაზრდა მეწარმე“. საწარმო 
ადგილობრივი მოსახლეობიდან შეიძენს ხილის ნედლეულს: ციტრუსი, კივი, 
კენკრა;
4. საგზაო უბანში მუნიციპალიტეტის მიერ მოწყობილია ჩაის და სტევიის 
სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სადაც ადგილობრივ ფერმერებს აქვთ 
გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა. 

არსებული და დაგეგმილი ბიზნესის განვითარებას ხელს უშლის სოფლის 
ცენტრალური გზიდან ბიზნეს ლოკაციებამდე მისასვლელი გზის (0.955 კმ) 
ავარიული მდგომარეობა:



 ადგილობრივ საწარმოებთან მისასვლელი გზის მოუწესრიგებლობა 
ამცირებს მომხმარებლების რაოდენობას და ხელს უშლის ნედლეულის 
მიმწოდებლების გადაადგილებას საწარმომდე. ჩაის წარმოება 
რეგიონისათვის ტრადიციული დარგია (1847 წელს საქართველოში პირველი 
ჩაის ბუჩქი ოზურგეთში დაირგო), მისი გამოყენება როგორც სამრეწველო, 
ასევე ტურისტული მიმართულებით გაზრდის ადგილობრივი პროდუქციის 
პოპულარიზაციას მომხმარებლებში და დასაქმებულთა რაოდენობას;
 სტატისტიკური მონაცემებით გურიის რეგიონი როგორც შიდა, ასევე 
საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობით ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა 
საქართველოს რეგიონებს შორის. საჭიროა რეგიონის ტურისტული 
შესაძლებლობების მეტი პოპულარიზაცია და ტურისტებისათვის 
მომსახურების ხარისხის ზრდა, მ.შ. საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მოწესრიგება, რაც ტურისტების კომფორტულ გადაადგილებას 
უზრუნველყოფს;
 ადგილობრივი მოსახლეობის 70%-ის შემოსავლის წყარო სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებია. 
სადემონსტრაციო ნაკვეთებთან მისასვლელი გზა ამორტიზირებულია, რაც  
დაინტერესებული ფერმერების გადაადგილებას უშლის ხელს.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვან 
მიმართულებას ტურისტული პოტენციალის ზრდა და ადგილობრივი მცირე 
და საშუალო წარმოების მხარდაჭერა წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტის მიერ 
მომზადდა განვითარების დოკუმენტები (“ადგილობრივი ეკონომიკური 
განვითარების გეგმა“, “საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი“) 
სხვადასხვა სექტორის აქტიური მონაწილეობით. გეგმების მიხედვით, 
ადგილობრივი ეკონომიკური სექტორის განვითარების ერთ-ერთ საჭიროებას 
ტურისტულ და ბიზნეს ლოკაციებთან საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა 
წარმოადგენს.

წარმოდგენილი პროექტის განხორციელებას გავლენა აქვს არა მარტო 
მუნიციპალიტეტის, არამედ რეგიონის სოციალ-ეკონომიკურ განვითარებაზე, 
ადგილობრივი ბიზნესის მხარდაჭერა გურიის რეგიონის განვითარების 
სტრატეგიის მთავარი მიზანია. 

ძირითადი აქტივობები 

გთხოვთ, ჩამოთვალოთ ის ძირითადი აქტივობები, რომლებიც აუცილებელია 
პროექტის განსახორციელებლად და ის სამუშაოები ან მომსახურებები, 
რომლებიც პროექტის ფარგლებში უნდა დაფინანსდეს: 
პროექტის განსახორციელებლად დაგეგმილია შემდეგი აქტივობების 
გატარება: 
აქტივობა 1 სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და გამარჯვებულის 
გამოვლენა;
1.1 სატენდერო დოკუმენტაციის რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან შეთანხმება;
1.2 ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება - 21 კალენდარული დღის 

ვადით;
1.3 ტენდერის შედეგად გამარჯებულის გამოვლენა და ხელ-ბის გაფორმება
აქტივობა 2 საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით სამუშაოების წარმოება;
2.1 ტერიტორიის მომზადება
2.2 მიწის ვაკისი;
2.3 საგზაო სამოსი
2.4 ხელოვნური ნაგებობები
2.5 მიერთებები და გადაკვეთები
2.6 გზის კუთვნილება და მოწყობილობა
2.6 გარე განათების მოწყობა
აქტივობა 3 სამუშაოების მონიტორინგი და შეფასება;
3.1 პერიოდული მონიტორინგი პროექტის მიმდინარეობისას (კვირაში 2-ჯერ);



3.2 მონიტორინგის ჯგუფის მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასება, მიღება-
ჩაბარების აქტის მომზადება (ყოველთვიურად);
3.3 საექსპერტო ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის თანახმად საბოლოო 
სამუშაოს ჩაბარება
აქტივობა 4 ანგარიშის მომზადება-პროექტის დახურვა
4.1 პასუხისმგებელი პირის მიერ ანგარიშის მომზადება;
4.2 პროექტის დახურვის პრეზენტაცია

გთხოვთ, განსაზღვროთ ზუსტი ინდიკატორები და მათი შესაბამისი 
სამიზნეები იმ ინდიკატორებზე და სამიზნეებზე მითითებით, რომლებიც 
გამოყენებულია სრიგპ-ს შესაბამისი ღონისძიების ფარგლებში:
საბოლოო შედეგის ინდიკატორები:
 “ჩაის გზის“ ტურისტულ ლოკაციაზე გაზრდილია ტურისტების 
რაოდენობა 40%-ით (2019 წლის მონაცემებთან შედარებით);
 ადგილობრივ ბიზნესში გაზრდილია ჩაის და მშრალი ხილის 
პროდუქციის წარმოების მოცულობა, ჩაის შემთხვევაში 40%-ით გასული 
წლის მაჩვენებელთან შედარებით, მშრალი ხილის საწარმოს დაგეგმილი აქვს 
300 ტონა ხილის მიღება-გადამუშავება;
 გაზრდილია საწარმოში დასაქმებულების და ჩაის და ხილის ნედლეულის 
მიმწოდებელი ფერმერების რაოდენობა: 15 ახალი სამუშაო ადგილი და 120 
ნედლეულის მიმწოდებელი ფერმერები;
 მუნიციპალურ სადემონსტრაციო ნაკვეთზე გამოცდილების მიღებას 
ახდენს 200 ფერმერი;
 სახელმწიფო პროგრამებით ისარგებლა 30 მოსახლემ და მოახდინეს სას-
სამ. მიწის რეგისტრაცია და ხილის გაშენება;

ინდიკატორები და 
მიზნები

მყისიერი შედეგის ინდიკატორები:
 მოწყობილია 0.955 კმ სიგრძის საგზაო ინფრასტრუქტურა;
 ადგილობრივი ბიზნესი დროულად ახდენს გზაზე გადაადგილებას და 
მომხმარებლებთან ურთიერთობებს; 
 საგზაო ინფრასტრუქტურით სარგებლობს ადგილობრივი 140 მოსახლე;
 ადგილობრივ მოსახლეობას ექმნება ახალი ბიზნესიდეების 
განხორციელების შესაძლებლობა;

სხვა პროექტებთან 
ურთიერთშეთავსება 
დობა

გთხოვთ, მიუთითოთ ეს პროექტი წარმოადგენს თუ არა სხვა წყაროებიდან 
დაფინანსებული პროექტების გაგრძელებას/გაფართოებას.
წარმოდგენილი პროექტი საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის 
შემადგენელი ნაწილია: ბიზნესის მხარდაჭერა და ტუირისტულ 
ლოკაციებთან მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა გეგმის ერთ-ერთი 
საქმიანობაა;

პროექტის მდგრადობა

გთხოვთ, მიუთითოთ მოვლა-პატრონობისა და ფუნქციონირებისათვის 
საჭირო ხარჯების დაფინასების წყარო(ადგილობრივი ბიუჯეტი, დონორი, 
სხვა):
 სამუშაოს შემსრულებელი კომპანიასთან ხელშეკრულების თანახმად 
საექსპლუატაციო სამუშაოების ჩატარებაზე პასუხისმგებელია კომპანია 12 
თვის განმავლობაში;
 პროექტის დასრულების შემდეგ მიმდინარე ხარჯებს გაიღებს ოზურგეთს 
მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან;
 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია ტურისტული 
პროექტების პოპულარიზაციის პროგრამები, მათ შორის “ჩაის გზის“ 
მონაწილეებისათვის. პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა საინფორმაციო და 
პრეს ტურები, მოეწყობა საგზაო მიმნიშნებლები.



3. განხორციელება და დაფინანსება 
გთხოვთ, წარმოადგინოთ ინფორმაცია პროექტის მომზადების სტატუსის 
შესახებ. გთხოვთ, მიუთითოთ მომზადებულია თუ არა საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, შესაბამისი დადებითი საექსპერტო 
დასკვნა
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებულია, რომელმაც 
გაიარა ინსპექტირება უფლებამოსილი ორგანიზაციის მიერ და 
მომზადებულია საექსპერტო დასკვნა (იხ. დანართი)
გთხოვთ, მიუთითოთ არსებობს თუ არა პროექტის განხორციელების 
თაობაზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილება პროექტის 
მოწონების და შემდგომი მსვლელობის მისაცემად შესაბამისი ღონისძიებების 
განხორციელების თაობაზე:
მიღებულია საკრებულოს გადაწყვეტილება პროექტის მოწონების თაობაზე 
2020 წლის --------, გადაწყვეტილება #-----;

პროექტის მომზადების 
სტატუსი პროექტთან ერთად წარდგენილი დოკუმენტების ნუსხა (ტექნიკურ-

ეკონომიკური დასაბუთება, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 
შესაბამისი დადებითი საექსპერტო დასკვნით, საპროექტო დოკუმენტაციის 
მიღება-ჩაბარების ხელმოწერილი აქტის ასლი, მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს გადაწყვეტილება მოწონების თაობაზე, მუნიციპალიტეტის 
განვითარების დაგეგმვის დოკუმენტი, ა.შ.): 
დანართი: საექსპერტო დასკვნა;
დანართი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილება პროექტის 
მოწონების თაობაზე;
დანართი: მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილება 
საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტის დამტკიცების თაობაზე;
დანართი: მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი;
დანართი 10: პროექტთან დაკავშირებული ფოტომასალა;
დანართი 11: მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმი;

გთხოვთ მიუთითეთ პროექტი ერთწლიანია თუ მრავალწლიანი:
პროექტი არის 1 წლიანი
გთხოვთ მიუთითეთ კონტრაქტორთან ხელშეკრულების გაფორმების 
დაგეგმილი თარიღი (თვე):
08.2020.
გთხოვთ მიუთითეთ პროექტის დასრულების დაგეგმილი თარიღი (მიღება-
ჩაბარების აქტი):
31.12.2020.

დროის განრიგი

გთხოვთ, დანართ 2-ში წარმოადგინოთ განხორციელების დეტალური გეგმა 
აქტივობების დონეზე (გრანტის დიაგრამა):
იხ დანართი 2:
გთხოვთ, დეტალურად აღწეროთ, თუ როგორ იქნება უზრუნველყოფილი 
თანადაფინანსება. არის თუ არა ეს ფინანსური სახსრები უკვე გამოყოფილი 
გრანტის მიმღების ბიუჯეტში?
გთხოვთ, შეავსოთ დანართი 2 - აქტივობების ბიუჯეტი:

პროექტის სავარაუდო 
ბიუჯეტი და 
მოთხოვნილი გრანტი

პროექტის მთლიანი ღირებულება:



261,643.83 ლარი

მოთხოვნილი გრანტის მთლიანი ღირებულება:
253099.19
თანადაფინანსების ოდენობა:
8544.64
სხვა წყაროებიდან დაფინანსების ოდენობა:
0

ხარჯების კატეგორიები
გთხოვთ, წარმოადგინოთ ინფორმაცია დანახარჯების კატეგორიების შესახებ, 
დანართი N3 გამოყენებით:

გთხოვთ, აღწეროთ ის პოტენციური შოდა და გარე რისკები, რომლებმაც 
შეიძლება გავლენა მოახდინონ პროექტის განხორციელებაზე
გარე რისკები:
 პანდემიით გამოწვეული სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შეჩერება;
შიდა რისკები:
 გამოცხადებული ტენდერის ჩავარდნა;
 უხარისხოს შესრულებული სამუშაოები;
 სამუშაოების შესრულების ვადების დარღვევა;

რისკების მართვა

გთხოვთ, აღწეროთ ამ რისკების შემცირების/მართვის ღონისძიებები:
რისკების შემცირების/მართვის ღონისძიებები:
გარე რისკები:
 მუნიციპალიტეტს აქვს გამოცდილება, როცა საგანგებო მდგომარეობის 
პირობებშიც სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არ შეჩერებულა;
შიდა რისკები:
 ტენდერის გამოცხადების პერიოდში გათვალისწინებული იქნება ვადები, 
რათა ტენდერის ჩავარდნის შემთხვევაში შესაძლებელი გახდეს ახალი 
კონკურსის გამოცხადება, რაც გავლენას ვერ მოახდენს ვადებზე;
 მუნიციპალიტეტში შექმნილია მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც კვირაში 
2-ჯერ მოახდენს საქმიანობის მონიტორინგს და ყოველთვიურად შეამოწმებს 
შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობას დაგეგმილთან. ნებისმიერი 
დარღვევის შემთხვევაში სწრაფად მოხდება რეაგირება გამოსასწორებლად; 

4. კულტურულ, გარემოსდაცვითი და სოციალურ პრინციპებთან შესაბამისობა

შესაბამისობა ანტი 
დისკრიმინაციულ 
კანონმდებლობასთან

გთხოვთ, აღწეროთ, რა ზემოქმედება ექნება პროექტს სხვადასხვა სოციალური 
ჯგუფებისა და გენდერულ ჭრილში თანასწორ მოპყრობაზე:
 პროექტით დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რაც მოწყვლად 
ჯგუფებს გაუადვილებს გზაზე უსაფრთხო გადაადგილებას ღამის საათებში;
 ახალ რეაბილიტირებულ გზაზე უსაფრთხო გადაადგილება 
შესაძლებელია შშპ  პირთათვის;

გარემოზე ზემოქმედება

გთხოვთ, აღწეროთ, თუ რა გავლენას მოახდენს პროექტების განხორციელება 
გარემოზე:
პროექტის განხორციელების შედეგად გზაზე დაგეგმილია სანაგვე ურნების 
მოწყობა, რაც ხელს შეწყობს გარემოს დაცვას; 

პარტნიორობის 
პრინციპის 
განხორციელება

გთხოვთ, აღწეროთ პროექტის ფარგლებში როგორ იქნება დაცული 
პარტნიორობის პრინციპი, როგორ არიან პარტნიორები ჩართულნი პროექტის 
მომზადებასა და განხორციელებაში:



პროექტის იდეის მომზადების პროცესში ჩართული იყო ადგილობრივი, 
სოფლის, მოსახლეობა. არსებულ საჭიროებებსა და მოსალოდნელი 
შედეგების შესახებ საუბარი შედგა უბნის მაცხოვრებლებთან 29 მაისს, სადაც 
მონაწილეობას ღებულობდა 26 ადამიანი;
9 ივნისს მოეწყო შეხვედრა უბნის ბიზნეს სექტორის (ტურისტული ლოკაცია, 
ჩაის საწარმო, მშრალი ხილის საწარმო, ფერმერული მეურნეობები) 
წარმომადგენლებთან. შეხვედრას ესწრებოდა 19 ადამიანი. მათი 
ინფორმაციით დაგეგმილი პროექტის განხორციელება სტიმულს მისცემს 
მოსახლეობას გააფართოონ ან დაიწყონ ახალი ბიზნესი;

შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია იხ. დანართი 8;

თარიღი: 

ხელმოწერა (მთავარი) განმცხადებლის სახელით: 

კონსტანტინე შარაშენიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი
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დანართი 2. აქტივობების ბიუჯეტი და დროის განრიგი

მონაწილეობა ლარებში თუ პროექტი 
მრავალწლიანია, გთხოვთ, 
წარმოადგინოთ 
სავარაუდო ჩაშლა წლების 
მიხედვით

აქტივობა განხორციელებ
ის დაწყება

განხორციელებ
ის დასრულება 

საერთო 
ღირებულება 
ლარებში 

გრანტი 
სრიგპ-
დან

საკუთარი 
სახსრები

დონორის 
მიერ 
დაფინანს
ება 

სრიგპ-დან 
მოთხოვნილი გრანტის 
მოცულობა 
პროცენტებში პროექტის 
საერთო 
ღირებულებასთან 
მიმართებაში

2020 2021 2022 2023

აქტივობა: საპროექტო 
დოკუმენტაციის მიხევით 
სამუშაოების წარმოება
1. ტერიტორიის მომზადება 09.2020 09.2020. 954.09 954.09
მოსამზადებელი 
სამუშაოები

954.09 954.09

2 მიწის ვაკისი 09.2020. 10.2020. 20975.08 20975.08
მიწის სამუშაოები 12155.58 12155.58
ბეტონის კიუვეტის მოწყობა 8819.50 8819.50
3 საგზაო სამოსი 10.2020. 10.2020. 119955.69 119955.69
4. ხელოვნური ნაგებობები 10.2020. 11.2020. 4676.63 4676.63
არსებული ხელოვნური 
ნაგებობების რეაბილიტაცია

4676.63 4676.63

5 მიერთებები და 
გადაკვეტები

11.2020. 11.2020. 17760.20 17760.20

მიერთებების და 
გადაკვეთების მოწყობა

10337.13 10337.13

ეზოში შესასვლელების 
მოწყობა

7423.07 7423.07

6. გზის კუთვნილება და და 
მოწობილობა

11.2020. 12.2020 3706.90 3706.90

ჰორიზონტალური მონიშვნა 3706.90 3706.90
ჯამი (1-6 თავი) 168028.59 168028.59
ტრანსპორტის ხარჯი (5%) 6983.56 6983.56
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ჯამი 175012.15 175012.15
ზედნადები ხარჯები 10% 17501.21 17501.21
ჯამი 192513.36 192513.36
გეგმიური დაგროვება 8% 15401.07 15401.07

ჯამი: თავი 1-6 207914.43 207914.43
7 გარე განათების მოწყობა 12.2020. 12.2020. 8544.64 8544.64
სამშენებლო-სამონტაჟო 
სამუშაოები

1693.76 1693.76

მასალები 4705.95 4705.95
სატრანსპორტო ხარჯი (5%) 235.30 235.30
ჯამი 4941.25 4941.25
გეგმიური მოგება (8%) 395.30 395.30
ჯამი 5336.55 5336.55

სულ თავი 7 7030.30 7030.30
გაუთვალისწინებელი 

ხარჯი (3%)
210.91 210.91

ჯამი 7241.21 7241.21
დ.ღ.გ. (18%) 1303.43 1303.43
სულ თავი 7: 8544.64 8544.64

სულ ჯამი (1-6) 207914.43 207914.43
გაუთვალისწინებელი 

ხარჯები (3%)
6237.43 6237.43

ჯამი: 214151.86 214151.86
დ.ღ.გ. (18%) 38547.33 38547.33

სულ: 252699.19 252699.19
მრიცხველი 10 კვტ 400.00 400.00

სულ: (1-6) 253099.19 253099.19
სულ სამუშაოები 261643.83 253099.19 8544.64
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დროის განრიგი 
განხორციელების პერიოდი თვეებში. გთხოვთ, მიუთითეთ კონკრეტული 

თარიღები
აქტივობა

1 2 3 4 5
აქტივობა 1 სატენდერო დოკუმენტაციის 
მომზადება და გამარჯვებულის გამოვლენა
1.1 სატენდერო დოკუმენტაციის 
რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან 
შეთანხმება
1.2 ელექტრონული ტენდერის გამოცხადება 
- 21 კალენდარული დღის ვადით
1.3 ტენდერის შედეგად გამარჯებულის 
გამოვლენა და ხელ-ბის გაფორმება
აქტივობა 2 საპროექტო დოკუმენტაციის 
მიხევით სამუშაოების წარმოება
2.1 ტერიტორიის მომზადება
2.2 მიწის ვაკისი
2.3 საგზაო სამოსი
2.4 ხელოვნური ნაგებობები
2.5 მიერთებები და გადაკვეთები
2.6 გარე განათების მოწყობა
აქტივობა 3 სამუშაოების მონიტორინგი და 
შეფასება
3.1 პერიოდული მონიტორინგი პროექტის 
მიმდინარეობისას (კვირაში 2-ჯერ)
3.2 მონიტორინგის ჯგუფის მიერ 
შესრულებული სამუშაოს შეფასება, მიღება-
ჩაბარების აქტის მომზადება 
(ყოველთვიურად)
3.3 საექსპერტო ბიუროს მიერ გაცემული 
დასკვნის თანახმად საბოლოო სამუშაოს 
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ჩაბარება
აქტივობა 4 ანგარიშის მომზადება-დახურვა
4.1 პასუხისმგებელი პირის მიერ ანგარიშის 
მომზადება
4.2 პროექტის დახურვის პრეზენტაცია

სულ
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დანართი 3:

დანართი 3. შეფასების კრიტერიუმები

წარდგენილი პროექტი, რომელიც ვერ გაივლის ადმინისტრაციულ და შესაბამისობის შემოწმებას არ განიხილება.

ქულების მინიჭების ტექნიკური სახელმძღვანელო (შეფასების კრიტერიუმები) / ქულების მინიჭების პრინციპები:
0 = მიუღებელი ან იმ შემთხვევაში, როცა დოკუმენტური მტკიცებულება ვერ აკმაყოფილებს კრიტერიუმს ან ვერ ხერხდება მისი შეფასება ინფორმაციის 
არარსებობის ან არასრული ინფორმაციის გამო. 
1 = ძალიან ცუდი, იმ შემთხვევაში, როდესაც კრიტერიუმი არასათანადოდ სრულდება ანუ არსებობს მნიშვნელოვანი სუსტი მხარეები.
2 = ცუდი, იმ შემთხვევაში, როცა მტკიცებულებები მხოლოდ ზოგადად შეესაბამება კრიტერიუმს, ანუ არსებობს მნიშვნელოვანი სუსტი მხარეები ან/და რისკები.
3 = სათანადო, იმ შემთხვევაში, როცა მტკიცებულებები კრიტერიუმს კარგად აკმაყოფილებს, მაგრამ არსებობს მნიშვნელოვანი სუსტი მხარეები ან/და რისკები.
4 = კარგი, იმ შემთხვევაში, როცა მტკიცებულება კრიტერიუმს ძალიან კარგად აკმაყოფილებს, მაგრამ არსებობს გარკვეული ნაკლოვანი მხარეები.
5 = ძალიან კარგი, იმ შემთხვევაში, როცა მტკიცებულება აკმაყოფილებს კრიტერიუმის ყველა შესაბამის ასპექტს და ნაკლოვანი მხარე არ არსებობს ან 
უმნიშვნელოა.

I. ერთეტაპიანი პროცედურა 

ადმინისტრაციული და შესაბამისობის შემოწმება

განაცხადი მოთხოვნილი ფორმატით არის წარდგენილი
გამოცხადებული კონკურსით მოთხოვნილი დოკუმენტები თანდართულია
არსებობს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილება პროექტის 
მოწონებისა და შემდგომი მსვლელობის მისაცემად შესაბამისი ღონისძიებების 
განხორციელების თაობაზე
განაცხადი წარდგენილია უფლებამოსილი ორგანოს მიერ
პროექტი ხორციელდება უფლებამოსილ რეგიონში
პროექტი ხორციელდება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
პროექტის ხანგრძლივობა არ არის მოთხოვნილზე ნაკლები ან მეტი
პროექტი გარემოს დაცვის თვალსაზრისით ნეიტრალურია ან დადებითია 
(უარყოფითი გავლენის შემთხვევაში, წარმოდგენილია შესაბამისი დასაბუთება)
პროექტი იცავს ანტიდისკრიმინაციის პრინციპს
პროექტის შინაარსი შეესაბამება ღონისძიების/ქვე-ღონისძიების 
გამოცხადებული კონკურსის პირობებს
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საკონკურსო პირობებით მოთხოვნილი დოკუმენტები წარდგენილი და 
ქმედითია (ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმა, რეგენერაციის 
გეგმა, ა.შ.)

ტექნიკური ქულების მინიჭება

პროექტის შესაბამისობა ღონისძიების/ქვეღონისძიების მიზანთან/მიზნებთან 40
გავლენა სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე დასაბუთებულია1 5 x 2
პროგრამისთვის/ღონისძიებისთვის განსაზღვრულ კონკრეტულ 
ინდიკატორებზე პროექტის გავლენის ხარისხი2

5

კავშირი პროექტის განხორციელებასა და ბიზნესის განვითარების 
შესაძლებლობებს შორის3

5 x 2

დადასტურებული კავშირი სხვა პროექტებთან ან/და სრიგპ-ის სხვა 
ღონისძიებებთან4

5 x 2

პროექტის შესაბამისობა ადგილობრივი ეკონომიკური გეგმით განსაზღვრული 
პრობლემების მოგვარებასა და პოტენციალის გამოყენებაზე5

5

პროექტის შედგენისა და განხორციელების მიდგომის ხარისხი 35
პრობლემის ანალიზის ხარისხი (მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი)6 5 x 2

1 პროექტი ამჟღავნებს ადგილობრივ სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე დადებითი გავლენის მოხდენის მაქსიმალურ პოტენციალს
2 უნდა შეფასდეს, თუ რა დონით შეიტანს პროექტი წვლილს სრიგპ-ის ღონისძიებების განხორციელებასა და შესაბამისი ინდიკატორების მიღწევაში. როგორც წესი, ეს შეფასება 
გამომდინარეობს „პროექტის აღწერა/დასაბუთებიდან“ (მაგალითად, ღონისძიება 4.2 ხელს უწყობს შემდეგს: ბიზნესის ბრუნვა, ვიზიტორთა რაოდენობა,  ენერგიის ეფექტური 
გამოყენება და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება; იმ შემთხვევაში თუ პროექტს გავლენა აქვს ერთზე მეტ ინდიკატორზე, იგი ავლენს უფრო მეტად ინტეგრირებულ ხასიათს 
და მას უფრო მაღალი ქულა უნდა მიენიჭოს)
3 პროექტი უნდა აჩვენებდეს, რომ ის დროის მოცემულ მონაკვეთში ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის, დასაქმებისა და შემოსავლის ზრდას
4 ყურადღება უნდა მიექცეს პროექტის მიზნების შესაბამისობას სრიგპ-ის ღონისძიებებთან. როგორც წესი, ეს შემოწმება გამომდინარეობს „პროექტის აღწერა/დასაბუთებიდან“ 
(ასევე, ღონისძიებისთვის 4.2, ასეთი შეიძლება იყოს ღონისძიება სრიგპ-ის ღონისძიება 4.1, 4.3 და სხვა.)
5 უნდა შეფასდეს, თუ როგორ შეაქვს პროექტს წვლილი ადგილობრივი ეკონომიკური გეგმის მიზნების მიღწევაში
6 უნდა დადგინდეს, რას ეფუძნება პროექტის ლოგიკა და სათანადოდ არის თუ არა წარმოდგენილი სრიგპ-ის მიზნებთან/ღონისძიებებთან შესაბამისობა; ეფუძნება თუ არა 
პროექტის დასაბუთება ფაქტებს და მათ სათანადო განსჯას; კონკრეტული მიზანი უზრუნველყოფს თუ არა სტრატეგიული მიზნების მიღწევას და რა არის ძირითადი დაშვება 
(ვარაუდი) პროექტის წარმატებით განხორციელებისთვის
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პრობლემებზე რეაგირების თანმიმდევრულობა7 5
პროექტის აქტივობების და საბოლოო შედეგების ურთიერთთავსებადობა8 5
პროექტის მოსალოდნელი მყისიერი და მოსალოდნელი შედეგების 
მაჩვენებლების სანდოობა9

5

დროის განრიგის გონივრულობა10 5
პროექტის შედეგების მდგრადობის დასაბუთება11 5
ბიუჯეტი და დანახარჯების ეფექტიანობა 25
ბიუჯეტის თანაზომადობა მიზანთან (დანახარჯებსა და შედეგებს შორის 
შეფარდება)

5 x 2

პროექტის აქტივობების ღირებულების სათანადო განფასება 5
თანადაფინანსების მოცულობა და თანადაფინანსების წყაროების სანდოობა 5 x 2
სულ 100

7 უნდა ჩანდეს პროექტის აქტივობები: როგორ პასუხობს პროექტში დასმული პრობლემების გადაჭრის მიზნებს; წარმოადგენს თუ არა მოვლენათა ლოგიკურ ჯაჭვს, რომელსაც 
პრობლემის გადაჭრამდე მივყავართ; რამდენად შეესაბამება პროექტის მყისიერ და საბოლოო შედეგებს
8 უნდა შეფასდეს, როგორ მივყავართ პროექტის აქტივობებს მყისიერ შედეგებამდე და ეს უკანასკნელი როგორ უზრუნველყოფს პროექტის საბოლოო შედეგების მიღწევას
9 უნდა შეფასდეს: რამდენად რეალისტურია პროექტის მყისიერი და საბოლოო შედეგები; რამდენად შეესაბამება პროექტის აქტივობები დასახულ შედეგებს; პროექტის საბოლოო 
შედეგების მიღწევადობა და შესაძლო გავლენა (სადაც შესაძლებელია). კარგად ფორმულირებული ლოგიკური ჯაჭვი უნდა ხსნიდეს, თუ როგორ გარდაიქმნება პროექტის 
მყისიერი შედეგები საბოლოო შედეგებად, რომელთაც ექნებათ ფართო სოციალური და გეორგაფიული მასშტაბებით დადებითი გავლენის მოხდენის მაღალი პოტენციალი
10 უნდა შეფასდეს, რამდენად რეალისტურია პროექტის აქტივობათა სრულად და ეფექტურად განხორციელება დროის მოცემულ პერიოდში; როგორ არის დროში განაწილებული 
სამუშაოს მოცულეობა. დროის განრიგი უნდა იყოს დეტალური, განხორციელებადი და შესაბამისი პროექტის აქტივობებთან
11 უნდა შეფასდეს პროექტის მყისიერი შედეგების მედეგობა (საექსპლუატაციო ვარგისიანობა. განსაკუთრებით, როცა საქმე ეხება ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს) და პროექტის 
მყისიერი და საბოლოო შედეგების მდგრადობა (უნდა ჩანდეს, როგორ იქნება შენარჩუნებული პროექტის შედეგები პროექტის დასრულების შემდეგ და უზრუნველყოფილი 
შედეგების შენარჩუნებისთვის საჭირო ფინანსური მხარდაჭერა)
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შეფასების შედეგი წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ ფორმატში

ადმინისტრაციული და შესაბამისობის 
შემოწმება (დიახ/არა)

ტექნიკური ქულა

შემფასებლის რეკომენდაცია მოკლე განმარტება საპროექტო წინადადების 
სრული განაცხადის შეფასების, 

რეკომენდაციისა და წინასწარი შერჩევის 
თაობაზე:12

12 წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების სრული განაცხადის შეფასების შემდეგ, შესაბამისი სამსახური ამზადებს განაცხადების ჩამონათვალს, სადაც წარმოდგენილია 
შემოწმების შედეგები და ქულები, დადებითი ან უარყოფითი რეკომენდაციით.


