დანართი N 2

საგრანტო პროგრამის ,,დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობა’’ დამტკიცებისა და
პროგრამის ფარგლებში საგრანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ’’ საგრანტო პროექტის
განაცხადის ფორმა
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგრანტო პროგრამის “დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობა” - საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარეს
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებული 2022 წლის საგრანტო
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, წარმოგიდენთ შევსებულ საგრანტო განაცხადს.
პროექტის წარმომდგენი/წარმომდგენები ვაცხადებთ თანხმობას, მონაწილეობა მივიღოთ
საგრანტო პროექტის კონკურსში დადგენილი წესებისა და პირობების დაცვით. ამასთანავე,
ვაცნობიერებთ, რომ კონკურსის მიზნებისათვის დადგენილი მოთხოვნების შეუსაბამო,
დაგვიანებული, არასრული ან ყალბი ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში, პროექტი მოიხსნება
საგრანტო პროექტების კონკურსიდან.

განმცხადებელი:
სახელი, გვარი
დაბადების თარიღი და
ადგილი

დაბადების თარიღი (დღე/თვე/წელი):
დაბადების ადგილი:

ადგილსამყოფელი
ქვეყანა/ქალაქი
პირადი ნომერი

საკონტაქტო მონაცემები

თანაკოორდინატორი/ები
და პროექტის მართვის
ჯგუფი (ასეთების
არსებობის შემთხვევაში)

მისამართი:
ტელეფონის ნომერი:
ელ-ფოსტა:
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საპროექტო განაცხადი
[შენიშვნა: კვადრატულ ფრჩხილებში მითითებული ტექსტი წარმოადგენს დოკუმენტის შევსების
მოკლე ინსტრუქციას. წაშალეთ განაცხადის შევსებისას.]

პროექტის თავფურცელი
[პროექტის თავფურცელი არ შეიძლება იყოს 2 გვერდზე მეტი.]
პროექტის სახელწოდება
პროექტის მიზანი და
ამოცანები
პროექტით
გათვალისწინებული
საქმიანობა

[მიუთითეთ პროექტის სახელწოდება]
[მიუთითეთ პროექტის მიზანი და ამოცანები]
მიზანი:
ამოცანები:
[მიუთითეთ ძირითადი აქტივობების მოკლე ჩამონათვალი]

მოსალოდნელი შედეგები

[მოკლედ ჩამოთვალეთ სავარაუდო შედეგები, რომლებიც პროექტის
განხორციელებას მოჰყვება]

სამიზნე ჯგუფები/
ბენეფიციარები

[მიუთითეთ ადამიანები/ჯგუფები, რომლებზეც არის პროექტის
საქმიანობა მიმართული და რომლებიც მისი განხორციელებიდან
მიიღებენ სარგებელს. ასევე მიუთითეთ მათი სავარაუდო რიცხვი]

მოთხოვნილი თანხა
(ლარი)

სამინისტროდან მოთხოვნილი თანხა:
თანადაფინანსება (არსებობის შემთხვევაში):

განხორციელების ვადები

პროექტის ხანგძლივობა (თვე):
პროექტის სავარაუდო დაწყება (დღე/თვე/წელი):
პროექტის დასრულება (დღე/თვე/წელი):
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პროექტის აღწერა
[პროექტის აღწერა არ უნდა აღემატებოდეს 5 გვერდს]

1. პროექტის მიზანი:
[1 წინადადებით აღწერეთ პროექტის მიზანი. პროექტის მიზანი უპასუხებს კითხვას, თუ რის მიღწევა
გვსურს? რა გვინდა?. დაასახელეთ პროექტის მიზანი/ები, რომელიც არის: ა) მნიშვნელოვანი, ბ)
შესრულებადი. შეძლებისდაგვარად, პროექტის მიზანი მოკლედ აღწერეთ, მაგალითი:
ა)დეოკუპაციისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების თემებზე საერთაშორისო
თანამეგობრობის ინფორმირებულობის გაზრდა და საკითხის საერთაშორისო დღის წესრიგში
გააქტიურების ხელშეწყობა; ბ) ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის და ქართული წარმოების
პოპულარიზაცია; გ) საზღვარგარეთ მცხოვრებ თანამემამულეებში ეროვნული იდენტობისა და
კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება; დ) მოზარდ და ახალგაზრდა თაობაში საქართველოს
შესახებ ცნობიერების გაზრდა და ა. შ.]

2. პროექტის ამოცანები:
[მოკლედ აღწერეთ ძირითადი ამოცანები. პროექტის ამოცანები უპასუხებენ შეკითხვას, თუ როგორ
და რა გზით მივაღწევთ დასახულ მიზანს? დაასახელეთ ამოცანა/ები. მაგალითი: “დასახული მიზნის
მისაღწევად, პროექტის ამოცანებია:
ა) გაზეთში ან ცნობილ ბლოგერებთან თანამშრომლობით, სტატიების/ინფორმაციის გამოქვეყნება
ფართო საზოგადოებისთვის გასაცნობად; მრგვალი მაგიდის გარშემო ამ საკითხებზე დებატების
გამართვა და ა. შ…..;
ბ) საქართველოში ბიზნესის დარეგისტრირების და საგადასახადო სისტემის სიმარტივის შესახებ
ინფორმაციის გაცნობა საზოგადოებისთვის; ქართული ღვინისა და სამზარეულოს დეგუსტაცია
და ისტორიის გაცნობა საზოგადოებისთვის და ა. შ….. “ ]

3. პროექტის დასაბუთება:
[აღწერეთ პროექტის არსი და პრობლემები, რომლის მოგვარებასაც ემსახურება თქვენი პროექტი.
აღწერეთ მათი ზეგავლენა პროექტის სამიზნე ჯგუფებზე/ბენეფიციარებზე და დაასაბუთეთ მათი
მოგვარების აუცილებლობა. ასევე, მიუთითეთ სამიზნე ჯგუფების/ბენეფიციარების ძირითადი
მახასიათებლები (ასაკი, გენდერი, სოციალური მდგომარეობა და, ასევე, თუკი ამას თქვენი პროექტი
მოითხოვს, ეთნიკური, რელიგიური, ენობრივი ან სხვა მახასიათებლები) და მიახლოებითი
რაოდენობა.]

4. პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობა:
[აღწერეთ ის კონკრეტულ საქმიანობა (მაგ. შეხვედრების/ტრენინგების ჩატარება, საინფორმაციო
ბროშურების მომზადება/დარიგება, თვალსაჩინო საგანმანათლებლო მასალების დამუშავება,
ტექნიკური და საოფისე აღჭურვილობის შეძენა და ა.შ.), რომელთა ნაბიჯ-ნაბიჯ განხორციელებითაც
გეგმავთ პროექტის მითითებული ამოცანების შესრულებას.]
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5. მოსალოდნელი შედეგები:
[აღწერეთ
პროექტის
მოსალოდნელი
შედეგები,
რომლებიც
დაგვანახებენ
პროექტის
განხორციელებით თუ როგორ გადაიჭრება პრობლემები და საშუალებას მოგვცემენ ვთქვათ, რომ
ამოცანები წარმატებით შესრულდა და პროექტის მიზანი მიღწეულია. დააკონკრეტეთ, თუ სამიზნე
ჯგუფები/ბენეფიციარები რა სარგებელს მიიღებენ პროექტის განხორციელების შედეგად.]

პროექტის წარდგენის თარიღი (დღე/თვე/წელი): ______

პროექტის განმცხადებლის ხელმოწერა:

__________________________ 2022 წ.

________________________________

შენიშვნა: საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
უზრუნველყოფს გრანტების გაცემის პროცესის გამჭირვალობას. თითოეული პროექტის განხილვა
ხდება მრავალსაფეხურიანი პროცედურის ფარგლებში. გადაწყვეტილებები მიიღება სპეციალურად
შექმნილი კომისიის მიერ, რომლის შემადგენლობაში, საგარეო საქმეთა სამინისტროს
წარმომადგენლების გარდა, ჩართულია პრეზიდენტის, პარლამენტის, სხვა დარგობრივი საჯარო
უწყებების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
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