სრული საპროექტო განაცხადის შეფასების ფორმა, ძირითადი და სპეციფიური
კრიტერიუმები ბიზნეს პროექტისათვის მოქმედი და დამწყები ბიზნესები
პროექტის სახელი/
ძირითად
განმცხადებელი კრიტერიუმებთან
მიმართებით
მიღებული
ქულების
რაოდენობა

სპეციფიურ
კრიტერიუმებთან
მიმართებით
მიღებული
ქულების
რაოდენობა

ქულათა
ჯამი

ბიზნეს
ექსპერტის
მხარდაჭერის
რეკომენდაცია
(საჭიროების
შემთხვევაში)

PIN-ის
თანამშრომელთ
ა
მონიტორინგის
რეკომენდაცია

პროექტის N:
პროექტის სახელი/ბიზნეს გეგმის დასახელება:
განმცხადებელის სახელი, გვარი:
ბიზნეს სექტორი
შემფასებლის სახელი:
შეფასების თარიღი:
ნაწილი 1
ძირითადი კრიტერიუმები

1

სწორად არის განსაზღვრული თანადაფინანსების
პროცენტი (ჩვეულებრივ ბიზნეს პროექტებისთვის
მინიმუმ 30% და სტარტაპ ბიზნეს პროექტისათვის 15% ).

კი / არა
შემფასებლის
(პროექტი,
დასაბუთება
რომელიც ვერ
აკმაყოფილებს
ყველა
სავალდებულო
კრიტერიუმს
არ შეფასდება
მეორე
ნაწილში)
კი / არა

2

პირველად განაცხადთან ბიუჯეტის შესაბამისობა
(ნამატი - 10% მაქსიმუმ).

კი / არა

3

ბიუჯეტში მოთხოვნილია მხოლოდ დასაშვები
ხარჯები.

კი / არა

4

საპროექტო განაცხადი ციტირებს “წყალტუბოს
ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია 2020-2024”ის მიზნებს/ამოცანებს და ასევე, ასახავს 2021 წლის
პრიორიტეტებს. (ნათლად ჩანს პრიორიტეტული სფერო
და მითითებულია შესაბამისი ამოცანები).
განაცხადის ყველა პუნქტი სრულადაა შევსებული

კი / არა

თითოეულ ქვეპუნქტში მოცემული ინფორმაცია
სათაურის შესაბამისია.

კი / არა

5

6

კი / არა

A ძირითადი კრიტერიუმების შეფასება:

ნაწილი 2
შინაარსთან დაკავშირებული კრიტერიუმები

მინიჭებული
ქულები - 0დან 10-მდე
(0-3 საერთოდ
არ შეესაბამება;
4-7
ნაწილობრივ
შეესაბამება;
8-10 სრულად
შეესაბამება)

1 განმცხადებლის ცოდნა და გამოცდილება დარგში.
2 საწარმოო საშუალებების ფლობა და მდგომარეობა (მიწა,
შენობა, ავტომობილი და ა.შ).
3 საჭირო ნედლეულზე ხელმისაწვდომობა და მიწოდების
სტაბილურობა (განმცხადებელი შეძლებს ნედლეულის
სტაბილურ მიღებას).
4 საწარმოო/მომსახურების პროცესი ნათლად არის
აღწერილი.
5 წარმოებული პროდუქციისა და მომსახურების
მოთხოვნა ბაზარზე (განმცხადებელს არ გაუჭირდება
წარმოებული პროდუქციის / მომსახურების გაყიდვა).

შემფასებლის
დასაბუთება

6 მენეჯმენტის გეგმა რეალისტურია და ზუსტადაა
წარმოდგენილი საჭირო ადამიანური რესურსები
(განმცხადებელი მოცემული ადამიანური რესურსებით
შეძლებს დაძლიოს სამუშაოები).
7 პროექტის რისკების შეფასება რეალისტურია ( რისკების
ძირითადი ნაწილი წარმოდგენილია და მოცემულია
შემცირების გზები).
8 პროექტის შესრულების ვადები რეალისტურია და არ
მოდის წინააღმდეგობაში დაგეგმილ აქტივობებთან.
9 პროექტის ბიუჯეტის, შემოსავლების და ხარჯების
გათვლები ზუსტად არის შესრულებული.
10 ყველა თავის შინაარსი ერთმანეთთან ლოგიკურ ბმაშია,
რაც იძლევა პროექტის განხორცილების ნათელ სურათს.

B

შინაარსთან დაკავშირებული კრიტერიუმების ქულათა
ჯამი:
ნაწილი 3
პრიორიტეტულობის კრიტერიუმები

1 პროექტი ხელს უწყობს იძულებით გადაადგილებული
პირების, მაღალმთიან ზონაში მცხოვრები პირების და
ეკო-მიგრანტები ჩართულობას/ დასაქმებასან მიზნად
ისახავს მათი საჭიროებების მხარდაჭერას.
2 ძირითადი განმცხადებელი ეკუთვნის
ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ ჯგუფს: ქალები,
ახალგაზრდები ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირები.
3 პროექტი ხელს უწყობს/ნერგავს გარემოს დაცვით
მიდგომებს/ ენერგო ეფექტურ პრაქტიკას.
4 ნათლად გამოკვეთს სამიზნე ბაზრებს და
მომხმარებლებს და გააჩნია მარკეტინგული გეგმა.

მინიჭებული
ქულები - 0დან 10-მდე
(0-3 საერთოდ
არ შეესაბამება;
4-7
ნაწილობრივ
შეესაბამება;
8-10 სრულად
შეესაბამება)

შემფასებლის
დასაბუთება

5 პროექტი თანაბრად მხარს უჭერს და სარგებელი მოაქვს
ქალებისა და მამაკაცებისათვის.
6 აქვს რეალისტური/განხორციელებადი სამოქმედო გეგმა
და აქტივობები ნათლადაა განსაზღვრული.
7 ნათლად წარმოაჩენს სექტორებს შორის
თანამშრომლობას.
8 პროექტი ნათლად წარმოადგენს ბიზნეს სტრატაპს/
ინოვაციურ მიდგომას/ ტექნოლოგიებს/ და /ან
გვთავაზობს ახალ მომსახურებას ან პროდუქციას
პროექტის
სამიზნე
არეალში
ან
მთლიანად
წყალტუბოში.
9 ბიზნეს გეგმა ნათლად წარმოაჩენს, როგორ წვლილს
შეიტანს პროექტი ადგილობრივი სასურსათო
უსაფრთხოების განვითარებაში.(მაგალითად, მხარს
უჭერს კვების იმ გადამამუშავებლებს, რომლებიც
ადგილობრივ ბაზრებს ემსახურებიან).
10 პროექტის შედეგის მდგრადობა აღწერილია და
დემონსტრირებულია ნათლად.
11 პროექტი მხარს უჭერს ადმინსტრაციული ცენტრიდან
დაშორებული სოფლების განვითარებას.
C

პრიორიტეტულობის კრიტერიუმების ქულათა ჯამი:

D სულ ჯამი

ზოგადი შეფასება

F

კომენტარი

☐მაღალირ რეკომენდაცია
☐საშუალო რეკომენდაცია
☐რეკომენდირებულია პროექტის დახვეწა
მომდევნო რაუნდისათვის.

