საგრანტო განაცხადის შეფასების ფურცელი
სოფლის მდგრადი განვითარება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში - ENPARD თეთრიწყარო
შესარჩევი კომისიის მიერ განაცხადის განხილვის საფუძველია:
გათვალისწინებული დოკუმენტების სრული პაკეტის ოფიციალური თანაწყობის არსებობა თითეული განაცხადისათვის
2019

პროექტის
განხორციელების
მისამართი

შესაფასებელი
პუნქტები

1

2

3

5

6

7

8

9

სტრატეგიული პრიორიტეტი

განაცხადის
რეგისტრაციის
ნომერი

დამატებითი ინფორმაცია

კრიტერიუმები შეფასებისთვის

შეფასების სკალა
მაქსიმუმი
(მინიმუმი–მაქსიმუ შესაძლო ქულა
მი შესაძლო ქულა) პუნქტისთვის

შეფასება

შემფასებლის კომენტარი

დავალიანების
არსებობა

აპლიკაცია არ განიხილება თუ ფიქსირდება ყადაღა, დავალიანება ან/და
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ

დიახ/არა

ბიუჯეტის
ადეკვატურობა

აპლიკაცია არ განიხილება, თუ არ არის მითითებული თანამონაწილეობა
ან/და თანამონაწილეობის დანიშნულება არ შეესაბამება ბიუჯეტით
განსაზღვრულ საინვესტიციო საჭიროებას.

დიახ/არა

აპლიკანტის
შესაბამისობა
პროექტის
მოთხოვნებთან

სტატუსის შესაბამისობა (რამდენად შეესაბამება აპლიკანტის
სამართლებრივი სტატუსი განსახორციელებელი საქმიანობას)

0-7

აპლიკანტის სანდოობა (აპლიკანტს წარმოდგენილი აქვს შესაბამისი
დოკუემნტაცია.)

0-3

პროექტის საბოლოო მფლობელის შესაბამისობა

0-7

გააჩნია თუ არა აპლიკანტს გრანტის ან კრედიტის ადმინისტრირების
გამოცდილება
რამდენად ემსახურება წარმოდგენილი იდეა განათლების
ხელმისაწვდომლობისა და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის
იდეის
გაუმჯობესებას ან/და მუნიციპალიტეტში გარემოსდაცვით პრობლემების
რამდენად უწყობს ხელს შემოთავაზებული იდეა ინოვაციური და
რელევანტურობა
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას
საგრანტო
საგანმანათლებლო და გარემოსდაცვით სფეროებში საქმიანობისა და
კონკურსის
მენეჯმენტის გამოცდილება
პრიორიტეტებთან
საქმიანობისათვის შესაბამისი აკრედიტაციის ან/და ნებართვის არსებობა
უფლებამოსილ ორგანიზაციიდან
შეაფასეთ თუ რამდენად აქტუალურია დასახული იდეა/პრობლემა მიზნობრივ
ადგილისათვის და რამდენად პასუხობს პროექტის მიზნებს
საგრანტო
შეაფასეთ თუ რამდენად კარგადაა წარმოდგენილი პროექტის
განაცხადის და
განხორციელების/პრობლემის გადაწყვეტის გზები?
საქმიანობების
აღწერა

4

პასუხისმგებელი პირის სახელი, გვარი / პირადი ნომერი

ხელშემწყობი
წინაპირობები

პროექტის
განხორციელების
მიდგომები

აპლიკანტის
ორგანიზაციული
შესაბამისობა

პროექტის
სტრატეგიული
მიდგომები

ფინანსური
დაგეგმარება

მდგრადობა

შეაფასეთ თუ რამდენად კარგადაა წარმოდგენილი ის პროდუქტი ან
მომსახურება, რომლის წარმოებას/მიწოდებას/რეალიზაციას აპირებს
აპლიკანტი.
შეაფასეთ თუ რამდენად ადეკვატურად აქვს გაანალიზებული აპლიკანტს
გარემო ფაქტორები და არსებული რესურსები.
შეაფასეთ აპლიკანტის კომპეტენტურობა პროექტის განხორციელების,
პრობლემის გადაწყვეტის საკითხებში.
გააჩნია თუ არა აპლიკანტს წვდომა პროექტით გათვალისწინებულ
მატერიალურ და არამატერიალურ რესურსებთან
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შესაფასეთ თუ რამდენად შეესაბამება აპლიკანტის ორგანიზაციული
სტრუქტურა დასახული ამოცანების შესრულებას

0-2

გააჩნია თუ არა პროექტს თანადამფინანსებელი (პარტნიორი) და
რამდენად არის ის ჩართული პროექტის შედეგებში

0-5

შეაფასეთ თუ რამდენად ემთხვევა წარმოდგენილი პროექტის შედეგების
მიღწევის ვადები პროგრამის ვადებს

0-3

შეაფასეთ თუ რამდენად ადეკვატურად აქვს აპლიანტს წარმოდგენილი
პროდუქციის/ მომსახურეობის რეალიზაცია/მიწოდება

0-10

შეაფასეთ თუ რამდენად ადეკვატურად არიან განსაზღვრული პროექტით
მოსარგებლე ბენეფიციარები

0-10
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რამდენად ითვალისწინებს პროექტი მიღწეული შედეგების
შენარჩუნებას (ამორტიზაცია, მიმდინარე და სარემონტო ხარჯები და ა.შ.)

0-10

ითვალისწინებს აღნიშნული რისკებიდან გამოსავალს/თავიდან აცილების
ღონისძიებებს (მაგ. დაზღვევა)

0-5

რამდენად უწყობს ხელს პროექტით განსაზღვრული ინიციატივები
სარგებელი
რესურსების მოზიდვას მუნიციპალიტეტში
თეთრიწყაროს
რამდენად უწყობს ხელს პროექტი მუნიციპალიტეტში
მუნიციპალიტეტის
ბიზნესის/მომსახურეობის დივერსიფიკაციას (ამცირების, რესურსების
ათვის
გადინებას მუნიციპალიტეტიდან)
პრექტში არიან მუდმივად დასაქმებული პირები (1 კაც-2 ქულა, 3 კაცი - 5
ქულა; 5 და მეტი კაცი - 8 ქულა
გამოიყენება სეზონური მუშა ხელი
11
დასაქმება
საქმდებიან ქალები

30.00

0-10

შეაფასეთ თუ რამდენად ადეკვატურია პროექტით მოთხოვნილი
საინვესტიციო რესურსები დასახული ამოცანების გადასაწყვეტად

შეაფასეთ თუ რამდენად რეალისტურია წარმოდგენილი ხარჯები და
ანგარიშგების პრინციპები
შეაფასეთ თუ რამდენად დეტალურად არის წარმოჩენილი ყველა ხარჯი და
შემოსავალი
სწორად არის დაანგარიშებული დაგეგმილი მოგება/ზარალი, ფულის
მოძრაობა და ბალანსი. ასევე გათვლილია თუ არა ყოველი პროდუქტის
მომგებიანობა.
შეაფასეთ თუ რამდენად ითვალისწინებს ფინანსური ანალიზი მოთხოვნებს
შრომით რესურსებზე.
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დასაქმება

15
საქმდებიან ახალგაზრდები (იგულისხმება 40 წლამდე)
საქმდებიან შშმ პირები
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ჯამი

კომიტეტის წევრის
სახელი და გვარი:

ხელმოწერა:

0.00

თარიღი:

