
პასუხისმგებელი პირის სახელი, გვარი / პირადი ნომერი განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი

შესაფასებელი 

პუნქტები
კრიტერიუმები შეფასებისთვის

შეფასების სკალა 

(მაქსიმალური  

ქულა)

შეფასება შემფასებლის კომენტარი

თანამონაწილეობის 

შესაბამისობა

რამდენად შეესაბამება წარმოდგენილი თანამონაწილეობა პროექტით 
დადგენილ მინიმალურ ზღვარს. აპლიკაცია არ განიხილება, თუ არ არის 
მითითებული თანამონაწილეობა ან/და თანამონაწილეობის დანიშნულება 
არ შეესაბამება ბიუჯეტით განსაზღვრულ საინვესტიციო საჭიროებას.

დიახ/არა

1
პრობლემის 

აქტუალობა
რამდენად კარგად არის იდენტიფიცირებული პრობლემა და რამდენად 

შეესაბამება თეთრიწყაროს განვითრების სტრატეგიის პრიორიტეტებს 
20

რამდენად ემსახურება წარმოდგენილი იდეა დასმული პრობლემის 

გადაწყვეტას
5

რა მაშტაბით წყვეტს წარმოდგენილი იდეა დასმულ პრობლემას და 

მიზონობრივი ჯგუფის რა ნაწილს გადაუწყვეტს პრობლემას იდეის 

განხორციელება

5

რამდენად ემსახურება წარმოდგენილი იდეა განათლების 

ხელმისაწვდომლობისა და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესებას ან/და მუნიციპალიტეტში გარემოსდაცვით პრობლემების 

გადაწყვეტას. 

20

რამდენად უწყობს ხელს შემოთავაზებული იდეა ინოვაციური და 
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას

5

საგანმანათლებლო და გარემოსდაცვით სფეროებში საქმიანობისა და 
მენეჯმენტის გამოცდილება

5

საქმიანობისათვის შესაბამისი აკრედიტაციის ან/და ნებართვის არსებობა 
უფლებამოსილ ორგანიზაციიდან

10

რამდენად რეალურია იდეის განხორციელება კონკრეტულ ლოკაციაზე 5

რამდენად სასარგებლო იქნება კონკრეტული იდეის ამ ადგილზე 

განხორციელება პროექტის მიზნობრივ არეალისათვის
5

რამდებნად მკაფიოდ არის აღწერილი ის კონკრეტული 
პრიოდუქტი/მომსახურეობა, რომლის მიწოდებასაც გეგმავს აპლიკანტი 

5

რამდენად მოთხოვნადია წარმოდგენილი პროდუქტი პროექტის 
მოქმედების არეალისათვის

10

შეაფასეთ თუ რამდენად შეესაბამება მოთხოვნილი რესურსი იდეის 
განხორციელებას 10

შეაფასეთ თუ რამდენად დივერსიფიცირებულია რესურსების მოზიდვა
5

შეაფასეთ თუ რამდენად ადეკვატურია თანმშრომლობა წარმოდგენილი 
პროექტის ფარგლებში 5

შეაფასეთ თუ რამდენად კარგადა არს განიწლებული როლები და 

პასუხისლმგებლობები 
5

შეაფასეთ თუ რამდენად ადეკვატურად აფასებენ აპლიკანტები მდგრადობის 

პირობებს
5

შეაფასეთ თუ რამდენად აქვთ ბენეფიციარებს უნარი უზრუნველყონ 

პროექტის მდგრადობა
5

130 0

კომიტეტის წევრის სახელი და გვარი:        ხელმოწერა: თარიღი:

პროექტის 
განხორციელების 

მისამართი

იდეის შეფასების ფორმა

შესარჩევი კომისიის მიერ განაცხადის განხილვის საფუძველია:

 გათვალისწინებული დოკუმენტების სრული პაკეტის ოფიციალური ანაწყობის არსებობა თითეული განაცხადისათვის

სხვა წინაპირობები განაცხადისთვის: იდეის განაცხადი უნდა იყოს დაბეჭდილი ფორმით წარდგენილი, რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს მისი ელექტრონული ვერსია

სტრატეგიული პრიორიტეტი

8

2 იდეის აღწერა

მდგრადობა

იდეის 

რელევანტურობა 

საგრანტო 

კონკურსის 

პრიორიტეტებთან 

3

ჯამი

შემდგომ ეტაპზე გადასვლისთვის აპლიკანტმა უნდა დააგროვოს მინიმუმ 66 ქულა (50%+1)

იდეის 

განხორციელების 

ადგილმდებარეობა

4

7
პარტნიორები/ 

თანამშრომლობა

5
პროდუქტი/მომსახ

ურეობა

6 რესურსების აღწერა


