
ახალგაზრდული და საგანმანათლებლო   

პროექტების  დაფინანსება 
პროგრამის მიზანია ახალგაზრდული და საგანმანათლებლო ორგანიზაციების პროექტების 

ფინანსური  მხარდაჭერა, რომლებიც ემსახურება დედაქალაქში  არაფორმალური და უწყვეტი 

განათლების მხარდაჭერას, ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდას  კულტურულ, გასართობ,  

შემეცნებით და  სპორტულ აქტივობებში,  ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების  ხელშეწყობას,  

მოხალისეობრივი საქმიანობის მხარდაჭერას,  ახალგაზრდების  ნიჭისა და უნარების განვითარებას, 

მათი  მოტივაციის  ამაღლებას. 

 

ვის შეუძლია მიიღოს დაფინანსება? 

 

დაფინანსების მიმღები სუბიექტი შეიძლება იყოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, 

საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, 

არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებულ ორგანიზაციებს ან/და 

კანონმდებლობის შესაბამისად არარეგისტრირებული კავშირების ფორმით დაფუძნებულ 

ორგანიზაციებს/საინიციატივო ჯგუფებს/კლუბებს. 

რა პროექტები/ღონისძიებები ფინანსდება? 

პროექტი უნდა შეესაბამებოდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამით 

„პროფესიული განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა“  და ქვეპროგრამებით: „ზოგადი 

განათლების და სასკოლო პროექტების ხელშეწყობა“, „უწყვეტი განათლების და სტუდენტური 

პროექტების ხელშეწყობა“ და „ახალაგზრდული ღონისძიებების  ხელშეწყობა“  

გათვალისწინებულ პრიორიტეტებს.  

 

როგორ და რამდენი ხნით ადრე  შეგიძლია მიმართო დაფინანსების მისაღებად? 

დაფინანსების მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა პროექტის დაწყებამდე არაუგვიანეს 20 (ოცი) 

კალენდარული დღისა უნდა მიმართოს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, 

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურს (შემდგომში სამსახური) 

წერილობითი განცხადებით, რომელსაც თან უნდა 

ერთოდეს სამსახურის მიერ დამტკიცებული ფორმით სრულყოფილად შევსებული  საპროექტო გან

აცხადი.   

როგორ ხდება დაფინანსების განხილვა?  

წარმოდგენილი საპროექტო განაცხადის ამოწმებს სამსახური (სამსახურის შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეული) და 



ხარვეზების არარსებობის შემთხვევაში  განსახილველად წარუდგენს კომისიას.  კომისია განიხილავს 

საპროექტო განაცხადს და გასცემს რეკომენდაციას პროექტის სრული დაფინანსების, ნაწილობრივი 

დაფინანსების, კორექტირების საჭიროების, დაფინანსებაზე უარის ან საპროექტო განაცხადის 

განუხილველად დატოვების შესახებ. 

შეუძლია თუ არა დაფინანსების მიღება ფიზიკურ პირებს/საინიციატივო ჯგუფებს?  

ფიზიკურ პირებს არა, ხოლო საინიციატივო ჯგუფებს - კი. 

რა პრიორიტეტებია პროექტებში დაფინანსნების თაობაზე (პრიორიტეტული სფეროს მიმართულებები 

მაგალითად). 

პროექტი უნდა ემსახურებოდეს ქალაქ თბილისის ინტერესებს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით შესაბამისი პროგრამებისთვის გათვალისწინებული პრიორიტეტების შესაბამისად. 

საპროექტო განაცხადის განხილვისას მხედველობაში მიიღება პროექტის ბიუჯეტის 

ოპტიმალურობა, თანადაფინანსების არსებობა და მოხალისეობრივი ჩართულობა. 

რა ხდება ღონისძიების დასრულების შემდეგ? 

ღონისძიების დასრულების შემდგომ, არაუგვიანეს 20 (ოცი) კალენდარული დღისა, დაფინანსების 

მიმღებმა სუბიექტმა, წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით, სამსახურში უნდა 

წარადგინოს საბიუჯეტო ასიგნებებიდან გამოყოფილი სახსრების სამსახურსა და ორგანიზაციას 

შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად მიზნობრივად ხარჯვის დამადასტურებელი 

დოკუმენტების ასლები, აგრეთვე ინფორმაცია სამსახურის უფროსის ბრძანებით დამტკიცებული 

შესრულების ანგარიშის ფორმის შესაბამისად.“ 

საბიუჯეტო ასიგნებებიდან მიღებულ თანხაზე ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის 

წარმოდგენისას, იმ თანხის იდენტური ოდენობის თანხას, რომელზედაც არ აქვს წარმოდგენილი 

ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ან შესაბამისი განმარტება, დაფინანსების მიმღები 

სუბიექტი აბრუნებს ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში  სამსახურის მიერ მითითებულ ანგარიშზე.“; 

რა  ვალუტაში  არის   შესაძლებელი  დაფინანსებისთვის თანხის მოთხოვნა? 

დაფინანსებისათვის მოთხოვნილი თანხა წარმოდგენილი უნდა იყოს  ეროვნულ ვალუტაში - 

ლარში. დაფინანსების მიმღებ სუბიექტს თანხა გადაერიცხება ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. 

 

საპროექტო განაცხადის ფორმა 
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