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კონკურსის აღწერა და პირობები 

1. საგრანტო კონკურსის მიზანია: მეურნეობის ნარჩენების ეფექტური გამოყენებით, 

ორგანული სასუქით თვითუზრუნველყოფა,  მეურნეობაში ნიადაგის ნაყოფიერების 

გაუმჯობესება, საჰექტარო მოსავლიანობის გაზრდა და ალტერნატიული შემოსავლის 

წყაროს შექმნა.  

2. კონკურსის პრიორიტეტები:  

 ვერმიკომპოსტის/ბიოჰუმუსის წარმოებისა და გამოყენების პრაქტიკის 

დანერგვა; 

 კომპოსტის წარმოებისა და გამოყენების პრაქტიკის დანერგვა. 

3. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია: 

სამეგრელოს აგრეთვე, იმერეთის რეგიონის ნებისმიერ სრულწლოვან ფერმერს, 

რომელსაც გააჩნია საკუთარი მეურნეობა.  

უპირატესობა მიენიჭება ასოციაცია „კავკასნათის“ წევრებს. 

4. დაფინანსების პირობები: 

აპლიკანტს შეუძლია შემოიტანოს განაცხადი, როგორც მხოლოდ ერთ, ასევე ორივე 

გამოცხადებულ პრიორიტეტზე (ვერმიკომპოსტის ან კომპოსტის წარმოებაზე). 

 

4.1. დაფინანსების პირობები საგრანტო პრიორიტეტების შესაბამისად  

პირობების ჩამონათვალი 
საგრანტო კომპონენტის სახელწოდება 

ვერმიკომპოსტის წარმოება კომპოსტის წარმოება 

მონაწილეობის მიღების 

პირობები 

• ფერმერმა უნდა 

უზრუნველყოს შესაბამისი 

ფართის მოწყობა 

ვერმიკომპოსტის 

წარმოებისათვის (შენობის 

ძირითადი მახასიათებლები 

იხილეთ დანართი 1); 

• ფერმერმა უნდა 

უზრუნველყოს შესაბამისი 

ფართის გამოყოფის 

შესაძლებლობა კომპოსტის 

წარმოებისათვის (ტერიტორიის 

ძირითადი მახასიათებლები 

იხილეთ დანართი 2); 

• ფერმერმა უნდა 

დაადასტუროს ვერმიკომპოსტის 

წარმოებისათვის საჭირო 

ნედლეულის წყაროების 

არსებობა (საკუთარი ან 

შეძენილი).  

• ფერმერმა უნდა 

დაადასტუროს კომპოსტის 

წარმოებისათვის საჭირო 

ნედლეულის წყაროების 

არსებობა (საკუთარი ან 

შეძენილი).  
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აპლიკანტის თანამონაწილეობა პროექტში გამოიხატება შემდეგში: 

საგრანტო სახსრების 

გამოყენება 

შესაძლებელია შემდეგი 

აქტივების შესაძენად: 

• ვერმიკომპოსტის 

წარმოებისათვის საჭირო 

ყუთები (გამოყოფილი ფართის 

შესაბამისად) 

ანასხლავის დამაქუცმაცებელი 

დანადგარი, და სხვა საჭირო 

აღჭურვილობა. 

• ვერმიკომპოსტის 

წარმოებისათვის საჭირო 

აღჭურვილობა, მოწყობილობა 

და ინვენტარი მათ შორის 

გათბობა/გაგრილების და სხვ. 

• ვერმიკომპოსტის 

წარმოებისათვის საჭირო 

ბიოლოგიური მასა/ჭიაყელები 

(გამოყოფილი ფართის 

შესაბამისად)  

საგრანტო სახსრებით არ 

დაფინანსდება 

• ვერმიკომპოსტის 

წარმოებისათვის საჭირო 

ნედლეული 

• კომპოსტის წარმოებისათვის 

საჭირო ნედლეული 

• ვერმიკომპოსტის 

წარმოებისათვის საჭირო 

შრომის ანაზღაურება 

• კომპოსტის წარმოებისათვის 

საჭირო შრომის ანაზღაურება 

• ვერმიკომპოსტის 

წარმოებისათვის საჭირო 

სახარჯი მასალა 

• კომპოსტის წარმოებისათვის 

საჭირო სახარჯი მასალა 

• ვერმიკომპოსტის 

წარმოებისათვის საჭირო 

შენობის მოწყობა 

  

• მოწყობილობების შეძენა, 

რომლებიც უშუალოდ არ 

უკავშირდება ვერმიკომპოსტის 

წარმოებას 

• მოწყობილობების შეძენა, 

რომლებიც უშუალოდ არ 

უკავშირდება კომპოსტის 

წარმოებას 

• მიწასთან და უძრავი ქონების 

შეძენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

• მიწასთან და უძრავი ქონების 

შეძენასთან დაკავშირებული 

ხარჯები 

• მშენებლობასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 

• მშენებლობასთან 

დაკავშირებული ხარჯები 

• ინდივიდუალურ მეწარმედ ან 

იურიდიულ პირად 

რეგისტრაციის საფასური 

• ინდივიდუალურ მეწარმედ ან 

იურიდიულ პირად 

რეგისტრაციის საფასური 
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ვერმიკომპოსტის წარმოების კომპონენტი კომპოსტის წარმოების კომპონენტი 

აპლიკანტის თანამონაწილეობას 

ვერმიკომპოსტის წარმოების 

კომპონენტში  წარმოადგენს 

ვერმიკომპოსტის წარმოებისათვის 

შესაბამისი შენობის და სუბსტრატის 

წარმოებისათვის საჭირო ფართის 

მოწყობას. 

კომპოსტის წარმოების კომპონენტში 

აპლიკანტის თანამონაწილეობა უნდა 

წარმოადგენდე ფინანსურ 

თანამონაწილეობას ინვენტარის შეძენაში 

(არანაკლებ 30%-სა)  

 

3. საგრანტო კონკურსის ეტაპები 

1. დაინტერესებული აპლიკანტებისთვის საინფორმაციო/საკონსულტაციო შეხვედრა 

ჩატარდება 2023 წლის 15 მარტს ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანას“  

ზუგდიდის ოფისში (მისამართი: ზუგდიდი. ლაზის ქუჩა #14) 

2. განაცხადის წარდგენა საგრანტო კონკურის ერთ-ერთ ან ორივე კომპონენტში  - 31 

მარტამდე; 

3. აპლიკანტის მიერ წარმოებისათვის განკუთვნილი ადგილის მონიტორინგი და 

კონსულტაციის გაწევა - 15 აპრილამდე; 

4. აპლიკანტთან თანამონაწილეობით საბოლოო ბიუჯეტის დათვლა - 30 აპრილამდე; 

5. აპლიკანტთან ხელშეკრულების გაფორმება - 5 მაისამდე; 

6. აპლიკანტის მიერ საკუთარი ვალდებულების შესრულება - 10 ივნისამდე; 

7. აპლიკანტის თანამონაწილეობის მონიტორინგი - 15 ივნისამდე; 

8. კონტრაქტის შესაბამისად, აპლიკანტისთვის გრანტით გათვალისწინებული ქონების 

შეძენა/გადაცემა - 15 ივლისამდე; 

9. მონიტორინგი/კონსულტაცია საჭიროების მიხედვით. 

 

ყურადღება! გრანტით გათვალისწინებული თანხის ხარჯვა მოხდება მხოლოდ აპლიკანტის 

მიერ საკუთარი წილი ვალდებულების შესრულების შემდეგ. 

 

4. საგრანტო განაცხადის წარდგენის წესი 

 

განსახილველად დარეგისტრირდება მხოლოდ თანდართული განაცხადისა და ბიუჯეტის 

ფორმების შესაბამისად შევსებული განაცხადები. 

საგრანტო კონკურსით დაინტერესებულმა პირებმა დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოს 

ელექტრონულ ფოსტაზე: hazelnut@elkana.org.ge. წერილის დასახელებაში მითითებული უნდა იყოს 

„განაცხადი ვერმიკომპოსტის/კომპოსტის საგრანტო კონსურსზე“.  

 

განაცხადები მიღების ბოლო ვადაა: 31 მარტი 2023  18:00 საათი. 

mailto:hazelnut@elkana.org.ge
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დამატებითი ინფორმაცია და კონსულტაცია  შეგიძლიათ მიიღოთ ბიოლოგიურ მეურნეობათა 

ასოციაცია „ელკანა“ს  ზუგდიდის ოფისში  (მისამართი: ზუგდიდი. ლაზის ქუჩა #14) 

დამატებითი ინფორმაციისათვის ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ თანდართულ ვერმიკომპოსტისა და 

კომპოსტის წარმოების სახელმძღვანელოებს. 

 

პროექტის საკონტაქტო პირები  

ირაკლი ტაბაღუა  -  ტელ: 597 08 63 53   ელფოსტა: hazelnut@elkana.org.ge 
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