დანართი #1

საქართველო, თბილისი, 0102, დ. უზნაძის ქ. №68

თარიღი: ______ 2020 წ.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
განაცხადის ფორმა

---------------------------------------------------------------(პროექტის სახელწოდება)

1. ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ
ორგანიზაციის დასახელება / ფიზიკური პირის სახელი, გვარი

საიდენტიფიკაციო კოდი / პირადი ნომერი:

ფაქტიური მისამართი (ქალაქი/ქუჩა #/საფოსტო ინდექსი):

ტელეფონის ნომერი

ვებ-გვერდი:

ელ.ფოსტა:

თქვენი ორგანიზაციის (ფიზიკური პირის შემთხვევაში თქვენი) გამოცდილებისა და ძირითადი საქმიანობის მოკლე
აღწერა.

2. პროექტის საკონტაქტო პირი (ორგანიზაციის წარმომადგენელი)
სახელი:

გვარი:

საკონტაქტო ტელეფონი:

E-mail:

3. პროექტის პარტნიორი
პარტნიორი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი :

მისამართი (ქალაქი/ქუჩა #/საფოსტო ინდექსი):

ტელეფონის ნომერი

ვებ-გვერდი:

ელ.ფოსტა:

*1 პარტნიორზე მეტის არსებობის შემთხვევაში დაამატეთ ანალოგიური გრაფა.

4. ინფორმაცია პროექტის შესახებ
პრობლემის არსი:

განმარტება: აღწერეთ პრობლემები, რომლის გადაჭრასაც ემსახურება თქვენი პროექტი და დაასაბუთეთ პროექტის საჭიროება.

პროექტის მიზანი:

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები:

განმარტება: აღწერეთ პროექტის მოსალოდნელი კონკრეტული შედეგები. დაასაბუთეთ, რა დადებით გავლენას იქონიებს პროექტი,
განიხილეთ ყველა მოსალოდნელი შედეგი.

პროექტის შეფასების კრიტერიუმები:

განმარტება: რა კრიტერიუმებით შეფასდება პროექტის მიზნის მიღწევა (მაგ: ღონისძიების შემთხვევაში დამსწრეთა რაოდენობა,
გამოხმაურება მედიაში, დასაქმებულ ხელოვანთა რაოდენობა და ა.შ.)

პროექტის ეტაპები :

ეტაპის დასახელება

•
•
•

შემსრულებელი

ვადები

ადგილი

............
............
............

განმარტება: პროექტის ფარგლებში ქმედებების დროში გაწერილი დეტალური აღწერა.

დამატებითი ინფორმაცია:

განმარტება: აღწერეთ, თუ რა გავლენას მოახდენს პროექტი ქართულ-აფხაზური კულტურის პოპულარიზაციაზე

5.
#

ხარჯთაღრიცხვა (ნიმუში)
დასახელება

რაოდენობა

ერთეულის

ჯამი

სამინისტროდან

თვითდაფინ

დაფინანსება

ფასი

(ლარი)

მოთხოვნილი

ანსება

სხვა

(ლარი)

1.
1.1

*პროექტის ბიუჯეტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარებში.

თანხა

წყაროდან

პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი:

თვითდაფინანსება:

სამინისტროდან მოთხოვნილი თანხა:

დაფინანსება სხვა წყაროდან:

პროექტის დაწყების თარიღი:

პროექტის

დასრულების თარიღი:

აპლიკანტის ხელმოწერა

ვიღებ პასუხისმგებლობას განაცხადში მითითებულ ვადებში სრულად განვახორციელო პროექტით
გათვალისწინებული აქტივობები, ხოლო პროექტის განხორციელების შემდეგ, სამინისტროში წარვადგინო
პროგრამული და ფინანსური ანგარიში, თანხის ხარჯვისა და აღებული ვალდებულებების
დამადასტურებელ დოკუმენტაციასთან ერთად, ხოლო გაუხარჯავი თანხა დავაბრუნო სამინისტორს
ბიუჯეტში.
შენიშვნა:
*) განაცხადის განხილვის პროცესში, სამინისტრო იტოვებს დამატებითი დოკუმენტების მოთხოვნის
უფლებას.
**) სამინისტრო არ ანაზღაურებს ხელშეკრულების გაფორმებამდე გაწეულ ხარჯებს.
***) განაცხადი წარმოადგინეთ აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროში, ქ.
თბილისი, 0102, დ. უზნაძის №68
****) დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელ: 2 95 07 52.

