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აწარმოე საქართველოში
ზოგადი ინფორმაცია

 პროგრამის განხორციელების დაწყების თარიღი: 1 ივნისი, 2014

 პროგრამის მიმართულებები:

1. წარმოების წახალისება
2. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-გადამუშავების წახალისება
3. სასტუმრო ინდუსტრიის წახალისება
4. კინო ინდუსტრიის წახალისება



 პროგრამის კოორდინატორები:

 პროგრამის განმახორციელებელი უწყებები:

აწარმოე საქართველოში
ზოგადი ინფორმაცია

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო

საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო

სსიპ მეწარმეობის განვითარების
სააგენტო

სსიპ სოფლის მეურნეობის
პროექტების მართვის სააგენტო

სსიპ სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტო

სსიპ საქართველოს ინოვაციების და
ტექნოლოგიების სააგენტო



ბენეფიციარი

ფინანსური ინსტიტუტები, 
ბანკები

სოფლის მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტო

ფინანსური მხარდაჭერა

პროგრამული უზრუნველყოფა

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების
სააგენტო

ახალი ტექნოლოგიების გაცნობა

კონსალტინგი

სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტო

ფიზიკური ინფრასტრუქტურის
გადაცემა

ფინანსური მხარდაჭერა

ტექნიკური მხარდაჭერა

მეწარმეობის
განვითარების სააგენტო

პროგრამის კომპონენტები



სამშენებლო მასალები

ქაღალდი და მუყაო

ხის გადამუშავება

ლითონის ნაწარმი

ქიმიური წარმოება

რეზინა და პლასტმასი

ფარმაცევტიკა

მანქანათმშენებლობა

საფეიქრო წარმოება

ელექტრო მოწყობილობები

მაღალტექნოლოგიური
მესაქონლეობის ფერმა

ცხოველების, ფრინველების,     
თევზების საკვების საწარმო

მაღალტექნოლოგიური
მეფრინველეობის ფაბრიკა

ხეილის, კენკროვანის, ციტრუსის, 
ბოსტნეულის გადამუშავება

მატყლის, ტყავის გადამუშავება

დაფნის, ჩაის, თამბაქოს
გადამუშავება

წარმოების
მიმართულება

სოფლის მეურნეობა
მინერალური წყალი

ბიტუმოვანი პროდუქტები

საკვები პროდუქტები

მაღალტექნოლოგიური
სასათბურე მეურნეობა

კაკლოვნების გადამუშავება

მატყლის, ტყავის გადამუშავება

მინერალური პროდუქტები



პროგრამის მიმართულებები
 ფინანსური ხელშეწყობა

 სესხზე დარიცხული პროცენტის თანადაფინანსება
 სესხის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა
 ლიზინგის საგანზე დარიცხული პროცენტის თანადაფინანსება

 ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა

 სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული უძრავი ქონების გადაცემა უსასყიდლოდ
- წინასწარ შედგენილი ნუსხიდან
- აპლიკანტის მიერ იდენტიფიცირებული ნაკვეთის მიხედვით

 საკონსულტაციო მომსახურება

 ტრენინგები (მარკეტინგი, გაყიდვები, ბიზნესის დაგეგმარება, საექსპორტო
ბაზრების მოძიება), სამეწარმეო უნარები, წარმოებაში ხარისხის მენეჯმენტი და სხვა
შესაბამისი სტანდარტების დანერგვა

 ინოვაციების და თანამედროვე ტექნოლოგიების მოძიება/დანერგვის ხელშეწყობა



 საბანკო სესხზე დარიცხული პროცენტის თანადაფინანსება პირველი 24 თვის
განმავლობაში

 საშეღავათო პერიოდი:
 24 თვე - ძირითადი საშუალებებისთვის განკუთვნილ სესხის ნაწილზე

 18 თვე - საბრუნავი საშუალებებისთვის განკუთვნილ სესხის ნაწილზე
თუ ბანკთან შეთანხმება არ მოხდა სხვაგვარად

 სესხის მოცულობის არანაკლებ 80% განკუთვნილი უნდა იყოს ძირითადი საშუალებების
შესაძენად

 სესხის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა განისაზღვრება სესხის 50%-ის მოცულობით, 
პირველი 48 თვის განმავლობაში (არაუმეტეს 2,500,000 ლარი)

სესხის მოცულობა - ლარი

მაქსიმალური წლიური საპროცენტო განაკვეთი
განისაზღვრა ეროვნული ბანკის მიერ

დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს
დამატებული

თანადაფინანსება

150,000 - 1,500,000 7% 10%

1,500,000 – 3,000,000 6% 10%

3,000,000 – 5,000,000 5% 10%

ფინანსური ხელშეწყობა
ახალი/არსებული საწარმო - წარმოების მიმართულება



 ლიზინგის საგანზე სესხზე დარიცხული პროცენტის თანადაფინანსება პირველი 24 თვის
განმავლობაში

 აღნიშნული მიმართულებით სარგებლობა შეუძლიათ, როგორც ახალ ბიზნესებს, ასევე
არსებულ საწარმოებს გაფართოება/გადაიარაღების მიზნით. 

 იმ შემთხვევაში, თუ ბენეფიციარი წარმოადგენს ახალ საწარმოს, იგი ვალდებულია
წარმოების დაწყება განახორციელოს ლიზინგის საგნის გაცემიდან 24 თვის განმავლობაში, 
ხოლო არსებული ბიზნესის გაფართოების შემთხვევაში, დაიწყოს წარმოება ლიზინგის
საგნის გაცემიდან 12 თვის განმავლობაში.

სესხის მოცულობა: ლარი

მაქსიმალური წლიური საპროცენტო განაკვეთი
განისაზღვრა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი

რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული თანადაფინანსება

100,000 – 500,000 9% 12%

500,000 – 1,000,000 8% 12%

1,000,000 – 5,000,000 7% 12%

ლიზინგი
ფინანსური ხელშეწყობა



სესხის მოცულობა - ლარი

მაქსიმალური წლიური საპროცენტო განაკვეთი
განისაზღვრა ეროვნული ბანკის მიერ

დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს
დამატებული

თანადაფინანსება

1,500,000 – 3,000,000 6% 10%

3,000,000 – 5,000,000 6% 10%

ახალი საწარმო - სოფლის მეურნეობის მიმართულება

ფინანსური ხელშეწყობა

 სესხზე დარიცხული პროცენტის თანადაფინანსება პირველი 24 თვის განმავლობაში

 საშეღავათო პერიოდი:
 24 თვე - ძირითადი საშუალებებისთვის განკუთვნილ სესხის ნაწილზე

 18 თვე - საბრუნავი საშუალებებისთვის განკუთვნილ სესხის ნაწილზე
თუ ბანკთან შეთანხმება არ მოხდა სხვაგვარად

 სესხის მოცულობის არანაკლებ 80% განკუთვნილი უნდა იყოს ძირითადი საშუალებების
შესაძენად

 სესხის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა განისაზღვრება სესხის 50%-ის მოცულობით, 
პირველი 48 თვის განმავლობაში (არაუმეტეს 2,500,000 ლარისა)



 უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში დაინტერესებულ მეწარმე სუბიექტს სიმბოლურ
ფასად, 1 (ერთი) ლარად გადაეცემა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება შემდეგი პირობებით:
 შემოთავაზებული პროფილის საწარმოს შექმნა და წარმოების დაწყება საქართველოს მთავრობის

შესაბამისი აქტის გამოცემიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) წლისა
 საწარმოს შექმნისა და წარმოების დაწყების ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად ქ. 

თბილისში - შესაბამისი უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების არანაკლებ ექვსმაგი, ხოლო
საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე - არანაკლებ ოთხმაგი ოდენობით

 პროგრამის ბენეფიციარის სტატუსის მოსაპოვებლად, მეწარმე სუბიექტი წარადგენს შესაბამის განაცხადს და
საინვესტიციო თანხის 10%-ის ოდენობის უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიას, რომელიც
განისაზღვრება 30 (ოცდაათი) თვით.

 ერთსა და იმავე უძრავ ქონებაზე რამდენიმე პირის დაინტერესების წარდგენისას, უპირატესობა მიენიჭება იმ
მეწარმე სუბიექტს, რომლის მიერაც შესაბამისი განაცხადი და საბანკო გარანტია წარდგენილ იქნა უფრო ადრე.

ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა



საკონსულტაციო მომსახურება
 პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარს ექნება საშუალება ისარგებლოს საკონსულტაციო მომსახურების

თანადაფინანსებით. 
 თანადაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა არის 10,000 ლარი.
 საკონსულტაციო მომსახურების ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი დახმარების უზრუნველყოფა :

 უცხოური და ქართული ინოვაციების და ტექნოლოგიების მოძიებაში დახმარება
 ხელშეწყობა ინოვაციების და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაში
 მარკეტინგი, გაყიდვები, ბიზნესის დაგეგმარების ტრეინინგები
 საექსპორტო ბაზრების მოძიება, საექსპორტო ბაზრებზე არსებული მოთხოვნები), 
 სამეწარმეო უნარები, წარმოებაში ხარისხის მენეჯმენტის და სხვა შესაბამისი სტანდარტების დანერგვა.

 აღნიშნული სქემის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარი უკვე სარგებლობს
პროგრამის ფინანსური ან ინფრასტრუქტურული კომპონენტით.



 Franchising/Management ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული გადასახადების თანადაფინანსება - 24 
თვის განმავლობაში, წელიწადში არაუმეტეს 300,000 ლარისა

სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება რეგიონებში - მხოლოდ Franchise/Management Contract

 ფრანჩაიზის მიღება

 Management Contract მიღება

 ახალი სასტუმროს მშენებლობა ან
არსებულის გაფართოება (თბილისისა
და ბათუმის გარდა)

 Franchising (Management) გადასახადების
თანადაფინანსება

 ტექნიკური მხარდაჭერა



 Franchising/Management ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული გადასახადების თანადაფინანსება - 24
თვის განმავლობაში - წელიწადში არაუმეტეს 300,000 ლარისა;

 სესხის მინიმალური თანხა: 200,000 ₾ მაქსიმალური -
5,000,000 ₾;

სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება რეგიონებში - სესხი + Franchise (Management)

 ფრანჩაიზის მიღება

 Management Contract მიღება

 სესხის მიღება

 ახალი სასტუმროს მშენებლობა ან
არსებულის გაფართოება (თბილისისა და
ბათუმის გარდა)

 Franchising (Management) ხარჯების ანაზღაურება

 საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება

 უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა

 ტექნიკური მხარდაჭერა



 სესხის მინიმალური თანხა: 200,000 ₾; მაქსიმალური
მოცულობა: 2,000,000 ₾

სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება რეგიონებში - მხოლოდ სესხი

 სესხის მიღება

 ახალი სასტუმროს მშენებლობა ან
არსებულის გაფართოება (თბილისისა და
ბათუმის გარდა)

 საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება

 უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა

 ტექნიკური მხარდაჭერა



• კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ სესხზე საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება პირველი 24 თვის 
განმავლობაში

• სესხის გაცემა მოხდება ეროვნულ ვალუტაში - ₾

• სესხის მინიმუმ 80% უნდა იყოს მიმართული ძირითადი საშუალებების შესაძენად

• სესხი + Franchise (Management) შემთხვევაში, სესხის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა განისაზღვრება 
დამტკიცებული სესხის მოცულობის მაქსიმუმ 50%-სა, არაუმეტეს 2,500,000 ₾

• მხოლოდ სესხის კომპონენტით სარგებლობისას, უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა განისაზღვრება 
დამტკიცებული სესხის მოცულობის მაქსიმუმ 50 %-ის ოდენობით, არაუმეტეს 1,000,000 ₾

ფინანსური მხარდაჭერის სქემა

სესხის მოცულობა - ლარი
მაქსიმალური წლიური საპროცენტო განაკვეთი

განისაზღვრა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი
რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული

თანადაფინანსება თანადაფინანსების პერიოდი

200,000 - 1,500,000 7 % 10 % 24 თვე

1,500,001 - 3,000,000 6 % 10 % 24 თვე

3,000,001 - 5,000,000 5 % 10 % 24 თვე



სამართლებრივიბაზა

 Franchising და მენეჯმენტ კონტრაქტის მიმწოდებელი კომპანია და/ან ჯგუფი (ან/და 
აღნიშნული იურიდიული პირის შვილობილი ბრენდები/კომპანიები, ჯამურად) 
წარმოდგენილია (ფლობს/ოპერირებს) არანაკლებ 15 სასტუმროთი საქართველოს ფარგლებს 
გარეთ.

 სასტუმრო სერვისი განიმარტება საქართველოს ეკონომიკური კლასიფიკატორით
განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობის სახეების (NACE) 55 - ე თავის შესაბამისი
მუხლებით (ანალოგიურად მრეწველობის ნაწილში არსებული სასაქონლო ნომენკლატურისა);

 საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად პროექტის განხორციელებისთვის აუცილებელი 
სანებართვო დოკუმენტაცია



სააგენტოშიწარმოსადგენიდოკუმენტებისჩამონათვალი

 ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებული სასტუმროს პროექტი

 მშენებლობის სანებართვო მოწმობა, გაცემული ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ

 მიწის საკუთრების დამადასტურებელი ამონაწერი, გაცემული საჯარო რეესტრის მიერ

 ბიზნეს გეგმა



დამატებითიმოთხოვნები
 ახალი სასტუმროს მშენებლობა (გარდა თბილისისა და ბათუმისა)

 სასტუმროს პროექტში მონაწილე კერძო იურიდიულ პირთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს - 3

 არსებული სასტუმროს გაფართოება/გადაიარაღება - მინ. 200,000 ლარის ღირებულების პროექტი

 სასტუმროს გაფართოება/გადაიარაღება, ამ პროგრამის ფარგლებში, განიმარტება, როგორც ქვემოთ 
მოცემული პირობების შესრულება:

მინ. 10 ახალი ნომრის დამატება (ამ შემთხვევაში სავალდებულოა სასტუმროს მინიმალური
კრიტერიუმების დაკმაყოფილება დანართის შესაბამისად, როგორც არსებულ, ასევე დამატებულ
ნომრებზე)

გარე ინფრასტრუქტურის განვითარება/მოწყობა და ახალი სერვისების დამატება, მათ შორის:

 MICE ტურიზმისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურის განვითარება
 გასართობი, ეკოლოგიური და “theme” პარკების აშენება და მართვა
 გასართობი დაწესებულებების შემდეგი სახეები:

• რესტორნები, კაფეები, ბარები, პაბები, food court-ები, საბანკეტო დარბაზები
• გასართობი კლუბები, ღამის კლუბები
• ბოულინგი, გოლფი
• Boating, Wineries



სასტუმროსმინიმალურიკრიტერიუმები
სასტუმროს ერთი ნომრის ოთახ(ებ)ის ფართობი – არანაკლებ
18 კვ.მ., მათ შორის – სააბაზანო/სანიტარიული კვანძის
ფართობი არანაკლებ 4კვ.მ; 
ლიფტი - იმ შემთხვევაში თუ შენობა 2 - ზე მეტ
სართულიანია; 
სანიტარიული კეთილმოწყობა:
• საშხაპე/საპირფარეშო ან სააბაზანო/საპირფარეშო;
• პირსაბანი; 
ელექტრომომარაგება:
• გარე განათება;
• შენობის შიდა ფართობის განათება; 
• სასტუმრო ოთახ(ებ)ის და სანიტარიული კვანძის

სათანადო განათება და ელექტრომომარაგება;
ხმაურის კონტროლი/ჰაერის კონდიცირება:
• ხმაურდამცავი მინაპაკეტის ფანჯარა;
• ოთახები ცენტრალური ან/და ინდივიდუალური

კონდიცირება (გათბობა/გაგრილების სისტემა) აღჭურვილი
ინდივიდუალური მართვის საშუალებებით;

• დამხმარე ოთახებისა (საჭიროების მიხედვით) და
საზოგადოებრივი ადგილების ცენტრალური ან/და
ინდივიდუალური კონდიცირება (გათბობა/გაგრილების
სისტემა);

პირობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის:

• სასტუმროსთან ეტლით მისასვლელი პანდუსი;
• შენობის შიგნით შეუფერხებელი გადაადგილება;
• ლიფტით, ეტლით გადაადგილება;
• შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების

სასტუმროში განთავსების საშუალება.

სტუმართა რეგისტრაცია (რეცეფცია): 

• განცალკევებული, დამოუკიდებელი რეგისტრაციის
ადგილი; 

• მინიმუმ სამადგილიანი მოსასვენებელი რეცეფციასთან;
• სანიტარიული კვანძი მისაღებ სივრცეში.

კვების ობიექტი - სასადილო ან რესტორანი.

ტელეკომუნიკაციები:

• ტელეფონი და ინტერნეტი ოთახში;
• ტელეფონი და ინტერნეტი საზოგადოებრივ ადგილას;
• სატელევიზიო მაუწყებლობა. 



ფინანსური ხელშეწყობა
პარტნიორი ბანკები



გმადლობთ ყურადღებისთვის!

საინფორმაციო ცენტრი:
მის: უზნაძის 18, 0108, თბილისი
ტელ: +995 32 2 99 10 44 / 2 99 11 28
ვებ: www.qartuli.ge; www.enterprise.gov.ge 
ელ. ფოსტა: info@enterprise.gov.ge info@qatruli.ge
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