დანართი #1
განაცხადის ფორმა

განაცხადის ფორმა “ სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამის”
ბენეფიციარისთვის
განაცხადის წარდგენის თარიღი
(ენიჭება კანცელარიის მიერ)
განაცხადის სარეგისტრაციო ნომერი
(ენიჭება კანცელარიის მიერ)
1.

ზოგადი ინფორმაცია განმცხადებელზე

1.1 სახელი, გვარი
1.2 პირადი ნომერი
1.3 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი
1.4 დამატებითი ტელ. ნომერი
2.

ზოგადი ინფორმაცია პოტენციურ ბენეფიციარზე

2.1 ბენეფიციარის სტატუსი

o
o
o

ინდ. მეწარმე
იურიდიული პირი
ფიზიკური პირი

2.2 სქესი

o
o

მდედრობითი
მამრობითი

2.3 სახელი, გვარი/სახელწოდება
2.4. პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო კოდი
2.5. სარეგისტრაციო ნომერი (კოოპერატივის
შემთხვევაში)
2.6 „ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტის“
უნიკალური კოდი
2.7 დირექტორის/თავმჯდომარის სახელი, გვარი
(იურიდიული პირის შემთხვევაში)
2.8 საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი
2.9 დამატებითი ტელ. ნომერი
2.10 საცხოვრებელი/რეგისტრაციის ადგილის
მისამართი

3. თანადაფინანსების განაცხადის მიზნობრიობა
შესასყიდი სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის მონაცემები
დასახელება -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------მოდელი -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ცხ/ძ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------გამოშვების წელი -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------მწარმოებელი ქვეყანა ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------დანიშნულება (რისთვის გამოიყენება) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------მომწოდებელი კომპანია -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ღირებულება -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.

ინფორმაცია საქონლის მიმწოდებელზე და საქონელზე

მიმწოდებლის
დასახელება

5.

საქონლის დასახელება

საქონლის
მოცულობა/რაოდენობა

ჯამური
ღირებულება

საქონლის ფასი

პროექტის ღირებულება და დაფინანსების წყაროები

წყარო

თანხის
მოცულობა

%

პროექტის ჯამური ღირებულება

საკუთარი სახსრები

სესხები ბანკებიდან ან მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციებიდან

ლიზინგი

სააგენტოსგან მოთხოვნილი
თანადაფინანსების მოცულობა

წინამდებარე განაცხადზე ხელმოწერით განმცხადებელი აცხადებს და ადასტურებს, რომ:
- განაცხადში მითითებული ინფორმაცია სწორი და უტყუარია;
- გაცნობილია ვებ გვერდზე www.apma.ge გამოქვეყნებულ - „სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების
პროგრამის“ პირობებს, შესაბამისობის კრიტერიუმებს და თანადაფინანსების მიღების პროცედურას/ეტაპებს;
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- მიიღოს განაცხადის განხილვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია ტელეფონით ნომერზე -------------------------------------; ან/და ელექტრონულ ფოსტაზე ------------------------------------------------- ან/და მისამართზე ------------------------------------------------------------------------------------------------------ სააგენტო უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე გადაამოწმოს განაცხადში
მითითებული ნებისმიერი ინფორმაცია, მესამე პირებთან და/ან სხვა არსებული წყაროების გამოყენებით;
- იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდა განაცხადის თანმდევ დოკუმენტაციაში ან/და განაცხადში მითითებული
ინფორმაციის ან მისი ნაწილის უზუსტობა, იქნება ეს განმცხადებლის მიერ განზრახ/გაუფრთხილებლობით და/ან
მესამე პირ(ებ)ის მიზეზით მცდარი ინფორმაციის მითითება, განაცხადი იქნება უარყოფილი და სატელეფონო ცხელი
ხაზის საშუალებით (განაცხადში მითითებულ ნომერზე) (განხორციელებული ზარის ჩაწერა მოხდება აუცილებელი
წესით) განმცხადებელს ეცნობება უარყოფის მიზეზი. ხარვეზის აღმოფხვრის შემთხვევაში პოტენციური ბენეფიციარი
უფლებამოსილია თავიდან შემოიტანოს განაცხადი.
- სააგენტო არ არის პასუხისმგებელი წინამდებარე განაცხადის შევსებასთან და/ან სააგენტოში განაცხადის
წარდგენასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ პირდაპირ/არაპირდაპირ ხარჯზე;
- წინამდებარე განაცხადი არ შეიძლება განმცხადებლის და/ან ნებისმიერი სხვა დაინტერესებული პირის მიერ
განხილულ იქნას, როგორც სააგენტოს რაიმე სახის პირდაპირი/არაპირდაპირი დაპირება;
ხელმოწერა /------------------------------------/ თარიღი -- / -- / ---------- რიცხვი / თვე / წელი
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