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მრავალწლიანი კულტურების ბაღების დაფინანსების კომპონენტი
სააგენტოს აღნიშვნებისათვის

განაცხადის სარეგისტრაციო ნომერი

-

წარმოდგენის თარიღი

გთხოვთ განიხილოთ წინამდებარე განაცხადი პროგრამის - „დანერგე მომავალი“-ის ფარგლებში და გამომიყოთ
განაცხადის 4.1. პუნქტით გათვალისწინებული თანადაფინანსება.

1.

ზოგადი ინფორმაცია

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

განმცხადებლის სახელი, გვარი
განმცხადებლის პირადი ნომერი
მობ. ტელეფონის ნომერი
დამატებითი ტელ: ნომერი
ელ. ფოსტის მისამართი
განმცხადებლის სტატუსი

იურიდიული პირი

ფიზიკური პირი

შენიშვნა - პუნქტში - 1.6 მონიშნეთ ის სტატუსი, რომლითაც გეგმავთ პროექტში მონაწილეობას, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გეგმავთ დაფინანსების მიღებას
ფიზიკური პირის სტატუსით შემდგომი თავის - „ინფორმაცია კომპანიის შესახებ“ შევსება არ არის საჭირო და შეავსეთ პირდაპირ მომდევნო თავი.

2.

ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

2.1. კომპანიის დასახელება:
2.2. სამართლებრივი ფორმა:
2.3. საიდენტიფიკაციო კოდი:
2.4. ხელმძღვანელი / წარმომადგენელი
2.5. საკონტაქტო ტელ:
2.6. კომპანიის იურიდიული მისამართი:
2.7. კომპანიის ფაქტობრივი მისამართი:
2.8. კომპანიის დაფუძნების წელი:
2.9. ეწევა თუ არა, არსებულ ეტაპზე ბიზნეს საქმიანობას:
2.10.
თუ კი, დააკონკრეტეთ:
2.11.
კომენტარებისათვის:

3. ინფორმაცია მიწის ნაკვეთის შესახებ
3.1. მუნიციპალიტეტი
3.2. მისამართი
3.3. საკადასტრო კოდი
3.4. საერთო ფართობი (ჰა)
3.5. არის თუ არა შემოღობილი
3.6. ფლობელობის ფორმა
3.7. რამდენი წელი არის საკუთრებაში მიწის ნაკვეთი

-

კი
საკუთრება

- არა
- იჯარა

(ივსება მხოლოდ იმ შემთვევაში თუ მიწის ნაკვეთი საკუთრებაშია)

3.8. იჯარის საწყისი და დასრულების თარიღები
(ივსება მხოლოდ იჯარის შემთხვევაში)

3.9. იჯარის გამცემი
(ივსება მხოლოდ იჯარის შემთხვევაში)

3.10.
3.11.
3.12.

პერიოდი ნაკვეთის ბოლო დამუშავებიდან
ნაკვეთზე ბოლოს მოყვანილი კულტურა
მიწის ნაკვეთის სარწყავი წყლით მომარაგება

3.13.

მანძილი ნაკვეთიდან წყლის წყარომდე

1 წელი
-მდინარე;
-ჭა;
-0 – 20 მ-მდე;

2 – 5 წელი
- არხი;
- ჭაბურღილი;
20 - 200 მ-მდე

5 წ. მეტი
- ტბა;
- სხვა;
- 200 – 500 მ
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5. ინფორმაცია საინვესტიციო ხარჯების შესახებ:
5.1. ნერგების შეძენა
მრავალწლიანი კულტურის დასახელება

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

ნერგის ტიპი

ერთ.
ღირებულება
(ლარებში)

რაოდ
ენობა

ჯამური
ღირებულება
(ლარებში)
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5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.

სულ:
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5.2. ინფორმაცია ნერგების მომწოდებლების შესახებ
ნერგების მომწოდებელი კომპანიის
დასახელება
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

ქვეყანა

მრავალწლიანი კულტურის
დასახელება

რაოდენ
ობა

ღირებ
ულება

სულ:
შენიშვნა - იმ შემთხვევაში თუ დაგეგმილია საკუთარი ნერგების გაშენება, მომწოდებელი კომპანიის ველში მიუთითეთ „საკუთარი“.

5.3. ინფორმაცია ნერგების მოწოდების ვადებისა და გადახდის პირობების შესახებ:
ნერგების მომწოდებელი კომპანიის
დასახელება
5.3.1.

5.3.2.

გადახდის პირობები
სრული ღირებულება წინასწარ
ავანსი
ავანსის შემთხვევაში მოცულობაგადახდა მოწოდების შემდგომ
სრული ღირებულება წინასწარ
ავანსი
ავანსის შემთხვევაში მოცულობა-

ლარი

მოწოდების
პერიოდი
-1 თვემდე
-3 თვემდე
-3 თვეზე მეტი
-1 თვემდე
-3 თვემდე
-3 თვეზე მეტი

ლარ
ი გადახდა
მოწოდების
შემდგომ
სრული
ღირებულება
წინასწარ
ავანსი
ავანსის შემთხვევაში მოცულობაგადახდა მოწოდების შემდგომ
5.4. სარწყავი სისტემის შეძენა / მონტაჟი

5.3.3.

პროდუქციის / სამუშაოების დასახელება

ერთ.
ღირებულება
(ლარებში)

ლარი

რაოდენობა

-1 თვემდე
-3 თვემდე
-3 თვეზე მეტი

ჯამური
ღირებულება
(ლარებში)

5.4.1.
5.4.2.
5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
სულ:
5.5. სარწყავი სისტემის მომწოდებელი / ები
კომპანიის დასახელება

პროდუქციის / სამუშაოების დასახელება

ჯამური
ღირებულება
(ლარებში)

5.4.6.
5.4.7.
5.4.8.

4. დაფინანსების წყაროები:
თანხა ლარებში

პროცენტულად
მთლიანი
ღირებულებიდან

4.1. სააგენტოს თანადაფინანსება
4.2. საკუთარი თანამონაწილეობა (საკუთარი სახსრები)
სულ:
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5. დანართები:
დანართის დასახელება

გვერდების
რაოდენობა

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
გვერდების რაოდენობა სულ:
შენიშვნა - გთხოვთ მიუთითოთ ყველა დოკუმენტის დასახელება და გვერდების რაოდენობა

წინამდებარეგანაცხადზეხელმოწერითგანმცხადებელი აცხადებსდა ადასტურებს, რომ:
განაცხადში მითითებული ინფორმაცია სწორი და უტყუარია;
- გაცნობილის ვებ გვერდზე - www.apma.ge გამოქვეყნებულ პროგრამა - „დანერგე მომავალი“ პირობებს, შესაბამისობის კრიტერიუმებს და
თანადაფინანსების მიღების ეტაპებს;
- სააგენტო უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე გადაამოწმოს განაცხადში მითითებული ნებისმიერი
ინფორმაცია, მესამე პირებთან და/ან სხვა არსებული წყაროების გამოყენებით;
- იმ შემთხვევაში თუ დადგინდა განაცხადში მითითებული ინფორმაციის ან მისი ნაწილის უზუსტობა, იქნება ეს განმცხადებლის მიერ
განზრახ/გაუფრთხილებლობით და/ან მესამე პირ(ებ)ის მიზეზით მცდარი ინფორმაციის მითითება, სააგენტო იტოვებს უფლებას
უპირობოდ, განუხილველად დატოვოს შესაბამისი განაცხადი;
მიადგება
- იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებლის მიერ განაცხადში მითითებული მცდარი ინფორმაციის მიზეზით სააგენტოს
მატერიალური და/ან არამატერიალური, პირდაპირი და/ან არაპირდაპირი ზიანი, განმცხადებელი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას
აღნიშნულ ზიანთან დაკავშირებით;
განაცხადში მითითებულ მიწის ნაკვეთს / ებს არ ადევს ყადაღა;
განმცხადებელს არ გააჩნია დავალიანება სსიპ სახელმწიფო შემოსავლების სამსახურის მიმართ;
- 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;
- სააგენტო არ არის პასუხისმგებელი წინამდებარე განაცხადთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების პირდაპირ / არაპირდაპირ
შედეგებზე.

ხელმოწერა
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/------------------------------------/

--

/ -- / ----------

რიცხვი / თვე / წელი
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