
USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა
2021 წლის 27 თებერვალი



აშშ საერთაშორისო 
განვითარების 

სააგენტოს (USAID)
ეკონომიკური

უსაფრთხოების 
პროგრამა

• იმ სექტორების განვითარების ხელშეწყობა, 
რომლებსაც გააჩნიათ სამუშაო ადგილების 
შექმნის, შემოსავლის ზრდის და მიკრო, 
მცირე და საშუალო საწარმოების (MSME)
მოგების გაზრდის დიდი პოტენციალი

• განხორციელების პერიოდი: 

აპრილი, 2019– აპრილი, 2024

• ბიუჯეტი: 23 მილიონი დოლარი



სამიზნე 
სექტორები და 
ღირებულების 
ჯაჭვები

• ტურიზმი (გასტრონომიული, კულტურული/ისტორიული, 
მთის/სათავგადასავლო)

• მსუბუქი წარმოება (ავეჯი, შეფუთვა, სამშენებლო მასალები, PPE და 
მყარი ნარჩენების მართვა)

• შემოქმედებითი ინდუსტრიები: კინო, სატელევიზიო და სარეკლამო 
წარმოება; ანიმაცია, ხმა, მონტაჟი, სპეციალური ეფექტები და 
არტიზანები

• ინტელექტუალური სერვისები

• ელექტრონული კომერცია და ლოგისტიკა



სექტორის
კონკურენტუნარიანობის
ეკო-სისტემა

სექტორის 
კონკურენტუნარიანობა

სამუშაო ძალის 
განვითარება

საბაზრო 
კავშირები

ინოვაცია

ინვესტიცია

შესაძლებლობის 
შექმნის 

ინსტრუმენტები

ფინანსებთან 
ხელმისაწვდომობა



განსახორციელებელი ინსტრუმენტები

• გრანტები

• პარტნიორობის 
განვითარების 
ფონდი (PDF)

• ტექნიკური 
დახმარება



6

განსხვავება/მსგავსება PDF-სა და გრანტს შორის

•$3 მილიონი აშშ დოლარი

• თანადაფინანსება:

• 50% GDA-ს შემთხვევაში

• PPP-ის დროს მინიმუმი 
კონტრიბუცია არაა დადგენილი, 
თუმცა საქართველოს მთავრობის 
თანამონაწილეობა აუცილებელია

• სარგებლობა მოაქვს კერძო 
სექტორისთვის

• უფრო მასშტაბური პროექტები

• შეიძლება იყოს საერთაშორისო 
კომპანია

• პარტნიორი

• $4.6 მილიონი აშშ დოლარი

• თანადაფინანსება:

• 30%*

• 60%

• სარგებლობა მოაქვს 
საზოგადოებისთვის

• ნაკლებად მასშტაბური პროექტები

• არ შეიძლება იყოს საერთაშორისო 
კომპანია

• ბენეფიციარი

PDF გრანტი

* COVID-19- ის გამო 2021 წლის დეკემბრამდე ყველა გრანტის 
თანადაფინანსების მოთხოვნა იქნება მხოლოდ 30%

• განაცხადზე 
გამოხმაურება

• კონკურენტული 
პროცესი

• ფინანსურ-
იურიდიული 
შესწავლა

• შესრულების 
საკვანძო 
მაჩვენებლების 
(KPI) 
ხელშეწყობა.



გრანტები

• პროგრამის საგრანტო ბიუჯეტი: 4.6 მილიონი აშშ 
დოლარი 

• 2021 პროგრამული წლის საგრანტო ბიუჯეტი: 1.2 
მილიონი აშშ დოლარი

• 2021 წელს დაგეგმილი გრანტების რაოდენობა:  35

საგრანტო თანხა არ უნდა 
აღემატებოდეს 100,000 აშშ 

დოლარს თითო ადრესატზე

საგრანტო ხელშეკრულებები და 
თანხების გაცემა ხორციელდება 

ადგილობრივ ვალუტაში 
(ქართული ლარი)



გრანტების მისაღებად უფლებამოსილი ორგანიზაციები 

(იურიდიულად რეგისტრირებული და აღიარებული საქართველოს კანონმდებლობით)

არასამთავრობო ორგანიზაციები, საგანმანათლებლო 
დაწესებულებები

კერძო საწარმოები და MSME-ები

ბიზნეს მომსახურების ორგანიზაციები

ინდუსტრიის / სექტორის, ვაჭრობის ან სხვა კერძო სექტორის 
ასოციაციები



თანადაფინანსების მოთხოვნა გრანტებზე

MSME-ები

საჭიროა მინიმუმ 30%-იანი 
ფულადი თანამონაწილეობა 

(შესაძლებელია სესხის 
გამოყენება)

ნატურით კონტრიბუცია არ 
მიიღება!

შენიშვნა: 30% თანადაფინანსების 
მოთხოვნა ძალაშია 2021 წლის 

ბოლომდე. ამ მოთხოვნის შეცვლა 
შეიძლება დაუბრუნდეს 

პანდემიამდელ 60% -ის ნიშნულს.

არაკომერციული სუბიექტები, 
ასოციაციები, კოოპერატივები

საჭიროა მინიმუმ 30%-იანი 
თანამონაწილეობა (შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას სესხი ან/და 
ნატურით კონტრიბუცია)

გრანტები წვრთნისა და 
საგანმანათლებლო 
აქტივობებისათვის

საჭიროა მინიმუმ 30%-იანი 
თანამონაწილეობა (შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას სესხი ან/და 
ნატურით კონტრიბუცია)

ასევე მისაღებია მესამე მხარის 
კერძო სექტორის კონტრიბუცია



2021 წელს დაგეგმილი და მიმდინარე საგრანტო განაცხადები

• ორგანიზაციული უნარების განვითარების გრანტები

• საერთაშორისო სტანდარტების და სერთიფიკატების დანერგვა

• მყარი ნარჩენების მართვის/ეკოლოგიური პროცესების მხარდაჭერა

• ელექტრონული კომერციის განვითარება

• ტურისტული და არა-ტურისტული პროდუქტების განვითარება

• სამრეწველო უნარ-ჩვევების განვითარება

• ICT უნარების განვითარება

• #Go4It სტაჟირების ინიციატივა

• ქალები ტექნოლოგიებში
ყველა გრანტი გამოცხადდება Jobs.ge-ზე. გთხოვთ, რეგულარულად 
შეამოწმოთ ეს ბმული მიმდინარე გრანტების სანახავად: 
https://jobs.ge/en/?view=client&client=usaid-economic-security-program

https://jobs.ge/en/?view=client&client=usaid-economic-security-program


პარტნიორობის განვითარების ფონდი (PDF)

ფონდის ბიუჯეტი: 3 მილიონი აშშ დოლარი

2021 წლის ბიუჯეტი: $850,000

ფონდის მთავარი დანიშნულება:

• პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა; რაც, 
თავის მხრივ, წაახალისებს ადგილობრივი და საერთაშორისო კერძო 
სექტორის უფრო პროდუქტიულ თანამონაწილეობას ხუთივე 
პრიორიტეტული სექტორში 

• კონკრეტული ინიციატივის განხორციელების რისკის შემცირება

• ისეთი PPP და GDA გარიგებების სტრუქტურირება, რომლებიც ხელს 
უწყობს პროგრამის KPI მიზნების შესრულებას

• ინტერესთა გამოხატვის აპლიკაციის სანახავად ეწვიეთ ბმულს: 
https://jobs.ge/en/?view=jobs&id=290923

https://jobs.ge/en/?view=jobs&id=290923


ტექნიკური დახმარება

• BIZ- ლინკი

• სამთავრობო 
სააგენტოები/ 
მუნიციპალიტეტები/
რეგიონალური 
ადმინისტრაციები

• ასოციაციები და სხვა 
ბიზნეს სერვის 
ორგანიზაციები

• მეწარმეობა/სტარტაპ
ები

• საბაზრო კავშირები



მარიკა შიოშვილი
პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე
ელ. ფოსტა: marika_shioshvili@dai.com

ქეთი სიდამონიძე
საბაზრო კავშირების სპეციალისტი
ელ. ფოსტა: Keti_Sidamonidze@dai.com

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

mailto:marika_shioshvili@dai.com
mailto:Keti_Sidamonidze@dai.com

