კონსულტაციები მცირე ბიზნესებისათვის საქართველოში

პროექტის განაცხადის ფორმა
ინფორმაცია საწარმოს შესახებ
დეტალური ინფორმაცია: 		 		
საწარმოს სრული დასახელება: 		

რეგისტრაციის ნომერი:

მისამართი:
ტელეფონი:

ფაქსი:

ელ. ფოსტა:

ვებ-გვერდი:

დირექტორის სახელი:

დირექტორის ოფიციალური თანამდებობა (იმ შემთხვევაში თუ სხვა თანამდებობას იკავებს):

დირექტორის სქესი:

დირექტორის ასაკი:

საწარმოს დაფუძნების თარიღი:

წლიური შემოსავალი/ბრუნვა (ევრო):

საიდენტიფიკაციო კოდი: 		 		

თანამშრომლები: 		 		
თანამშრომლების საერთო რაოდენობა:

ქალი თანამშრომლების რაოდენობა:

საწარმოს საქმიანობის სფერო:
საწარმოს დახასიათება (საწარმოს მოკლე ისტორია, პროდუქციის/მომსახურეობის აღწერა, კლიენტები, მოცულობა და ძირითადი მიღწევები)

საწარმოს შექმნის ისტორია (ბოლო 5-10 წელი):
წელი

თანამშრომელთა
რაოდენობა

წლიური შემოსავალი/ბრუნვა
(ევრო)

მნიშვნელოვანი ეტაპები
(პრივატიზაცია, რესტრუქტურიზაცია, ინდუსტრიული სტანდარტების დანერგვა და ა.შ.)

დაფინანსებულია ევროკავშირის (ევროკავშირი
ბიზნესისათვის ფარგლებში), შვედეთის, გარდამავალი
ქვეყნების ფონდის (ETC) და ევრობანკის (EBRD)
აქციონერთა სპეციალური ფონდის მიერ

კონსულტაციები მცირე ბიზნესებისათვის საქართველოში
საწარმოს აქციის მფლობელები (აქციების ან წილების პროცენტული განაწილება):
ადგილობრივი % 				
უცხოური % 				
კერძო % 				
ქალი %

			

პროდუქტები ან მომსახურებები და მათი წილი შემოსავალში: 		 	
			

%

			

%

			

%

			

%

ექსპორტი 			

%

ინვესტიციები (გთხოვთ აღნიშნოთ ინფორმაცია საწარმოს მიერ გამოყენებული სესხის შესახებ):
წელი

საკრედიტო ინსტიტუტების
(დაწესებულების) დასახელება

სესხის რაოდენობა (ევრო)

პროექტის აღწერა
რა პრობლემების გადაჭრა გსურთ პროექტის საშუალებით?

რა სახის საკონსულტაციო მომსახურება გესაჭიროებათ?

რა შედეგების მიღწევას ელოდებით პროექტის განხორციელების შედეგად?

დაფინანსებულია ევროკავშირის (ევროკავშირი
ბიზნესისათვის ფარგლებში), შვედეთის, გარდამავალი
ქვეყნების ფონდის (ETC) და ევრობანკის (EBRD)
აქციონერთა სპეციალური ფონდის მიერ

წლიური საპროცენტო
განაკვეთი

სტატუსი
(აქტიური,
გადახდილი, საჭირო)

სასურველი კონსულტანტი (თუ თქვენ გყავთ კონსულტანტი, რომელიც განახორციელებს საქმიანობას, გთხოვთ აღნიშნოთ მისი
კომპანიის დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია და იმ ადამიანის სახელი და გვარი ვინც პასუხისმგებელია პროექტის განხორციელებაზე):

პროექტის დაწყების სავარაუდო თარიღი: 			
თანამშრომელი რომელიც პასუხისმგებელია პროექტის განხორციელებაზე თქვენი კომპანიიდან: 		 
სახელი: 		

თანამდებობა: 		

მისამართი: 				
ტელეფონი: 		 		
ელ. ფოსტა: 		 		

თარიღი: 		

ხელმოწერა: 		

ხელმომწერის ვინაობა (თანამდებობა): 			
მიუთითეთ წყარო რომლიდანაც შეიტყვეთ ჩვენს შესახებ
ვებ-გვერდი

საკონსულტაციო კომპანია

საწარმოსგან ვინც ისარგებლა მსგავსი მომსახურეობით

სხვადასხვა ღონისძიებები

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის
ადგილობრივი წარმომადგენლობისგან

ჩვენი გუნდი

სხვა (მიუთითეთ) 			

გამოუყენებია წარსულში თქვენს საწარმოს საკონსულტაციო მომსახურება? თუ კი გთხოვთ დააკონკრეტოთ:

კონვერტაციის კურსი რომელიც გამოიყენეთ ამ ფორმის შევსებისას: 1 ევრო = 		
გთხოვთ პროექტის განაცხადის ფორმას თან დაურთოთ შემდეგი დოკუმენტები:
პროექტის განაცხადის ფორმა
საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა და საწარმოს წესდება
ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან სადაც ნაჩვენებია საწარმოში წილების გადანაწილება (მფლობელობა და წილები)
საწარმოს ბეჭდით დამოწმებული ბოლო ორი წლის ფინანსური დოკუმენტაცია
(მოგება-ზარალის
უწყისი, ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი, საბალანსო უწყისი)
    
შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ, აპლიკაციასთან ერთად, წარმოადგენთ დამატებით ინფორმაციას ან მონაცემებს („თქვენი წარმოდგენილი პროექტი“), ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკი შეინახავს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ასლს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაცული იქნება თქვენი წარდგენილი დოკუმენტაციის
კონფედენციალურობა და განზრახ არ მოხდება მისი წარდგენა მესამე მხარესთან, თუ ამას არ მოითხოვს კანონი.
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