სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირება
200 ქულა ბარათზე
კითხვა 1: ვის შეუძლია პროგრამაში მონაწილეობის მიღება?
პასუხი: პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ, ჯამურად, არანაკლებ 0.25 ჰა და არაუმეტეს 10
ჰა
სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების
(გარდა
სათიბ-საძოვრის
კატეგორიის)
რეგისტრირებული მიწის მესაკუთრეებს და პირებს, რომელთაც თანამესაკუთრებაში
გააჩნიათ ერთი საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული არანაკლებ 0.25 ჰა და არაუმეტეს10 ჰა
მიწის ნაკვეთი (გარდა სათიბ-საძოვრის კატეგორიისა).
*(იჯარით გაცემული მიწის ფართობები არ მონაწილეობს პროგრამაში)
კითხვა 2: რამდენი იქნება სუბსიდია?
პასუხი: სუბსიდირება შეადგენს 1 ჰა-ზე 200 ლარს (ბართზე დარიცხულ 200 ქულას), 10 ჰა-ზე
2,000 ლარს.
თუ ბენეფიციარს საკუთრებაში ჯამურად გააჩნია არანაკლებ 0.25 ჰა და არაუმეტეს 10 ჰა მიწის
ნაკვეთ(ებ)ი, სუბსიდიის მოცულობა განისაზღვრება 200 ლარით - შესაბამისად, ბარათზე
დარიცხული 200 ქულით 1ჰა მიწის ნაკვეთზე პროპორციული გადაანგარიშებით, ან/და თუ
ბენეფიციარს თანასაკუთრებაში გააჩნია ერთი საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული
არანაკლებ 0.25 ჰა და

არაუმეტეს 10 ჰა

მიწის ნაკვეთ(ებ)ი, სუბსიდიის მუცულობა

განისაზღვრება თითოეულ თანასაკუთრებაში რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე 200 ლარით შესაბამისად, ბარათზე

დარიცხული 200

ქულით 1ჰა მიწის ნაკვეთზე პროპორციული

გადაანგარიშებით.
კითხვა 3: როგორ შემიძლია მივიღო მონაწილეობა აღნიშნულ პროგრამაში და როგორ
გამოვთვალო ჩემი ბარათის ქულები?
პასუხი: ფერმერებს სს „ლიბერთი ბანკის“ პლასტიკურ ბარათებზე დაერიცხებათ ქულები, 1 ჰა200 ლარი, 1 ქულა = 1 ლარს, შესაბამისად, 200 ქულა. ბენეფიციარი მიიღებს საკუთრებაში
არსებული დარეგისტრირებული მიწის მოცულობის შესაბამის სუბსიდიას, მაგალითად: თუ
გაქვთ 0.25 ჰა- მიიღებთ 50 ლარს, თუ გაქვთ 10 ჰა მიიღებთ 2, 000 ლარს.

კითხვა 4: რაში გამოვიყენებ ბარათზე დარიცხულ ქულებს?
პასუხი: ბარათზე დარიცხული ქულებით 0.25 ჰა და 1.25-მდე მიწის ფართობის
მფლობელებს/თანამესაკუთრეებს სპეციალიზირებულ მაღაზიებში შეეძლებათ შეისყიდონ
სასუქები, მცენარეთა დაცვის ქიმიური/ბიოლოგიური საშუალებები, სათესლე და სარგავი
მასალები.
1.25-დან 10 ჰა მიწის ნაკვეთის მფლობელები/თანამესაკუთრეები დამატებით შეძლებენ ხვნის
მომსახურების მიღებას. ხვის მომსახურების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ შპს „სოფლის
მეურნეობის ლოჯისტიკისა და სერვისების“ კომპანიის” (ყოფილი შპს „მექანიზატორი“)

სერვისცენტრებში, რომელიც ფუნქციონირებს საქართველოს ყველა რეგიონში (ჯამში 12).
ხვნის საფასური შეადგენს 1 ჰა-ზე 150 ლარს (150 ქულა).
მომსახურების საფასურის გადახდა
პოსტერმინალის გამოყენებით.

მოხდება

ბართზე

დარიცხული

ქულებით,

კითხვა 5: სად უნდა ავიღო ბარათი და როდიდან?
პასუხი: 20 მაისიდან ფერმერმა უნდა მიმართოს სს „ლიბერთი ბანკის“ ნებისმიერ ფილიალს. სს
„ლიბერთი ბანკი“ ფერმერს უსასყიდლოდ დაუმზადებს და გადასცემს ბარათს. დარიცხული
ქულების რაოდენობის გადამოწმება ფერმერს/ბენეფიციარს შეეძლება ლიბერთი ბანკის ცხელ
ხაზზე (2555500) ან ბანკის ოფიციალურ ვებგვერდზე პირადი საიდენტიფიკაციო მონაცემების
შეყვანით.
ინფორმაცია
ხელმისაწვდომი
იქნება
20
მაისიდან,
ეტაპობრივად
(https://www.libertybank.ge/ka/)
კითხვა 6: რა პერიოდში შემიძლია აგრობარათებზე დარიცხული სუბსიდიის/ქულების
გამოყენება?
პასუხი: აგრობარათებზე დარიცხული ქულების გამოყენების ბოლო ვადაა 2021 წლის 20
მაისი.
კითხვა 7: თუ მიწა დარეგისტრირებული არ მაქვს, პროექტში მონაწილეობას ვერ მივიღებ?
პასუხი: თუ მიწა ფერმერს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრირებული არ
აქვს, პროგრამაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ფერმერს პროგრამაში ჩართვა და დახმარების
მიიღება შეუძლია ნაკვეთის რეგისტრაციის გაფორმების შემდეგ. რეგისტრაციის მომდევნო
თვიდან ფერმერმა, ბარათის მისაღებად, უნდა მიმართოს ლიბერთი ბანკს.
კითხვა 8: რა არის პროგრამის ბიუჯეტი?
პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 37 მლნ ლარს
კითხვა 9: პროგრამით რამდენი ადამიანი ისარგებლებს?
პროგრამით ისარგებლებს 200,000-ზე მეტი ფერმერი

აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამა
კითხვა 1: ვის შეუძლია პროგრამაში მონაწილეობის მიღება?
პასუხი: პროგარამაში მონაწილეობის მიღებას და დიზელის შეღავათიან ფასად მიღებას
შეძლებენ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის მფლობელი ის ფიზიკური და იურიდიულ
პირები, რომელთაც გააჩნიათ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში საკუთრებად
რეგისტრირებული არანაკლებ 0.25 ჰა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი,
გარდა საძოვარისა, ან პირები, რომლებიც მოახდენენ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთების პირველად რეგისტრაციას და დაზუსტებას. პროგრამით მოსარგებლე
ფერმერებისთვის გათვალიწინებულია ერთ ჰექტარზე 150 ლიტრის, ხოლო 100 ჰა-ზე მეტი

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, არაუმეტეს, 15 000 ლიტრის ოდენობით
საწვავის ფასდაკლების ბარათების გადაცემა.
კითხვა 2: როგორ მივიღო დიზელის ფასდაკლების ბარათი?
პასუხი: ფერმერებისთვის ფასდაკლების ბარათის გადაცემა განხორციელდება იუსტიციის
სახლების, იუსტიციის სახლების საზოგადოებრივი ცენტრებისა და სოფლისა და სოფლის
მეურნეობის განვითარების სააგენტოს რეგიონული სამსახურების ოფისებში, ხოლო აჭარის
ავტონომიურ რესპუბლიკაში, არსებულ მუნიციპალურ ცენტრებში. აგროდიზელის
ფასდაკლების ბარათის მისაღებად უნდა გამოცხადნენ მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეები და თან
უნდა იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. სხვა პირის გამოცხადების
შემთხვევაში, პირს თან უნდა ჰქონდეს მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის ნოტარიალურად
დამოწმებული მინდობილობა.
კითხვა 3: როდიდან და როდემდე არის შესაძლებელი პროგრამაში მონაწილეობის მიღება?
პასუხი: 2020 წლის მაისის მეორე ნახევრიდან, ეტაპობრივად დარიგდება ფასდაკლების
ბარათები და მათი გამოყენება შესაძლებელი იქნება მიმდინარე წლის ბოლომდე.
იურიდიული პირები ფასდაკლების ბარათის მიღებას შეძლებენ 1 ივნისიდან.
კითხვა 4: რა შეღავათს გულისხმობს დიზელის ფასდაკლების ბარათი?
პასუხი: პროგრამაში ჩართულ ფერმერებს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების
სააგენტოს რეგიონულ სამსახურებში, იუსტიიციის სახელბსა და საზოგადეობრივ ცენტრებში
დაურიგდებათ ავტოგასამართი კომპანიის (,,სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი”) ფასდაკლების
ბარათები. აღნიშნული ბარათებით, პროგრამით მოსარგებლე ფერმერებს, შესაძლებლობა
ექნებათ, დიზელის საწვავი, მიმდინარე წლის განმავლობაში, დიზელის ბრენდირებულ
ავტოგასამართ სადგურებში ფიქსირებულ ფასზე, დაახლოებით, 1 ლარით ნაკლებ ფასად
შეიძინონ. საწვავის შეძენა შესაძლებელი იქნება „სოკარ პეტროლეუმ-ჯორჯიას” საბითუმო
ბაზებიდან და ავტოგასამართი სადგურებიდან.
კითხვა 5: ფასდაკლების ბარათი იქნება ჯამურ ლიმიტზე (ლიტრებზე) თუ გამოვიყენებ
ეტაპობრივად?
ფასდაკლების ბარათები იქნება სხვადასხვა ნომინალის; შესაბამისად, სურვილისამებრ
განახორციელებთ სასურველი ოდენობის ბარათების გამოყენებას. 1 ივლისამდე ფერმერებს
შესაძლებლობა ექნებათ გაანაღდონ მხოლოდ 50 ლიტრის, 1 ივლისიდან 1 სექტემბრამდე კი
300 ლიტრის ოდენობის საწვავის ფასდაკლების ბარათები. 1 სექტემბრიდან შესაძლებელია
ნებისმიერი ოდენობის საწვავის ფასდაკლების ბარათების განაღდება.
კითხვა 6: მიწის თანამესაკუთრეობის შემთხვევაში როგორ ხდება ფასდაკლების ბარათების
მიღება?
მიწის თანამესაკუთრეობის შემთხვევაში, აგროდიზელის ფასდაკლების ბარათების გაცემა
შესაძლებელია ერთ-ერთ თანამესაკუთრეზე, რომელსაც თან უნდა ჰქონდეს სხვა
თანამესაკუთრეთა ნოტარიალურად დამოწმებული მინდობილობა.
კითხვა 7: როგორ განისაზღვრება საწვავის ლიმიტი ?

პასუხი: სუბსიდირება შეადგენს 1 ჰა-ზე გაანგარიშებით 150 ლიტრი დიზელის შეღავათიან
ფასად შეძენას; 10 ჰა-ზე 1500 ლიტრის შეღავათიან ფასად შეძენას; ამგვარი დაანგარიშებით 100
ჰა-ს ჩათვლით.
100 ჰა და მეტი მიწის ფართობის მესაკუთრეები/თანამესაკუთრეები
შეიძენენ არაუმეტეს 15000 ლიტრ დიზელს.

შეღავათიან ფასად

კითხვა 8: რა არის პროგრამის ბიუჯეტი?
პასუხი: საბიუჯეტო სახსრები პროგრამისთვის არ იხარჯება. ფერმერებს, ჯამურად, დიზელის
შესყიდვისას ექნებათ 40 მლნ ლარამდე შეღავათი.
კითხვა 9: პროგრამით რამდენი ადამიანი ისარგებლებს?
პასუხი: 200,000-ზე მეტი ფერმერი შეძლებს ისარგებლოს აღნიშნული პროგრამით.

2012-2019 წწ სამელიორაციო მომსახურების დავალიანების ჩამოწერა
კითხვა 1: ვის ჩამოეწერება 2012-2019 წწ წარმოქმნილი სამელიორაციო მომსახურების
დავალიანება?
პასუხი: 2012-2019 წწ წარმოქმნილი დავალიანება ჩამოეწერება ყველა იმ ფიზიკურ და
იურიდიულ პირს, ვინც ისარგებლა შპს „საქართველოს მელიორაციის“ შემდეგი
სერვისებით: ირიგაცია, დრენაჟი, მობილური ტუმბოაგრეგატებით წყლის მიწოდება,
სატბორე მეურნეობების წყლით უზრუნველყოფა. აგრეთვე იმ პირებს, რომლებსაც
ვალდებულება წარმოეშვათ შპს „საქართველოს მელიორაციის“ წინაშე წყლის
დატაცების შედეგად. ამაში არ იგულისხმება წყლის დატაცების გამო დაკისრებული
ადმინისტრაციული ჯარიმა.

კითხვა 2: ჩამოიწერება თუ არა 2012 წლამდე წარმოშობილი დავალიანება?
პასუხი: ყველა იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, ვინც ისარგებლა შპს „საქართველოს
მელიორაციის“ შემდეგი სერვისებით:
ირიგაცია, დრენაჟი, მობილური
ტუმბოაგრეგატებით
წყლის
მიწოდება,
სატბორე
მეურნეობების
წყლით
უზრუნველყოფა, სრულად ჩამოეწერებათ 2020 წლამდე არსებული დავალიანება.

კითხვა 3: რა თანხას შეადგენს დავალიანება?
პასუხი: შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიმართ შემდეგი მომსახურებებისათვის ირიგაცია, დრენაჟი, მობილური ტუმბოაგრეგატებით წყლის მიწოდება, სატბორე
მეურნეობების წყლით უზრუნველყოფა - დღეის მდგომარეობით არსებული
დავალიანება 8 000 000 ლარამდეა.

კითხვა 4: ჩამოიწერება თუ არა დავალიანება, რომელიც სარწყავი წყლის დატაცების
შედეგად წარმოიშვა (დაკისრებული ჯარიმა) ?
პასუხი: დავალიანების ჩამოწერა არ გულისხმობს სარწყავი წყლის დატაცების გამო
დაკისრებული ადმინისტრაციული ჯარიმის თანხას. თუმცა, ადმინისტრაციული
ჯარიმის საფუძველზე ზიანის ანაზღაურების დაკისრებული თანხა, რომელიც
შესაბამის ფართობზე სამელიორაციო მომსახურების საფასურის ოდენობისაა,
ჩამოწერას ექვემდებარება.

კითხვა 5: ვრცელდება თუ არა აღნიშნული შეღავათი ჰესებისთვის და ტექნიკური
წყლით მოსარგებლე ფიზიკური/იურიდიული პირებისთვის?
პასუხი: ჰესები და ტექნიკური (საწარმოო დანიშნულებით) წყლით მოსარგებლე
ორგანიზაციები დავალიანებისგან არ თავისუფლდებიან.

კითხვა 6: რა არის საჭირო იმისათვის რომ ჩამოიჭრას დავალიანება?
პასუხი: დავალიანება ჩამოიჭრება ავტომატურად.

2020 წელს სამელიორაციო მომსახურების საფასურისგან გათავისუფლება

კითხვა 1: ვის ეხება შეღავათი სამელიორაციო მომსახურებაზე 2020 წელს?
პასუხი: მომსახურების საფასურზე შეღავათს მიიღებს ყველა ის პირი, ვინც ისარგებლებს
საქართველოს მელიორაციის შემდეგი მომსახურებით - ირიგაცია ან/და დრენაჟი. შეღავათის
მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრება თითოეულ მომხმარებელზე არაუმეტეს 10 ჰექტარისა.

კითხვა 2: იმ შემთვევაში თუ ფართობი აღემატება 10 ჰექტარს?
პასუხი: მომხმარებლისთვის 10 ჰა-ზე მეტი ფართობის სამელიორაციო მომსახურების
გაწევისას, შეღავათი შეეხება მხოლოდ 10 ჰა-ს, ხოლო დანარჩენ ფართობზე გაწეულ
მომსახურებაზე გადასახადის გადახდა ხდება სტანდარტული ტარიფით.
აღმოსავლეთ საქართველოში - ირიგაციის საფასური 1 ჰექტარზე 75 ლარი, დასავლეთ
საქართველოში - ირიგაციის საფასური 1 ჰექტარზე 45 ლარი, დრენაჟის - 40 ლარი.

კითხვა 3: თავისუფლდება თუ არა
მელიორაციის სხვა სერვისებით

გადასახადისგან პირი, რომელიც საქართველოს
სარგებლობს (მობილური ტუმბოაგრეგატებით წყლის

მიწოდება, სატბორე მეურნეობების წყლით უზრუნველყოფა, საწარმოებისთვის ტექნიკური
წყლის მიწოდება, ჰესებისთვის წყლის მიწოდება ?

პასუხი: არა, პირი, რომელიც სარგებლობს საქართველოს მელიორაციის სხვა სერვისებით,
მომსახურების საფასურისგან არ თავისუფლდება.

კითხვა 4: შეუძლია თუ არა ამ შეღავათით ისარგებლოს პირმა, თუ მის სახელზე
რეგისტრირებული არ არის მიწის ნაკვეთი?

პასუხი: დიახ, შეღავათით სარგებლობა შეუძლია პირს, ვისაც საკუთრებაში, სარგებლობაში
ან ფაქტობრივ მფლობელობაში აქვს მიწის ნაკვეთი.

კითხვა 5: როგორ უნდა ვისარგებლოთ აღნიშნული შეღავათით?
პასუხი: აღნიშნული შეღავათით სარგებლობისთვის, ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა
შპს „საქართველოს
მომსახურებაზე.

მელიორაციასთან“

უნდა

გააფორმონ

განაცხადი

სამელიორაციო

კითხვა 7: სად შეიძლება განაცხადის გაფორმება?
პასუხი: განაცხადის გასაფორმებლად უნდა მიმართოთ შპს „საქართველოს მელიორაციის“
რეგიონულ/ადგილობრივ სერვისცენტრებს.

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო
პროგრამა
კითხვა 1: ვინ შეიძლება იყოს პოტენციური ბენეფიციარი?
პასუხი: პროგამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირებს, ასევე
საქართველოში რეგისტრირებულ მეწარმე იურიდიულ ან ფიზიკურ პირებს, მათ შორის
კოოპერატივებს.
კითხვა 2: მერძევეობის დარგის რომელ მიმართულებებზე გაიცემა თანადაფინანსება?
პასუხი: თანადაფინანსება გაიცემა როგორც ახალი საქმიანობის დაწყების, ასევე არსებულის
გადაიარაღების,
გაფართოების
ან
მოდერნიზაციის
მიზნობრიობით.
შემდეგი
მიმართულებებით: რძის პირველადი წარმოება, რძის გადამამუშავებელი საწარმო, რძის
შემგროვებელი პუნქტი, ცხოველის საკვების წარმოება, ვეტერინარია და ხელოვნური
განაყოფიერება.
კითხვა 3: საქართველოს
თანადაფინანსებაზე?

რომელი

რეგიონებიდან

შეიძლება

განაცხადის

მოთხოვნა

პასუხი: პროგრამის გეოგრაფიული არეალი მოიცავს საქართველოს შემდეგ რეგიონებს:
სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, იმერეთი, სამეგრელო
ზემო სვანეთი, კახეთი.

კითხვა 4: რა მიზნობრიობით შეიძლება მოვითხოვოთ თანადაფინანსება?
პასუხი: პროგრამა ითვალისწინებს მხოლოდ ძირითადი საშუალებების შეძენას/შექმნას.
მაგალითად, რძის პირველადი მწარმოებლის შემთხვევაში შეიძლება დაფინანსდეს ფერმის ან
სადგომის მოწყობა, საწველი დარბაზის გაკეთება, საწველი აპარატის შეძენა, რძის ავზების ან
გენერატორების შეძენა.
კითხვა 5: შეიძლება თუ არა დაფინანსდეს პროგრამის ფარგლებში უძრავი ქონების, მათ შორის,
მიწის ნაკვეთის შეძენა?
პასუხი: პროგრამის ფარგლებში უძრავი ქონების, მათ შორის, მიწის ნაკვეთის შეძენა არ
შეიძლება. დაფინანსება ასევე არ ითვალისწინებს სესხის ან სხვა ვალდებულების დაფარვას,
სხვა საწარმოში წილის შეძენას, საპროექტო სამუშაოების ღირებულების დაფინანსებას.
კითხვა 6: პროგრამის ფარგლებში თუ არის შესაძლებელი მსხვილფეხა საქონლის შეძენა?
პასუხი: პროგრამის ფარგლებში არ მოხდება ცხოველის შეძენის ღირებულების დაფინანსება.
კითხვა 7: რა რაოდენობის მეწველი მსხვილფეხა საქონელი (ფური) უნდა მყავდეს რომ მივიღო
პროგრამაში მონაწილეობა და რა დოკუმენტით უნდა დავადასტურო ფურების საკუთრებაში
არსებობა?
პასუხი: ფურების საკუთრებაში არსებობის მოთხოვნა გათვალისწინებულია მხოლოდ რძის
პირველადი მწარმოებლის მიმართულებაში. აღნიშნული მიმართულება იყოფა 2 ქვემიმართულებად, რძის მოწყვლადი მწარმოებელი და რძის პროგრესული მწარმოებელი.
მოწყვლადის შემთხვევაში, ფერმერს უნდა ჰყავდეს არაუმეტეს 5 მეწველი ფური; რძის
პროგრესული მწარმოებლის შემთხვევაში - არანაკლებ 6 და არაუმეტეს 20 მწეველი ფური.
ფერმერმა უნდა წარმოადგინოს სურსათის ეროვნული სააგენტოდან (სეს) ცნობა
იდენტიფიცირებული ფურების საკუთრებაში არსებობის შესახებ.
კითხვა 8: პროგრამის მიხედვით, არსებობს თუ არა ასაკობრივი შეზღუდვა?
პასუხი: ასაკობრივი შეზღუდვა არსებობს მხოლოდ 2 მიმართულებით; ესენია, ცხოველთა
საკვების მწარმოებლის და მომსახურების პროვაიდერის მიმართულებები. პოტენციური
ბენეფიციარის ასაკი უნდა იყოს: მამაკაცების შემთხვევაში, 18-დან 35-წლამდე, ქალბატონების
შემთხვევაში, 18-დან 40-წლამდე.
კითხვა 9: რა თანხის მიღება შეიძლება თანადაფინანსების პირობებით?
პასუხი: სხვადასხვა მიმართულებით დაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა სხვადასხვაა.
თანადაფინანსების მოცულობა 8000 ლარიდან 195 000 ლარამდეა. სხვადასხვა მიმართულებაში
განსხვავდება პროექტის ჯამურ ღირებულებაში სააგენტოს მხრიდან დაფინანსების
პროცენტული მაჩვენებელი და მერყეობს 40%-დან 80%-მდე. მაგალითად, რძის მოწყვლადი
მწარმოებლის შემთხვევაში, თანადაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა შეადგენს 8000
ლარს, მაგრამ არაუმეტეს პროექტის ღირებულების 60%-ისა.
კითხვა 10: თუ პოტენციურ ბენეფიციარს არ ჰყავს ფურები და ასევე არ აქვს მიმდინარე საწარმო,
შეუძლია თუ არა მიიღოს მონაწილეობა რძის გადამმუშავებელი საწარმოს მიმართულებით?
პასუხი: დიახ, შეუძლია.

კითხვა 11: შესაძლებელია თუ არა, პოტენციურმა ბენეფიციარმა, თანადაფინანსების მისაღებად,
მონაწილეობა მიიღოს ერთდროულად ორი მიმართულებით?
პასუხი: შესაძლებელია მხოლოდ ორ შემთხვევაშია: 1. რძის პროგრესულ მწარმოებელს
შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა, როგორც საკუთრივ რძის პროგრესული მწარმოებლის
მიმართულებით, ასევე, რძის საშუალო ან მცირე გადამმუშავებლის მიმართულებით. 2. რძის
მცირე გადამმუშავებელ საწარმოს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს როგორც რძის მცირე
გადამმუშავებელი საწარმოს მიმართულებით, ასევე საზაფხულო საძოვრებზე რძის
შემგროვებელი პუნქტის მიმართულებით.
კითხვა 12: როდის მთავრდება განაცხადების მიღება?
პასუხი: პროგრამის დასრულების თარიღია 2026 წლის 31 დეკემბერი. შესაძლებელია,
დასრულდეს უფრო ადრე, თუ პროგრამის ბიუჯეტი ამოიწურა. ბიუჯეტი შეადგენს 12 000
0000 ევროს.
კითხვა 13: როგორ მივიღოთ მონაწილეობა აღნიშნულ პროგრამაში?
პასუხი: უნდა დარეგისტრირდეთ მერძევეობის პროგრამაში შემდეგ მისამართზე:
http://arda.gov.ge/projects. რეგისტრაციის შემდეგ, უნდა შეავსოთ განაცხადი და
გამოაგზავნოთ.
კითხვა 14: რა დოკუმენტების წარმოდგენა არის საჭირო თანადაფინანსების მისაღებად და
განაცხადის რა ეტაპზე უნდა წარმოვადგინოთ დოკუმენტები?
პასუხი: განაცხადის სხვადასხვა ეტაპზე წარმოსადგენია სხვადასხვა დოკუმენტი.
დოკუმენტების ჩამონათვალი მცირედით განსხვავდება მიმართულებების მიხედვით.
განაცხადის შევსების და გამოგზავნის დროს დოკუმენტის გამოგზავნა არ არის საჭირო. ყოველ
შემდეგ ეტაპზე ბენეფიციარს ინდივიდუალურად ეცნობება თუ რა ტიპის დოკუმენტი უნდა
წარმოადგინონ კონკრეტულ ეტაპზე.

ტექნიკური დახმარების პროგრამა
კითხვა 1: ვის შეუძლია პროგრამაში მონაწილეობის მიღება?
პასუხი: პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ ან
იურიდიულ პირს, რომელთანაც სააგენტოს პროგრამების/პროექტების ფარგლებში
გაფორმებულია თანადაფინანსების ხელშეკრულება;

კითხვა 2: სად და როგორი ფორმით უნდა წარვადგინო განაცხადი?
პასუხი: www.arda.gov.ge-დან უნდა ჩამოტვირთოთ ტექნიკური დახმარების
განაცხადის ფორმა და შევსებული განაცხადი წარადგინოთ სოფლისა და სოფლის
მეურნეობის განვითარების სააგენტოს საქმისწარმოების სამსახურში/რეგიონულ
სამსახურში.

კითხვა 3: განაცხადთან ერთად, რა დოკუმენტები უნდა წარმოვადგინო?
პასუხი: განაცხადთან ერთად უნდა წარმოადგინოთ თანმდევი დოკუმენტები
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს საქმისწარმოების
სამსახურში/რეგიონულ სამსახურში. თანმდევი დოკუმენტების ნუსხა იხილეთ
ვებგვერდზე arda.gov.ge.

კითხვა 4: განაცხადზე გადაწყვეტილება რა ფორმით მეცნობება?
პასუხი: გადაწყვეტილება გეცნობებათ წერილობით, თქვენს მიერ მითითებულ
მისამართზე ან განაცხადში მითითებულ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე ან
განაცხადში მითითებულ ელ. ფოსტაზე.

კითხვა 5: შპს-ს შემთხვევაში, შესაძლებელია თუ არა აღჭურვილობის შეძენაზე
განაცხადის გაკეთება?
პასუხი: არა. აღჭურვილობის შეძენის მოთხოვნაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლია
მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს.

კითხვა 6: რა იგულისხმება აღჭურვილობაში?
პასუხი: წარმოებული პროდუქტის საბოლოო სასაქონლო სახის მისაცემად საჭირო
მანქანა-დანადგარები (მათ შორის, ეტიკეტირების,
დამფასოებელი, ჩამოსასხმელი, თარიღატორი).

დამჭრელი,

დოზირების,

კითხვა 7: სურსათის უვნებლობის რომელი სისტემის/სტანდარტის დანერგვა შემიძლია?
პასუხი: შეგიძლიათ სურსათის უვნებლობის მართვის საერთაშორისო ნებისმიერი
სისტემის/სტანდარტის, მათ შორის, ბიოსერტიფიცირების დანერგვა.

აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
კითხვა 1: რა შემთხვევაში ვითვლები პროგრამის პოტენციურ ბენეფიციარად?
პასუხი: პროგრამის პოტენციური ბენეფიციარია საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური ან
რეგისტრირებული მეწარმე ფიზიკური/იურიდიული პირი, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივი.

კითხვა 2: რომელ რეგიონებში ხორციელდება პროგრამა?
პასუხი: პროგრამა ხორციელდება
საქართველოს ყველა რეგიონში, გარდა შემდეგი
ქალაქებისა: თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი.

კითხვა 3: აუცილებელია თუ არა საკუთრებაში ვფლობდე მიწის ნაკვეთს?
პასუხი: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე განაცხადის შემოტანის შემთხვევაში, არ არის
აუცილებელი მიწის ნაკვეთის საკუთრებაში ფლობა. სათბურის ან/და სარწყავი სისტემის
განაცხადის შემთხვევაში, აუცილებელია საკუთრებაში ფლობდეთ ან სახელმწიფო იჯარით
გქონდეთ მიღებული მიწის ნაკვეთი, რომელზეც განათავსებთ სათბურს/სარწყავ სისტემას.
კითხვა 4: სათბურის და სარწყავი სისტემის მოთხოვნის შემთხვევაში, განსაზღვრულია თუ არა
მინიმალური ან მაქსიმალური მიწის ნაკვეთის ფართობი?
პასუხი: არა, მიწის ნაკვეთის ფართობი განსაზღვრული არ არის.
კითხვა 5: კონკრეტულად რა დახმარებას ითვალისწინებს პროგრამა?
პასუხი: პროგრამა ითვალისწინებს სათბურის, სარწყავი სისტემის, სასოფლო სამეურნეო
ტექნიკის შესყიდვის 50%-იან თანადაფინანსებას არაუმეტეს 50,000 ლარისა ერთ
ბენეფიციარზე,
ხოლო
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებისთვის
მაქსიმალური
თანადაფინანსების ოდენობა შეადგენს 500,000 ლარს.
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შპს „სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების
კომპანიისგან“ შესყიდვის შემთხვევაში, თანადაფინანსებს შეადგენს 30%-ს, არაუმეტეს 50,000
ლარს.
კითხვა 6: რა სახის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსებას ახორციელებს პროგრამა?
პასუხი: პროგრამა ითვალისწინებს არაუმეტეს 100 ცხენის ძალის მქონე სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების ტრაქტორის, ხელის ტრაქტორის (მოტობლოკი), სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის განკუთვნილი თვითმავალი
ტექნიკის და სასოფლო-სამეურნეო იმპლემენტების (მისაბმელები) თანადაფინანსებას.
ტრაქტორის სიმძლავრე არ არის შეზღუდული
ტექნიკის შპს „სოფლის მეურნეობის
ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანიისგან” შესყიდვის შემთხვევაში.

კითხვა 7: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა უნდა იყოს თუ არა ახალი?
პასუხი: შესასყიდი ტექნიკა წარმოებული უნდა იყოს განაცხადის წარდგენიდან არაუმეტეს 2
კალენდარული წლით ადრე. გარდა შპს „სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების
კომპანიისგან” შესყიდვის შემთხვევისა.
კითხვა 8: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე უნდა ვრცელდებოდეს თუ არა გარანტია ?
პასუხი: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე უნდა ვრცელდებოდეს გარანტია არანაკლებ 6 თვის
ვადით განაცხადის წარდგენიდან. გარდა შპს „სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და
სერვისების კომპანიისგან” შესყიდვის შემთხვევისა.

კითხვა 9: სად შეიძლება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, სათბურის და სარწყავი სისტემის
შესყიდვა?
პასუხი: სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, სათბურის და სარწყავი სისტემის შესყიდვა
შესაძლებელია როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე.

კითხვა 10: რა შეიძლება იყოს ბენეფიციარის თანამონაწილეობის წყარო?
პასუხი: ბენეფიციარის თანამონაწილეობის წყარო შესაძლებელია იყოს საკუთარი ფულადი
სახსრები, სესხი/ლიზინგი, მათ შორის, „შეღავათიანი აგროკრედიტი, სხვა დონორის მიერ
გაცემული/გასაცემი საგრანტო დაფინანსება.

კითხვა 11: სად და როგორი ფორმით უნდა წარვადგინო განაცხადი?
პასუხი: განაცხადების მიღება ხორციელდება ელექტრონულად, ვებგვერდზე arda.gov.ge.

კითხვა 12: განაცხადთან ერთად, რა დოკუმენტები უნდა წარმოვადგინო?
პასუხი: განაცხადთან ერთად, ელექტრონულად, PDF ფორმატში, უნდა წარმოადგინოთ
თანმდევი დოკუმენტები სრულყოფილად. თანმდევი დოკუმენტების ნუსხა იხილეთ
ვებგვერდზე arda.gov.ge.

კითხვა 13: რა პროცესები უნდა გავირო თანადაფინანსების მისაღებად?
პასუხი: განაცხადის და თანმდევი დოკუმენტების სრულყოფილად წარმოდგენის
შემთხვევაში, თქვენთან გაფორმდება თანადაფინანსების ხელშეკრულება. ხელშეკრულების
გაფორმების შემდეგ, საკუთარი თანამონაწილეობის გადარიცხვის და აუდიტორული
დასკვნის წარმოდგენის შემდგომ (რომელიც ადასტურებს, რომ მიზნობრიობა
შესრულებულია), მიიღებთ თანადაფინანსებას.

დანერგე მომავალი - წვეთოვანი სარწყავი სისტემების დაფინანსება

კითხვა 1: ვინ შეიძლება იყოს ბენეფიციარი?
პასუხი:

ა) საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი ან ინდივიდუალური მეწარმე;
ბ) საქართველოში დაფუძნებული საწარმო, მათ შორის, რეგისტრირებული
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი.

კითხვა 2: რა ფართობზე შემიძლია მოვაწყო წვეთოვანი სარწყავი სისტემა?
პასუხი: მიწის ფართობი უნდა იყოს, მინიმუმ, 0.5 ჰექტარი.

კითხვა 3: მიწის ნაკვეთი არ მაქვს რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, შემიძლია მივიღო
დაფინანსება?
პასუხი: დაფინანსების მიღებას შეძლებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიწის ნაკვეთი
რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.

კითხვა 4: მიწის ნაკვეთი მაქვს იჯარით აღებული, შემიძლია მივიღო დაფინანსება?
პასუხი:
თქვენ
მიღებული
უნდა
გქონდეთ
სახელმწიფოსგან/მუნიციპალიტეტის
ორგანოსგან/აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისგან გრძელვადიანი იჯარით სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (იჯარის დარჩენილი პერიოდი უნდა შეადგენდეს
მინიმუმ 10 წელს, იჯარის ხელშეკრულება უნდა იყოს რეგისტრირებული საჯარო რეესტრის
ეროვნულ სააგენტოში). სხვა ტიპის იჯარა პროგრამით არ არის გათვალისწინებული.

კითხვა 5: რომელ რეგიონში რა კულტურებზე შემიძლია მოვაწყო წვეთოვანი სარწყავი სისტემა?
პასუხი: წვეთოვანი სარწყავი სისტემა შეგიძლიათ მოაწყოთ:
კახეთი: ატამი, ქლიავი, ტყემალი, ბალი, ზეთისხილი, ალუბალი, გარგარი, ჟოლო, მაყვალი,
ხურმა, ბროწეული, კივი, ლეღვი, კაკალი, ნუში, თხილი, ფსტა (ფისტა), ვაშლი, მსხალი, კომში,
სუფრის ყურძენი.
შიდა ქართლი: გარგარი, ნუში, შინდი, კაკალი, ატამი, ქლიავი, ტყემალი, ბალი, მოცხარი,
ხურტკმელი, ჟოლო, ვაშლი, მსხალი, ალუბალი, მაყვალი, კომში, სუფრის ყურძენი, საღვინე
ვაზი (მხოლოდ ადგილობრივი ჯიშები გარდა რქაწითელის ჯიშისა), თხილი.
ქვემო ქართლი:

ვაშლი,

ატამი,

ქლიავი,

ტყემალი,

ბალი,

გარგარი,

მოცხარი,

ხურტკმელი, ჟოლო, კაკალი, ნუში, ბროწეული, მსხალი, ალუბალი, ხურმა, მაყვალი, კომში,
სუფრის ყურძენი, საღვინე ვაზი (მხოლოდ ადგილობრივი ჯიშები გარდა რქაწითელის
ჯიშისა),

ლეღვი,

თხილი,

ზეთისხილი

(მხოლოდ

გადაბნისა

და

მარნეულის

მუნიციპალიტეტებში), ფსტა(ფისტა)
მცხეთა-მთიანეთი: ნუში, ატამი, ქლიავი, ტყემალი, ბალი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო,
კაკალი, ვაშლი, მსხალი, ალუბალი, მაყვალი, კომში, სუფრის ყურძენი, საღვინე ვაზი (მხოლოდ
ადგილობრივი ჯიშები გარდა რქაწითელის ჯიშისა), თხილი
სამცხე-ჯავახეთი: ატამი, ქლიავი, ტყემალი, ბალი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, კაკალი,
ვაშლი, მსხალი, ალუბალი, მაყვალი, კომში, სუფრის ყურძენი, საღვინე ვაზი (მხოლოდ
ადგილობრივი ჯიშები, გარდა რქაწითელის ჯიშისა).
იმერეთი: ლურჯი მოცვი, მაყვალი, ქლიავი, ტყემალი, ბალი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო,
ხურმა, კაკალი, თხილი, ვაშლი, მსხალი, ალუბალი, სუფრის ყურძენი, საღვინე ვაზი (მხოლოდ

ადგილობრივი ჯიშები, გარდა რქაწითელის ჯიშისა), ლეღვი, დაფნა (გარდა ტყიბულის,
ჭიათურის, საჩხერის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებისა)
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი: ქლიავი, ტყემალი, ბალი, ხურმა, კაკალი, თხილი, ვაშლი,
მსხალი, ალუბალი, ჟოლო, მაყვალი, კომში, სუფრის ყურძენი, საღვინე ვაზი (მხოლოდ
ადგილობრივი ჯიშები, გარდა რქაწითელის ჯიშისა), ლეღვი.
სამეგრელო ზემო სვანეთი: კაკალი, ვაშლი,

მანდარინი,

ფორთოხალი,

ლიმონი,

ქლიავი,

ტყემალი, ლურჯი მოცვი, ხურმა, კივი, ფეიხოა, თხილი, მსხალი, ალუბალი, ბალი, ჟოლო,
მაყვალი, სუფრის ყურძენი, საღვინე ვაზი (მხოლოდ ადგილობრივი ჯიშები , გარდა
რქაწითელის ჯიშისა), ლეღვი, დაფნა.
გურია: მაყვალი, ჟოლო, მანდარინი, ფორთოხალი, ლიმონი, ქლიავი, ტყემალი, ბალი, ლურჯი
მოცვი, ხურმა, კივი, ფეიხოა, თხილი, ვაშლი, მსხალი, ალუბალი, სუფრის ყურძენი, კაკალი,
საღვინე ვაზი (მხოლოდ ადგილობრივი ჯიშები, გარდა რქაწითელის ჯიშისა), ლეღვი, დაფნა.
აჭარა: კაკალი, მანდარინი, ფორთოხალი, ლიმონი, ქლიავი, ტყემალი, ბალი, ლურჯი მოცვი,
ხურმა, კივი, ფეიხოა, თხილი, ვაშლი, მსხალი, ალუბალი, ჟოლო, მაყვალი, სუფრის ყურძენი,
საღვინე ვაზი (მხოლოდ ადგილობრივი ჯიშები, გარდა რქაწითელის ჯიშისა), ლეღვი, დაფნა
(გარდა ქედის, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტებისა).

კითხვა 6: რა ოდენობის დაფინანსებას მივიღებ?
პასუხი: დაფინანსდება წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მოწყობის ღირებულების 50% (დღგ-ს
ჩათვლით), მაგრამ არაუმეტეს 1 250 ლარისა 0,5 ჰა-ზე, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის
მქონე
კოოპერატივების,
გამყოფი
ხაზის
მიმდებარე
სოფლებისა
და
მაღალმთიანი დასახლებების შემთხვევაში - არაუმეტეს 60%-ის ოდენობით, მაგრამ
არაუმეტეს 1 500 ლარისა 0,5 ჰა-ზე.

კითხვა 7: რომელი კომპანიისგან შემიძლია შევიძინო წვეთოვანი სარწყავი სისტემა?
პასუხი: ნებისმიერი, თქვენი არჩევანის მიხედვით.

კითხვა 8: რა საბუთები უნდა წარმოვადგინო თანადაფინანსების მისაღებად
პასუხი: თანადაფინანსების მისაღებად უნდა წარმოადგინოთ:
•

შევსებული განაცხადი

•

ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში)

•

პირადობის მოწმობის ასლი (იურიდიული პირის შემთხვევაში - დირექტორის/
პასუხისმგებელი პირის; ფიზიკური პირის შემთხვევაში - ნაკვეთის მფლობელისა და
პასუხისმგებელი პირის)

•

მიწის ნაკვეთის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ამონაწერი საჯარო
რეესტრიდან და საკადასტრო რუკა); იჯარის შემთხვევაში, ამონაწერთან ერთად,
წარმოდგენილი უნდა იყოს იჯარის ხელშეკრულება

•

სააგენტოს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ან აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაცემული დასკვნა, რომ მიწის
ნაკვეთი წყლით უზრუნველყოფილია

•

შესასყიდი სარწყავი სისტემის (წვეთოვანი ირიგაცია, სპრინკლერ-ირიგაცია) ინვოისები ან
ხელშეკრულება (ქართულ ენაზე/ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე)

•

ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტები.

აგროდაზღვევა
კითხვა 1: ვინ შეიძლება იყოს ბენეფიციარი?
პასუხი: აგროდაზღვევის ბენეფიციარი შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი ფიზიკური ან
იურიდიული პირი, რომელიც ფლობს ან სარგებლობს საჯარო რეესტრის ეროვნულ
სააგენტოში რეგისტრირებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთით. დამზღვევი ან მიწის
მესაკუთრე რეგისტრირებული უნდა იყოს ფერმერთა/ფერმათა რეესტრში.
კითხვა 2: რა ფართობის დაზღვევა შემიძლია?
პასუხი: ფიზიკური პირის შემთხვევაში, ერთ ფერმერს შეუძლია დააზღვიოს ყველა კულტურა,
მაქსიმუმ, 5 ჰექტარზე, ხოლო მარცვლოვანი კულტურების შემთხვევაში, მაქსიმუმ, 30
ჰექტარზე მოყვანილი მოსავალი. კოოპერატივის შემთხვევაში, ფართობის შეზღუდვა არ არის
დადგდენილი. თანადაფინანსება არ უნდა სცდებოდეს 50,000 ლარს.

კითხვა 3: მიწის ნაკვეთი არ მაქვს რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, შემიძლია მივიღო
დაფინანსება?
პასუხი: დაფინანსების მიღებას შეძლებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიწის ნაკვეთი
რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.

კითხვა 4: მიწის ნაკვეთი მაქვს იჯარით აღებული, შემიძლია მივიღო დაფინანსება?
პასუხი: შესაძლებელია დაიზღვეს როგორც საკუთრებაში, ისე სარგებლობაში არსებული მიწის
ნაკვეთები.

კითხვა 5: რომელი კულტურები შემიძლია დავაზღვიო?
პასუხი: აგროდაზღვევის პროგრამაში შესაძლებელია დაიზღვეს შემდეგი სასოფლო-სამეუნრეო
კულტურები: ხორბალი, ქერი, სიმინდი, შვრია, ჭვავი, ლობიო, მზესუმზირა, სოიო, მიწის
თხილი, ბადრიჯანი, წიწაკა, კომბოსტო, პომიდორი, კიტრი, კარტოფილი, ხახვი, ნიორი,

სტაფილო, ჭარხალი, ბროკოლი, ყვავილოვანი კომბოსტო, მწვანილი (არასასათბურე), ცერეცო
(არასასათბურე), საზამთრო, ნესვი, გოგრა, ვაზი თეთრი, ვაზი წითელი, ვაშლი, მსხალი, კომში,
ბალი, ალუბალი, ატამი, გარგარი, ქლიავი, ბროწეული, ალუჩა, ტყემალი, მარწყვი, ჟოლო,
მოცხარი, მოცვი, მაყვალი, თხილი, კაკალი, ნუში, კივი, სუბტროპიკული ხურმა, კარალიოკი,
ფეიხოა, მანდარინი და ლიმონი.

კითხვა 6: რა ოდენობის დაფინანსებას მივიღებ?
პასუხი: სახელმწიფოს თანადაფინანსება
ღირებულების 70 %-ს, ხოლო ვაზზე 50 %-ს.

ყველა

კულტურაზე

შეადგენს

პოლისის

კითხვა 7: რაზე ვრცელდება აგროდაზღვევა
პასუხი: შეგიძლიათ დააზღვიოთ მოსავალი სეტყვისგან, წყალდიდობისგან, ქარიშხლისგან.
საშემოდგომო ყინვისგან მხოლოდ ციტრუსოვანი კულტურების დაზღვევაა შესაძლებელი.

კითხვა 8: ვის უნდა მივმართო პოლისის შესაძენად
პასუხი: აგროდაზღვევის პოლისის შეძენის სურვილით შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამაში
ჩართულ 7 სადაზღვევო კომპანიას:








ალდაგი
ჯი პი აი ჰოლდინგი
სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია
არდი
ალფა
თიბისი დაზღვევა
ნიუ ვიჟენ დაზღვევა

ფერმერი აფორმებს ყველა საჭირო დოკუმენტს სადაზღვევო კომპანიასთან, იხდის
სადაზღვევო პრემიის ღირებულების საკუთარ წილს და მოცდის პერიოდის (4 დღე) გასვლის
შემდეგ, მისი პოლისი შედის ძალაში.

შეღავათიანი აგროკრედიტი

კითხვა 1: ვის შეუძლია ისარგებლოს შეღავათიანი აგროკრედიტით?
პასუხი: პროექტში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირს,
ინდივიდუალურ მეწარმეს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულ
იურიდიულ
პირს (გარდა სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი
საწარმოებისა) და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს.

კითხვა 2: რა ფინანსდება შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში?

პასუხი: პროექტის ფარგლებში სესხი/ლიზინგი გაიცემა, როგორც სოფლის მეურნეობის
პროდუქტების
პირველადი
წარმოების,
ასევე
მათი
გადამუშავება/შენახვის
დაფინასებისათვის. დაფინანსება გათვალისწინებულია როგორც ძირითადი, ისე საბრუნავი
საშუალებებისთვის.

კითხვა 3: რა მოცულობის თანხის აღება შეუძლია ფიზიკურ პირს?
პასუხი: ძირითადი საშუალებების კომპონენტში 20 000 ლარიდან 75 000 ლარის ჩათვლით,
მექანიზაციის ქვეკომპონენტში 7 000 ლარიდან 75 000 ლარის ჩათვლით, ხოლო ერთწლოვანი
კულტურების საბრუნავი საშუალებებისთვის 5 000 ლარიდან 100 000 ლარის ჩათვლით.

კითხვა 4: რა მოცულობის თანხის აღება შეუძლია იურიდიულ პირს?
პასუხი: ძირითადი საშუალებების კომპონენტში - 20 000 ლარიდან 1 500 000 ლარის ჩათვლით,
მექანიზაციის ქვეკომპონენტში - 7 000 ლარიდან 1 500 000 ლარის ჩათვლით, სასურსათო
მრეწველობის შემთხვევაში - 1 500 000 ლარიდან 5 000 000 ლარის ჩათვლით, ხოლო
ერთწლოვანი კულტურების საბრუნავი საშუალებებისვის - 5 000 ლარიდან 100 000 ლარის
ჩათვლით.

კითხვა 5: რამდენ პროცენტს შეადგენს სააგენტოს თანამონაწილეობა და რა ვადით?
პასუხი:










საბრუნავი საშუალებები ერთწლოვანი კულტურებისთვის - უზრუნველყოფილ
სესხებზე სესხის პროცენტი დაფინანსდება სრულად, ხოლო არაუზრუნველყოფილ
სესხებზე 17%. სესხის პროცენტის თანადაფინანსება განხორციელდება 6 თვის
განმავლობაში;
ძირითადი საშუალებებისთვის - 11%. სესხის პროცენტის თანადაფინანსება
განხორციელდება 48 თვის განმავლობაში;
მექანიზაციის ქვეკომპონენტისთვის - 8%. სესხის პროცენტის თანადაფინანსება
განხორციელდება 48 თვის გამავლობაში;
მრავალწლოვანი ბაღების ქვეკომპონენტისთვის - 11%. სესხის პროცენტის
თანადაფინანსება განხორციელდება 66 თვის განმავლობაში;
სასურსათო მრეწველობის ქვეკომპონენტისთვის - 10%. სესხის პროცენტის
თანადაფინანსება განხორციელდება 24 თვის განმავლობაში;
ლიზინგის შემთხვევაში - 12%. სესხის პროცენტის თანადაფინანსება განხორციელდება
48 თვის განმავლობაში;
ლიზინგი
მექანიზაციისთვის
- 9%.
სესხის
პროცენტის
თანადაფინანსება
განხორციელდება 48 თვის განმავლობაში;
ლიზინგი სასურსათო მრეწველობისთვის - 12%. სესხის პროცენტის თანადაფინანსება
განხორციელდება 24 თვის განმავლობაში.

კითხვა 6: აუცილებელია თუ არა, რომ ის მიწის ნაკვეთი, რომელზეც ხორციელდება სესხის
მიზნობრიობა იყოს ბენეფიციარის საკუთრებაში?

პასუხი: ძირითადი საშუალებების სესხის აღების შემთხვევაში, მიწის ნაკვეთი უნდა იყოს
ბენეფიციარის საკუთრებაში ან რეგისტრირებულ სარგებლობაში, ხოლო ერთწლოვანი
კულტურების საბრუნავი საშუალებებისთვის სესხის აღების შემთხვევაში,
არ არის
სავალდებულო რეგისტრირებული საკუთრება ან სარგებლობა.

კითხვა 7: რომელ ბანკს უნდა მივმართო შეღავათიანი აგროკრედიტის/აგროლიზინგის
მისაღებად?
პასუხი:
შეღავათიანი აგროკრედიტის მიღების სურვილით პირს შეუძლია მიმართოს პროექტში
ჩართულ შემდეგ 12 ბანკს:













საქართველოს ბანკი
თიბისი ბანკი
ვითიბი ბანკი
ბაზის ბანკი
ტერაბანკი
ბანკი ქართუ
პროკრედიტ ბანკი
ხალიკ ბაკი
კრედო ბანკი
პაშა ბაკი
იშბანკი
ლიბერთი ბანკი

შეღავათიანი აგროლიზინგით სარგებლობის სურვილით პირს შეუძლია მიმართოს პროექტში
ჩართულ შემდეგ 4 სალიზინგო კომპანიას:





თიბისი ლიზინგი
საქართველოს სალიზინგო კომპანია
ბიეიჩელ ლიზინგი
კრისტალი

კითხვა 8: შესაძლებელია თუ არა უკვე აღებული არაშეღავთიანი აგროსესხის გადაფარვა
შეღავათიანი აგროკრედიტით?
პასუხი: შეღავათიანი აგროკრედიტით დაუშვებელია კომერციული სესხის (არაშეღავათიანის)
გადაფარვა.

კითხვა 9: შესაძლებელია თუ არა შეღავათიანი აგროკრედიტით მიწის ნაკვეთის შეძენა?
პასუხი: შეღავათიანი აგროკრედიტით დაუშვებელია უძრავი ქონების შეძენა.

