
აწარმოე საქართველოში



ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა

სესხის პროცენტის 
თანადაფინანსება

ინდუსტრიული მიმართულება

სასტუმროები და ბალნეოლოგიური კურორტები 
„უმასპინძლე საქართველოში“ 

ტურისტული სერვისები

200-ზე 
მეტი საქმიანობა

300-ზე 
მეტი საქმიანობა

საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმი
სესხის 
უზრუნველყოფა

მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა
მიკრო გრანტების 
კონკურსი
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ინდუსტრიული და ტურიზმის მიმართულება 3

არმატურაპლასტმასი საღებავები
ლითონის
მასალები

ხის მასალა

კერამიკის
ნაწარმი

ცხოველთა და 
ფრინველთა საკვები

ქაღალდის 
და მუყაო

სარეცხი და საწმენდი 
საშუალებები

ავეჯი
ტყავის ნაწარმი 
და ფეხსაცმელი

საფეიქრო 
წარმოება

საზღვაო

თევზჭერა
ლაბორატორია

ბალნეოლოგიური კურორტი10 ან მეტი ნომრიანი სასტუმრო

სათავგადასავლო ტურიზმი სერვისებიგასართობი და თემატური პარკები



სესხის თანადაფინანსება

50 000
₾

ინდუსტრიული  მიმართულების 
ზღვარი 

10 მლნ. 
₾

4

ქართული ბრენდის 
სასტუმრო

4 მლნ. 
₾

საერთაშორისო ბრენდის 
სასტუმრო ან ტურისტული სერვისი

10 მლნ. 
₾

„ფრენჩაიზინგის“/მენეჯმენტ 
კონტრაქტის თანადაფინანსება



სესხის თანადაფინანსება 

თანადაფინანსების 
ხანგრძლივობა

თანადაფინანსების პროცენტი 
რეფინანსირების განაკვეთს + 3% / +5 

36 თვე 11.5%
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სესხის უზრუნველყოფა

რესტრუქტურიზირებული 
სესხის უზრუნველყოფა

30%

90%

ახალი სესხის 
უზრუნველყოფა

სესხის მოცულობის 
ზღვარი 

5 მლნ 
₾

გამიზნულია მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის წლიური
20,000,000 ლარის მაქსიმალური ბრუნვით

სესხის რესტრუქტურიზაციის დროს შენარჩუნებული იქნება
ძველი საპროცენტო განაკვეთი 

50 000
₾
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საქმიანობის კოდების თავსებადობა 7

თუ იცით თქვენი სასურველი საქმიანობის (NACE 2)
კოდი

სააგენტოს ცხელი ხაზი:

15-25

Enterprise.gov.ge

Facebook ჩატი

info@enterprise.gov.ge

თუ არ იცით თქვენი სასურველი საქმიანობის (NACE 2)
კოდი

საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახური

2 60 11 60

Geostat.ge

Facebook ჩატი

info@geostat.ge

mailto:info@enterprise.gov.ge
mailto:mail.info@geostat.ge


ბანკში განაცხადის წარდგენა და სესხის დამტკიცება

5

სესხის დამტკიცება 
ბანკის მიერ

1

საქმიანობის კოდთან და 
ბრუნვის შეზღუდვებთან 

თავსებადობა

9

თვის გადასახადის 
თანადაფინანსება / 

საგარანტიო მოცულობის 
განთავსება

2

მიმართვა ბანკში

8

სააგენტოსა და 
ბენეფიციარს შორის 

ხელშეკრულების 
გაფორმება

სესხის დამტკიცებისათვის 
დოკუმენტების წარდგენა

7

სესხის პარამეტრების 
დადასტურება 

სააგენტოს მიერ

„აწარმოე საქართველოში“
პროგრამით სარგებლობის 
სურვილის დაფიქსირება

6

ბანკის მიერ სესხის 
დოკუმენტების 

გადაგზავნა სააგენტოში

3 4
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მიკრო გრანტების კონკურსი 

მიკრო და მცირე ბიზნესი ხელშეწყობის კომპონენტში დასაშვებია უმეტესი საქმიანობა, რომელიც მითითებულია ინდუსტრიულ 
მიმართულებაში და დამატებით სხვა საქმიანობები, მათ შორის სერვისის მიწოდება.

ღვინო, ხილისა და 
ბოსტნეულის წვენები

საკვები პროდუქციის 
წარმოება

საკვები ობიექტები

ვეტერინარული 
საქმიანობები

ფიტნესის ობიექტები

სარეკლამო და 
დიზაინერული საქმიანობა

მცირე სასტუმროები და 
სასტუმრო სახლები 

ტურ-ოპერატორების 
საქმიანობები

მთარგმნელობითი 
საქმიანობები

ბუღალტრული და 
აუდიტორული მომსახურება

ფეხსაცმლის და ტყავის 
ნაწარმის რემონტი

ადრეული და სკოლამდელი 
განათლება

ავტომობილების ტექნიკური 
მომსახურება და რემონტი

სხვადასხვა პროდუქტების 
საცალო ვაჭრობა

9

დაშვებულია 300-ზე მეტი საქმიანობა

სილამაზის სალონები



მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა

გრანტის მოცულობა 
ზედა ზღვარი

30 000 
₾

თანამონაწილეობის 
მოთხოვნა მაღალმთიან 
რეგიონში 

თანამონაწილეობის 
მოთხოვნა 

10%

პრიორიტეტი ენიჭება: ქალ მეწარმეს, შშმ პირს და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს

10

5%



მიკრო გრანტების კონკურსი

5

ბიზნეს გეგმის შეფასება

1

ბიზნეს იდეის წარდგენა 
ელექტრონულ პორტალზე

2

ბიზნეს იდეების შეფასება

8

გამარჯვებული ბენეფიციარების 
გამოვლენა

ტრენინგი

7

ინსპექტირება 

ბიზნეს გეგმის წარდგენა

6

გასაუბრება

3 4

I. ბიზნეს იდეების კონკურსი

II. ტრენინგი და ბიზნეს გეგმის კონკურის
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ხელშეწყობის პროგრამა ყველა სახის მეწარმისათვის

30 000 
₾

50 000 
₾

10 მლნ 
₾

5 მლნ 
₾

მიკრო გრანტი სესხის უზრუნველყოფა 
და სესხის თანადაფინანსება

500 ₾
სესხის უზრუნველყოფის 

ზღვარი
სესხის თანადაფინანსების 

ზღვარი
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მადლობა ყურადღებისათვის


