სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

სასწავლო პროგრამის
მიმწოდებელი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204423230

სასწავლო პროგრამის მიზანია იმ მოხელეთა თეორიული
მიზნები

ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლება, რომელთა
ყოველდღიური

საქმიანობა

საკითხებს

საშუალო

და

უკავშირდება
და

ეკონომიკურ

გრძელვადიან

პერიოდში

განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვის დოკუმენტებს
შესასწავლი ძირითადი
თემები



მეწარმეობა - არსი, პრინციპები, მისი როლი ეკონომიკაში



სამეწარმეო (ეკონომიკური) საქმიანობის სფეროები და

სახეები;

-

სამეწარმეო

საქმიანობის

განმახორციელებელი

სუბიექტები


მეწარმეობის ხელშეწყობისკენ მიმართული მიზნობრივი

პროგრამები საქართველოში

მუნიციპალიტეტის როლი მეწარმეობის ხელშეწყობაში


ფონდების მოძიება და საგრანტო განაცხადის მომზადება

(პრაქტიკული)


ბიზნეს - იდეა და მისი შერჩევის/შეფასების მეთოდები;

ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი (პრაქტიკული); - საჯაროკერძო თანამშრომლობა

მუნიციპალიტეტის
ეკონომიკური

სივრცითი

განვითარების

და

სტრატეგიული

სოციალურდაგეგმვა

-

სამეწარმეო გარემო


საერთაშორისო

გამოცდილება

-

ადგილობრივი

ხელისუფლების მექანიზმები - რეგიონული განვითარების
სააგენტო - ინოვაციების რეგიონული ეკოსისტემა - სოციალური
მეწარმეობა

სწავლის შედეგები

მსმენელმა იცის:

მეწარმეობის, როგორც საქმიანობის, არსი, ძირითადი
პრინციპები; მეწარმეობის როლი, როგორც ქვეყნის ეკონომიკის,
ასევე ადგილობრივ განვითარებაში.


სამეწარმეო (ეკონომიკური) საქმიანობის სფეროები და

სახეები;

სამეწარმეო

საქმიანობის

განმახორციელებელი

სუბიექტები.

მეწარმეობის ხელშეწყობისკენ მიმართული მიზნობრივი
პროგრამები საქართველოში - აწარმოე საქართველოში, - მცირე
და მიკრო - ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა - - კრედიტი ლიზინგი - სხვა პროგრამები (მაღალმთიანი, იაფი სესხები,
დანერგე საქართველოში)

მუნიციპალიტეტის როლი მეწარმეობის ხელშეწყობაში •
პრივატიზაცია • გამოფენების მოწყობა • „ბრენდინგი“ •
საინვესტიციო

პორტფელების

მომზადება

•

მეწარმეების

კონსულტაცია • გადამზადება / კვალიფიკაციის ამაღლება •
ადგილობრივი

გადასახადებისგან

ინფრასტრუქტურის განვითარება

გათავისუფლება

•

• საბანკო გარანტიები

•

ლიცენზირება და ნებართვები • გადასახადები • დაბეგვრის
შეღავათიანი რეჟიმები


ფონდების მოძიება და საგრანტო განაცხადის მომზადება



ბიზნეს - იდეა და მისი შერჩევის/შეფასების მეთოდები;

საჯარო-კერძო თანამშრომლობა

მუნიციპალიტეტის
სივრცითი
და
სოციალურეკონომიკური
განვითარების
სტრატეგიული
დაგეგმვა;
მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო


საერთაშორისო

ხელისუფლების

გამოცდილება

მექანიზმები;

-

რეგიონული

ადგილობრივი
განვითარების

სააგენტო; ინოვაციების რეგიონული ეკოსისტემა; სოციალური
მეწარმეობა

მსმენელს შეუძლია


განსაზღვროს მეწარმე სუბიექტების სახეები; სექტორების

მიხედვით

გაანალიზოს

მათი

განვითარების

დონე

და

პოტენციალი მუნიციპალიტეტის ფარგლებში


მოიძიოს

დამატებითი

მუნიციპალიტეტისთვის

პროფილური

ინფორმაცია
მიზნობრივი

პროგრამების შესახებ, გაუწიოს კონსულტაცია ადგილობრივ
მეწარმეებს

და

მიაწოდოს

სრულყოფილი

ინფორმაცია

არსებული და დაგეგმილი შესაძლებლობების შესახებ


განსაზღვროს მუნიციპალიტეტის მხრიდან მეწარმეობის

ხელშემწყობი ღონისძიებები

კონსულტაცია
გაუწიოს
დამატებითი

გრანტების

მონაწილოების

ადგილობრივ

მოძიებისა

მისაღებად,

და

მეწარმეებს
პროგრამებში

საგრანტო

განაცხადების

მომზადების კუთხით



ბიზნეს წინადადების ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზი;

განსაზღვროს

პოტენციურად

მომგებიანი

პროექტები

და

დანერგოს საჯარო - კერძო თანამშრომლობის პრაქტიკა მათთან
მიმართებაში


ხელი

შეუწყოს

მუნიციპალიტეტში

არსებული

მდგომარეობის დიაგნოსტიკურ მიმოხილვას; სტრატეგიული და
პროგრამული დაგეგმვის დოკუმენტების შემუშავებას და ყველა
დაინტერესებული მხარის ჩართულობით, მუნიციპალიტეტის
პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრას


გაანალიზოს

ადგილობრივ

ადგილობრივ

ხელისუფლებას

კერძო
შორის

სექტორსა

თანამშრომლობის

ინსტრუმენტების გამოყენების საერთაშორისო პრაქტიკა
მოცულობა
მწვრთნელი/მწვრთნელები

სასწავლო პროგრამის
მიმწოდებლის
საკონტაქტო ინფორმაცია

კრედიტი: 0.7

და

საკონტაქტო საათი: 14

1. გიორგი კეჟერაშვილი
2. გიორგი დიდიძე
ნინო რომაშვილი
ელ.ფოსტა: nromashvili@tcj.gov.ge
ტელ: (995 32) 2 94 22 28 , 2 38 22 59; 599 58 88 01

