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კონსულტაციები მცირე ბიზნესისათვის 

Advice for Small Businesses 

ევროკავშირი ბიზნესისათვის 

ევროპის კავშირის 

პროგრამა 

  

სევერიან ღვინეფაძე   
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ბათუმი, საქართველო 
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კონსულტაციები მცირე ბიზნესისათვის  

მიმოხილვა 

• პირველი პროექტი განხორციელდა 1997 წელს  

• ოფისი გაიხსნა 2003 წელს 

• 3 ძირითადი პროდუქტი - დახმარება ადგილობრივი 

საკონსულტაციო კომპანიის საშუალებით; ინდუსტრიული 

ექსპერტიზა საერთაშორისო მრჩეველების მოწვევით; 

ტრენინგები 

• კონსულტაციები მცირე ბიზნესისათვის  - მნიშვნელოვანი 

კომპონენტი ევრობანკის  საქმიანობაში 

• გუნდი მუშაობს 26 ქვეყანაში და საქმიანობა არ არის მოგებაზე 

ორიენტირებული. 

• DCFTA ადაპტირების პროგრამა დაფინანსებულია 
ევროკავშირის მიერ EU4BUSINESS ინიციატივის ფარგლებში 

• პროექტის ხანგრძლივობა - 2016 - 2019 

 

 

 

  

საკონსულტაციო 

პროექტების 

რაოდენობა 

> 1100 

დონორებისგან 

მოზიდული თანხა 

€12.2 

ადგილობრივი 

კონსულტანტების 

ქსელი 

>200 
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კონსულტაციები მცირე ბიზნესისათვის- 

მიზნები 

• მსს კონკურენტუნარიანობის 

გაძლიერება 
 

• ექსპორტის ხელშეწყობა 
 

• ახალი სტანდარტების დანერგვა 
 

• ცნობადობის გაზრდა DCFTA-ის შესახებ 

 

• გაუმჯობესებული წვდომა ფინანსურ 

რესურსებზე 

 

• ადგილობრივი საკონსულტაციო 

სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება და 
გაზრდილი მოხმარება 
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კონსულტაციები მცირე ბიზნესისათვის 

საკონსულტაციო პროექტების ტიპები 

• ფინანსური მართვა და ბუღალტერია 

• სტრატეგიული დაგეგმვა 

• ბიზნეს გეგმა / ეკონომიკური ალბათობის შესწავლა 

• ბაზრის კვლევა 

• მარკეტინგი ( ბრენდინდი, რე-ბრენდინგი, ვებ-გვერდი) 

• საინჟინრო კველევები 

• არქიტექტურა, დიზაინი 

• ხარისხის მართვის სისტემების დანერგვა და სერტიფიცირება 

• ადამიანური რესურსების მართვა 

• ელექტრონული კომერცია 

• პროგრამული უზრუნველყოფა / ERP 
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მცირე და საშუალო საწარმოების 

შერჩევის კრიტერიუმები  

თანამშრომლების რ-ბა:  < 250 

 

წლიური ბრუნვა:  < € 50MM 

 

ძირითადი საშუალებები:  < € 43MM 

 

მფლობელობა: უმეტესი წილი  

 ადგილობრივი და კერძო 

 

გამოცდილება: მინიმუმ 2 წელი 

 

მენეჯმენტი: გახსნილი, სანდო &

  რესპექტაბელური 
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პროდუქტები და თანადაფინასების 

განაკვეთები 

  

კომპანიის ზომა 
პროექტები ადგილობრივი საკონსულტაციო კომპანიების 

მონაწილეობით 

პროექტები 

საერთაშორისო 

ექსპერტების 

მონაწილეობით 

თანამშრომლები ბრუნვა სტანდარტული ქალი მეწარმე FMEP AIP 

მიკრო 
60% 70% 75% 75% 90% 

<10 <€2M 

მცირე 
60% 70% 75% 75% 88% 

<50 <€10M 

საშუალო 
50% 60% 75% 75% 86% 

<250 <€20M 

საშუალო+  
40% 50% 75% 75% 84% 

<250/500 <€50M 

მაქსიმალური გრანტი € 10,000 € 10,000 € 20,000 € 20,000 € 50,000 

საკონსულტაციო კომპანია 

ნებისმიერი, 

ბაზაში 

რეგისტრირებუ
ლი 

ნებისმიერი, 

ბაზაში 

რეგისტრირებუ
ლი 

PWC, EY, PKF 

ქსელური 

აუდიტორული 

კომპანიები დიდი 

4-ის გარდა 

ევრობანკის 

ბაზაში 

დარეგისტრირებუ
ლი ექსპერტები 
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წარმატების ისტორიები 
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დიდი მადლობა  
ყურადღებისათვის! 
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საკონტაქტო ინფორმაცია 

კონსულტაციები მცირე ბიზნესისათვის 

მცირე და საშუალო საწარმოების დაფინანსების და განვითარების ჯგუფი  

ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი 

 

ბიზნეს ცენტრი მერანი, 

მე-6 სართული, 

გრიბოედოვის ქ. 31ა,  
თბილისი, 0108, საქართველო 

ტელეფონი:  +995 32 2447400  

ელ.ფოსტა: knowhowgeorgia@ebrd.com 
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www.fb.com/ebrd.georgia 

  


