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ინსტრუქცია 

Application for Federal Assistance SF-424I – Individual 

1. Name of Federal Agency: Department of State; U.S. Embassy Tbilisi, Georgia.  

2. Catalog of Federal Domestic Assistance Number: 19.022  

CFDA title: Educational and Cultural Exchange Programs Appropriation Overseas Grants 

3. Date Received: აპლიკაციის გადმოგზავნის თარიღი.  

4. Funding Opportunity Number DOS-GEO-23-002-01092023 

Title: Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF 2023) 

5. Applicant Information: შეავსეთ მოთხოვნილი ინფორმაცია აპლიკანტი ალუმნის შესახებ:  

a. Name and Contact information: სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია.  

b. Address: საცხოვრებელი მისამართი.  

c. U.S. Citizenship Status: მონიშნეთ შესაბამისად. (პროგრამაში მონაწილეობის უფლება აქვთ 

მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე ან რეზიდენტ ალუმნებს).  

d. Congressional Districts of Applicant: 00-000  

If foreign national, enter country of citizenship: აპლიკანტის მოქალაქეობა  

If foreign national, enter start date of most recent residency in U.S.: ამერიკაში ბოლო ვიზიტის 

დაწყების თარიღი.  

6. Project Information  

a. Project title: პროექტის მოკლე და მკაფიო სათაური.  

b. Project Description: პროექტის მოკლე აღწერა.  

c. Proposed Project: პროექტის სავარაუდო დაწყებისა და დასრულების თარიღები.  

7. პირობებზე გაცნობისა და დათანხმების შემდეგ, მოაწერეთ ხელი და დაათარიღეთ.  
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ინსტრუქცია 

SF424A BUDGET INFORMATION - Non-Construction Programs 

SECTION A - BUDGET SUMMARY  

ამ სექციაში ავსებთ მხოლოდ პირველ და მეხუთე მწკრივებს.  

Grant Program Function or Activity – 1a. პროექტის სათაური;  

Catalog of Federal Domestic Assistance Number – 1b. 19.900  

Estimated Unobligated Funds:  

Federal 1c. და Non-Federal 1d. დატოვეთ ცარიელი.  

New or Revised Budget:  

Federal 1e. – საელჩოსგან მოთხოვნილი თანხა  

Non-Federal 1f. – თანადაფინანსება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

Total 1g. - პროექტის მთლიანი ღირებულება (e + f)  

მეხუთე მწკრივში (5. Totals) პირველი მწკრივიდან გადმოიტანეთ e, f და g ხარჯები.  

 

SECTION B - BUDGET CATEGORIES  

ამ სექციაში ავსებთ მხოლოდ პირველ და მეხუთე სვეტებს.  

6. გადაანაწილეთ ბიუჯეტი (მხოლოდ საელჩოდან მოთხოვნილი თანხა) ამ სექციაში მოცემული 

მუხლების მიხედვით:  

ზედა მწკრივი, 6.1.-ში ჩაწერეთ პროექტის სახელი. 

a. Personnel – პროექტის ადმინისტრირებისთვის მოთხოვნილი თანხა. მაგ. პროექტის მენეჯერის, 

ბუღალტერის, იურისტის ხელფასები.  

b. Fringe Benefits – დატოვეთ ცარიელი  

c. Travel – ჯამურად, შიდა ტრანსპორტირების და საერთაშორისო მგზავრობის დანახარჯები 

(ამაში შეიძლება შედიოდეს დაქირავებული მანქანის მძღოლის ხელფასიც, საწვავის ხარჯიც, 

სამოგზაურო დაზღვევაც და ა.შ.)  

d. Equipment – პროექტის ფარგლებში მოთხოვნილი ტექნიკა-დანადგარები, რომლის ერთეულის 

ფასი აღემატება 5000 აშშ დოლარს.  

e. Supplies – საკანცელარიო ხარჯი, პროექტისთვის საჭირო მატერიალური რესურსი, ასევე ის 

მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგება, რომლის ერთეულის ფასი ნაკლებია 5000 აშშ დოლარზე.  

f. Contractual – დაქირავებული სერვისები, კონტრაქტით მოწვეული ადამიანური რესური, მათ 

შორის ისეთი პროგრამული ხარჯები, როგორიცაა ტრენერები, მოწვეული ექსპერტები და ა.შ.  

g. Construction – დატოვეთ ცარიელი.  
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h. Other – პროექტთან დაკავშირებული ის პირდაპირი ხარჯები, რომლებიც სხვა მუხლებში ვერ 

გადანაწილდა.  

i. Total Direct Charges - ჯამი a-დან h-მდე  

j. Indirect Charges – დატოვეთ ცარიელი  

k. TOTALS - გადმოიტანეთ i-ში მიღებული ჯამი.  

 

7. დატოვეთ ცარიელი. ამ პროგრამის ფარგლებში კომერციული პროექტები არ ფინანსდება.  

 

SECTION C - NON-FEDERAL RESOURCES  

ამ სექციაში აღირიცხება თანადაფინანსებები.  

8a. Grant program - ჩაწერეთ პროექტის სახელი.  

8b. Applicant – თანადაფინანსებაში განმცხადებლის წვლილი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

8c. State –სახელწიფოსგან თანადაფინანსება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

8d. Other Sources – სხვა წყაროებიდან თანადაფინანსება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

8e. TOTALS - ჯამი b+c+d  

12. ჩამოიტანეთ მე-8 მწკრივში მოცემული ინფორმაცია. 

 

SECTION D - FORECASTED CASH NEEDS  

ბიუჯეტის გადანაწილება პირველი წლის კვარტლების მიხედვით.  

13. Federal - ამ მწკრივში საელჩოსგან მოთხოვნილი თანხა ნაწილდება კვარტალურად 

საჭიროებებიან გამომდინარე.  

Total for 1st Year - პროექტის პირველი წლისთვის მოთხოვნილი თანხა. რადგან ამ პროგრამის 

ფარგლებში მაქსიმუმ ერთწლიანი პროექტები ფინანსდება, ამ გრაფაში მოთხოვნილი თანხა 

დაემთხვევა მთლიან საპროექტო თანხას.  

1st Quarter, 2nd Quarter… - პროექტის დაწყებიდან პირველ, მეორე, მესამე და მეოთხე კვარტლებში 

პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო თანხები.  

14. Non-Federal - ივსება 13-ის მსგავსად, ამჯერად თანადაფინანსებაზე.  

15. TOTAL - ჯამი 13+14.  

 

SECTION E - BUDGET ESTIMATES OF FEDERAL FUNDS NEEDED FOR BALANCE OF THE PROJECT  

ბიუჯეტის გადანაწილება წლების მიხედვით:  

16a. Grant Program – პროექტის დასახელება  

რადგან ამ პროგრამის ფარგლებში მაქსიმუმ ერთწლიანი პროექტები ფინანსდება, შეივსება 

მხოლოდ:  

16b. First - პირველი წლისთვის საჭირო საელჩოსგან მოთხოვნილი თანხა  

16c. Second - დატოვეთ ცარიელი.  

16d. Third – დატოვეთ ცარიელი.  

16e. Fourth - დატოვეთ ცარიელი.  

20. გადმოიტანეთ მე-16 მწკრივში არსებული თანხები.  
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SECTION F - OTHER BUDGET INFORMATION  

21. Direct Charges: ჯამურად ჩაწერეთ საელჩოსგან მოთხოვნილი თანხა.  

22. Indirect Charges: დატოვეთ ცარიელი.  

23. Remarks: დამატებითი ინფორმაცია, არსებობის შემთხვევაში.  

 

 

 

ინსტრუქცია 

SF424B ASSURANCES - NON-CONSTRUCTION PROGRAMS 

გაეცანით დოკუმენტს და უფლებამოსილმა პირმა მეორე გვერდზე შესაბამის გრაფაში მოაწეროს 

ხელი და დაათარიღოს. 

 


