CONDITIONS OF MEMBERSHIP
The Association has the following types of membership:
1. Core Members
2. General Members
3. Associated Members
The condition of membership for the three categories are:
Core Member:
Core Member is a commercial legal entity operating in the territory of Europe or
Georgia which has 51 percent or more effective European control. Europe for the
purposes of this document, is defined as a member of the EU/EUCU/EEA. The
countries are listed below:
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Liechtenstein, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.
Annual Fee for Core Membership: 2500 GEL.
General Member
A General Member is a commercial entity operating in the territory of Europe or
Georgia, that meets one or more of the following parameters:
1.
2.
3.
4.

25% or more European ownership and/or control.
Trading with a European Company.
Exporting or importing goods or services to/from Europe.
A demonstrable plan to meet one of the above parameter.

Annual Fee for General Membership: 750 GEL

Associated Member
Associated members are non–commercial legal entities - Associations, NGOs, Thinktanks, Educational Establishments or physical persons, operating or living in the
territory of Europe or Georgia, that can demostrate a European connection that adds
value to the Assocation.
Annual Fee for Associated Membership 750 GEL.
The board has the exclusive competence to decide on the type of membership to
offer.

წევრობის პირობები
გაწევრიანების პირობები





ასოციაციას გააჩნია განსხვავებული წევრობის ტიპები:
ძირითადი წევრები
ზოგადი წევრები
ასოცირებული წევრები
გაწევრიანების პირობები აღნიშნული სამი კატეგორიისათვის შემდეგია:
ძირითადი წევრები:
ძირითადი წევრი არის კომერციული ლეგალური დაწესებულება, რომელიც
საქმიანობას ახორციელებს ევროპის ან საქართველოს ტერიტორიაზე და მისი
მინიმუმ 51% ევროპული კონტროლის ქვეშაა. ევროპა ამ დოკუმენტის
მიზნებისათვის არის წევრი EU/EUCU/EEA. ქვეყნების ჩამონათვალი ასე
გამოიყურება:
ავსტრია, ბელგია, ბულგარეთი, ხორვატია, კვიპროსი, ჩეხეთი, დანია,
ესტონეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, უნგრეთი, ისლანდია,
ირლანდია, იტალია, ლატვია, ლიტვა, ლუქსემბურგი, ლიხტენშტეინი, მალტა,
მონაკო, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი,
სლოვაკეთი, სლოვენია, ესპანეთი, შვედეთი, გაერთიანებული სამეფო.
წლიური გადასახადი ძირითადი წევრობისათვის შეადგენს 2500 ლარს.

ზოგადი წევრები:
წევრი არის კომერციული დაწესებულება რომელიც ფუნქციონირებს ევროპის
ან საქართველოს ტერიტორიებზე და აკმაყოფილებს შემდეგი მოთხოვნებიდან
მინიმუმ ერთს მაინც:





კომპანიის მინიმუმ 25% ევროპულ მფლობელობაში ან ევროპული კონტროლის
ქვეშ არის;
ვაჭრობს ევროპულ კომპანიასთან;
ევროპაში გააქვს საქონელი და მომსახურება ექსპორტზე ან ევროპიდან
ახორციელებს საქონლისა და მომსახურების იმპორტს;
კომპანიას
გააჩნია
მტკიცებულება,
რომ
აკმაყოფილებს
ზემოთ
ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ პარამეტრს მაინც.
წლიური გადასახადი ზოგადი წევრობისათვის შეადგენს 750 ლარს.

ასოცირებული წევრები
ასოცირებული წევრები არიან არა-კომერციული ლეგალური ორგანიზაციები,
როგორებიც არიან: ასოციაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, Think-tanks,
საგანმანათლებლო დაწესებულებები ან ფიზიკური პირები რომლებიც
საქმიანობას ახორციელებენ ან ცხოვრობენ ევროპის ან საქართველოს
ტერიტორიაზე და შეუძლიათ წარმოადგინონ კავშირი ევროპასთან, რომელიც
ღირებულებას მატებს ასოციაციას.
წლიური გადასახადი ასოცირებული წევრობისათვის შეადგენს 750 ლარს.
ბორდს აქვს ექსკლუზიური უფლება გადაწყვიტოს წევრობის ტიპი, რომელსაც
შესთავაზებს ორგანიზაციას.

