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ვაჟა ლომიძე
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საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული 
მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო

კვლევებისათვის საგრანტო კონკურსი
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მონაწილე სუბიექტები

ძირითად ფინანსური მოთხოვნები

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

პროექტების შეფასება

დამატებითი მოთხოვნები გამარჯვებული           
პროექტებისათვის

პრეზენტაციის შინაარსი



საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ არსებული ქართული 
ისტორიული ძეგლების, კულტურული მემკვიდრეობის 
ნიმუშების, წერილობითი და სხვა სახის წყაროების, საარქივო 
მასალის, ეთნოგრაფიული მონაცემების 

• მაღალ სამეცნიერო დონეზე შესწავლა;

• მოძიება, აღრიცხვა და სისტემატიზაცია;

• ქართველი ერის ინტელექტუალური და ნივთიერი 
მემკვიდრეობის კვლევის პოპულარიზაცია;

• ახალგაზრდა სამეცნიერო კადრების მოზიდვა.

კონკურსის მიზანი

(c) www.rustaveli.org.ge



მონაწილე სუბიექტები

კონკურსში მონაწილება შეუძლია ერთ ან რამდენიმე ორგანიზაციას  ერთობლივად

პროექტს  აუცილებლად უნდა ჰყავდეს:

 წამყვანი ორგანიზაცია;                                                                      

 ძირითადი პერსონალი;

 პროექტის ხელმძღვანელი;

 პროექტის კოორდინატორი;

 მკვლევარი;

 ახალგაზრდა მეცნიერი.*

პროექტში შესაძლებელია ჩართული იყოს:

 საქართველოში/საზღვარგარეთ რეგისტრირებული 
თანამონაწილე ორგანიზაცია;

 დამხმარე პერსონალი.
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ფონდიდან მოთხოვნილი მაქსიმალური დაფინანსება:

საქართველოში წარმოებული კვლევითი პროექტისათვის -70 000 
ლარი

საზღვარგარეთ წარმოებული კვლევისათვის - 100 000 ლარი

კვლევითი პროექტის მაქსიმალური ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს 

3 წელი (36 თვე)

ძირითადი ფინანსური მოთხოვნები
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ფონდიდან მოთხოვნილი ითვალისწინებს შემდეგ ხარჯვით 
კატეგორიებს:

 პროექტის ძირითადი პერსონალის საგრანტო დაფინანსება*

პროექტის დამხმარე პერსონალის შრომის ანაზღაურება**

მივლინება

საქონელი და მომსახურება

არაფინანსური აქტივები

ზედნადები ხარჯები***

ძირითადი ფინანსური მოთხოვნები
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 პროექტის თავფურცელი (გენერირდება GMUS-ში)*;

 საპროექტო წინადადება (იტვირთება GMUS-ში);

 ძირითადი პერსონალის პროფესიული ბიოგრაფიები (გენერირდება GMUS-ში);

 უცხოელი ძირითადი პერსონალის თანხმობის წერილი (იტვირთება GMUS-ში);

 პროექტის განხორციელების გეგმა გრაფიკი (იტვირთება GMUS-ში);

 პროექტის განხორციელების ბიუჯეტი და ბიუჯეტის დასაბუთება (ივსება GMUS-ში);

 საზღვარგარეთ რეგისტრირებული თანამონაწილე ორგანიზაციის თანხმობის წერილი (იტვირთება GMUS-ში);

 ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (იტვირთება GMUS-ში);

 განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ წარმოდგენილი ფონდის კანცელარიაში (გენერირდება GMUS-ში).

წარმოსადგენი დოკუმენტები
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პროექტის რეგისტრაცია GMUS-ში

 GMUS - ში რეგისტრაციის ბმული - GMUS.RUSTAVELI.ORG.GE ;

 GMUS - ში ორგანიზაციებისა, მეცნიერის პროფილისა და პროექტის  
რეგისტრაციის გზამკვლევის ბმული -
rustaveli.org.ge/სიახლეები/page/1215

http://gmus.rustaveli.org.ge/
http://rustaveli.org.ge/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/page/1215


პროექტების შეფასება
საგრანტო პროექტები ფასდება საკონკურსო კომისიის  მიერ საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 ივლისის №129/ნ ბრძანებით დამტკიცებული 
პროექტის შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად.

საკონკურსო კომისია: 

 განიხილავს და აფასებს კონკურსზე წარმოდგენილ 
პროექტებს;

 ადგენს რანჟირებულ სიას;

 გამოავლენს გამარჯვებულებს;

 დასამტკიცებლად წარუდგენს ფონდის გენერალურ 
დირექტორს.
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პროექტს უნდა ჰქონდეს აკრონიმი;

კვლევის შედეგები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 
ყველასათვის;

გრანტის მიმღებმა უნდა შექმნას პროექტის 
ინტერნეტ-გვერდი (webpage);

გრანტის მიმღებმა უნდა გამოქვეყნოს მინიმუმ 1 
სტატია საერთაშორისო რეფერირებად და 
ციტირებად ჟურნალში.

დამატებითი მოთხოვნები გამარჯვებული პროექტების მიმართ
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გმადლობთ ყურადღებისთვის

www.rustaveli.org.ge
ldavituliani@rustaveli.org.ge
lomidze@rustaveli.org.ge


