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გენერირდება GMUS-ით 

სარეგისტრაციო შიფრი 
 

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი 

პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2019 წლის 

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის შესახებ 

 

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, წარმოგიდგენთ რა ინფორმაციას საკონკურსო პროექტის შესახებ, 

ვადასტურებთ, რომ გავეცანით „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო 

კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის №179/ნ ბრძანებას. აგრეთვე, სსიპ-შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის გენერალური დირექტორის 2019 წლის 4 ოქტომბრის N107 ბრძანებას „საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო 

სამეცნიერო ღონისძიებების 2019 წლის საგრანტო კონკურსის გამოცხადების,  კონკურსის ჩატარების წესისა 

და საკონკურსო დოკუმენტაციის ფორმების დამტკიცების შესახებ“, საგრანტო პროექტების შეფასების 

მეთოდს და ჩვენი ხელმოწერით ვაცხადებთ კონკურსის პირობებზე თანხმობას.  ასევე ვადასტურებთ, რომ 

ჩვენ მიერ ფონდის ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ინფორმაცია ზუსტია და არ შეიცავს ყალბ 

მონაცემებს. ამასთან, წამყვანი და თანამონაწილე ორგანიზაციების ხელმძღვანელები ვადასტურებთ 

პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის არსებობას და პროექტისათვის 

გამოყენებას.  

პროექტის ხელმძღვანელი იღებს პასუხისმგებლობას, რომ საქართველოს  ოკუპირებული ტერიტორიების 

შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების   ხელშეწყობისა  და  საერთაშორისო  სამეცნიერო 

ღონისძიებების 2019 წლის საგრანტო კონკურსში წარმოდგენილი პროექტი, ან პროექტის ნაწილი არ არის უკვე 

განხორციელებული პროექტის ხელმძღვანელისა და/ან მისი კვლევითი ჯგუფის მიერ რომელიმე 

(ეროვნული/საერთაშორისო) დონორი ორგანიზაციის დაფინანსებით; და არ შეიცავს პლაგიატის ელემენტებს. 

ვეთანხმებით, რომ ფონდი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს გადაამოწმოს ამ ინფორმაციის სიზუსტე და 

რაიმე სიყალბის აღმოჩენის შემთხვევაში მოხსნას წარმოდგენილი პროექტი კონკურსიდან.  

გთხოვთ, დაარეგისტრიროთ ჩვენი პროექტი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი                                               

სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2019 წლის 

საგრანტო კონკურსში. 

 

პროექტის სახელწოდება ქართულად    

პროექტის ხანგრძლივობა (თვეები)    

ღონისძიების ტიპი  □ სეზონური სკოლა    □ კონფერენცია   □ კონგრესი □ ფორუმი 

□ სიმპოზიუმი 

ღონისძიების ჩატარების პერიოდი   დაწყების 

თარიღი:   

  დასრულების 

თარიღი:  

  

ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა 

(ლარი)  

  

თანადაფინანსება (ლარი)    



პროექტის საერთო ბიუჯეტი (ლარი)    

ღონისძიების ჩატარების ადგილი  

(ქალაქი)  

  

სამეცნიერო მიმართულება  
  

ქვემიმართულება  
  

1    

2    

3    

  

  

  

წამყვანი ორგანიზაცია  

სრული სახელწოდება     

მისამართი     

ხელმძღვანელი პირის 

სახელი, გვარი  

  ხელმოწერა     

ტელეფონი    ელ. ფოსტა    

  ბ.ა.   

პროექტის ხელმძღვანელის  

სახელი, გვარი  

  ხელმოწერა    

სამეცნიერო ხარისხი    თანამდებობა    

ტელეფონი    ელ. ფოსტა    

თანამონაწილე ორგანიზაცია (დამატება)  

სრული სახელწოდება     

მისამართი     

ხელმძღვანელი პირის  

სახელი, გვარი  

  ხელმოწერა    

ტელეფონი    ელ. ფოსტა    

  ბ.ა.  

პროექტის თანახელმძღვანელის  

სახელი, გვარი  

  ხელმოწერა    

სამეცნიერო ხარისხი    თანამდებობა    

ტელეფონი    ელ. ფოსტა    

 

 



პროექტის ძირითადი პერსონალი  

№  სახელი, გვარი  პოზიცია პროექტში  ხელმოწერა  

1        

2        

3        

4        

5        

   


