
საგრანტო პროექტის შეფასების კრიტერიუმები

1. საგრანტო პროექტის შეფასების კრიტერიუმებია:

1. პროექტის სამეცნიერო
ღირებულება 1 2 3 4 5 მინიმუმ 1

მაქსიმუმ 5 ქულა
პროექტის ღირებულება და
მნიშვნელობა, კვლევითი
თემის/საკითხის აქტუალობა,
კვლევის სიახლე და
ინოვაციურობა, კვლევის
მიზნებისა და ამოცანების
ფორმულირება, კვლევის
მეთოდოლოგიის შესაბამისობა
მიზნებსა და ამოცანებთან.
სამეცნიერო გუნდის
კომპეტენციის შესაბამისობა
კვლევით თემატიკასთან.
პროექტის ადგილობრივი და
საერთაშორისო თანამშრომლობა,
ინტერდისციპლინურობა.

2. სამეცნიერო ეფექტიანობა 1 2 3 4 5 მინიმუმ 1
მაქსიმუმ 5 ქულა

კვლევის მოსალოდნელი
შედეგების ინოვაციურობა, მათი
სამეცნიერო და პრაქტიკული
ღირებულება, პროექტის
შედეგების მნიშვნელობა
საგრანტო კონკურსის მიზნებისა
და ამოცანებისათვის, კვლევის
შედეგების გავრცელების გეგმა და
მეთოდოლოგია (ინდიკატორების
მითითებით).

3. პროექტის განხორციელება 1 2 3 4 5 მინიმუმ 1
მაქსიმუმ 5 ქულა

პროექტის განხორციელების
გეგმის (ამოცანებისა და
აქტივობების ეტაპების, ვადებისა
და გზების) ეფექტურობა და
შესაბამისობა კვლევის
მიზნებთან. ბიუჯეტის და
ინსტიტუციური მატერიალურ-
ტექნიკური რესურსების
შესაბამისობა დაგეგმილი
ამოცანების
განხორციელებისათვის.
პროექტის მდგრადობა, პროექტის
განხორციელების რისკების
ანალიზი და რისკების
აღმოფხვრის გზები.
ქულების ჯამი მინიმუმ 3,

მაქსიმუმ 15
კომენტარი პროექტის შესახებ

2. შეფასების სამი კრიტერიუმიდან თითოეული ფასდება მინიმუმ 1 და მაქსიმუმ 5 ქულით. ჯამური
მაქსიმალური შეფასება არის 15 ქულა. კრიტერიუმებში ქულებით შეფასება განიმარტება შემდეგნაირად:



შეფასება
ქულით შეფასება განმარტება

1 სუსტი პროექტი არაადეკვატურად პასუხობს ამ კონკრეტულ
კრიტერიუმს, გართულებულია პროექტის შეფასება
არასაკმარისი ინფორმაციის გამო

2 დამაკმაყოფილებელი პროექტი ზოგადად პასუხობს კრიტერიუმს, მაგრამ აქვს
მნიშვნელოვანი უზუსტობები და სუსტი მხარეები

3
კარგი პროექტი მთლიანობაში კარგად პასუხობს კრიტერიუმს,

მაგრამ აქვს გარკვეული ხარვეზები
4 ძალიან კარგი პროექტი ძალიან კარგად, ზუსტად პასუხობს

კრიტერიუმს. არის ორიგინალური და აქვს მაღალი
სამეცნიერო პოტენციალი, თუმცა შესაძლებელია
გარკვეულწილად დახვეწა

5 საუკეთესო გამორჩეული, მაღალი სამეცნიერო პოტენციალის მქონე
პროექტი, რომელიც საუკეთესოდ პასუხობს
კრიტერიუმს

3. დაფინანსების მოსაპოვებლად აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა პროექტმა მიიღოს 11 ან მეტი
ქულა.

4. თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება იმ პროექტს, რომელიც ჯამურად
მაღალ ქულას დააგროვებს თანმიმდევრულად პირველ, შემდგომ მეორე და მესამე კრიტერიუმში. აღნიშნულ
სამივე კრიტერიუმში თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება პროექტში
ახალგაზრდა მეცნიერის ჩართულობას, ხოლო ამ კრიტერიუმითაც თანაბარი ქულების მქონე პროექტების
შემთხვევაში  კი – ნაკლები ბიუჯეტის მქონე პროექტს.


