
პრიორიტეტები   კონკურსები და პროგრამები სუბიექტები/    
ბენეფიციარი

პროექტის 
ხანგრძლივობა

პროექტის შესაძლო 
ბიუჯეტი
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გამორჩეული ხარისხის 
სამეცნიერო კვლევების 

ხელშეწყობა საქართველოში

საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის კვლევების ხელშეწყობა საქართველოში
1.1 FR - ფუნდამენტური კვლევები
1.2 AR - გამოყენებითი კვლევები
1.3 DI - კვლევები უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეთა მონაწილეობით
1.4 SMART EDM Lab - ფონდისა და იულიხის ცენტრის ერთობლივი მიზნობრივი პროექტი

საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების განვითარება და პოპულარიზაცია
2.1 HE - საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის კვლევები
2.2 OU GSP - ოქსფორდის უნივერსიტეტისა და ფონდის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამა

მეცნიერების პოპულარიზაცია
3.1 LEO - “ლეონარდო და ვინჩი” - მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი
3.2 RPAA – ფონდის ყოველწლიური ჯილდო მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში მიღწევებისათვის
3.3 SCR - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით
3.4 TGSP - სამიზნე გრანტები მეცნიერების პოპულარიზაციისთვის

ინსტიტუციური გრანტი
ხელმძღვანელი (PI) – PhD 

ინდივიდუალური
გრანტი - (PI) – PhD 

ინდივიდუალური გრანტი

ინსტიტუციური გრანტი

1.1 - 2-3 წ.
1.2 - 2-4 წ. 
1.2 - 1-3 წ.
1.4 - 5 წ.

2.1 – 2 წ.
2.2 – 1 წ.

1.1 150-210 K GEL
1.2 120-240 K GEL
1.3 150 - 210 K GEL
1.4 235 K EUR

2.1 210-300 K GEL
2.2 30 K GBP

3.1       -
3.2 RPAA 4.5-8 K GEL
3.3 SCR 12 K GEL
3.4 TGSP 25 K GEL
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ახალგაზრდა მეცნიერთა 
განვითარება და მობილობის 

ხელშეწყობა

1. MG  - მობილობისა და საერთაშორისო ღონისძიებების კონკურსი
2. YS - ახალგაზრდა მეცნიერთა (პოსტდოქტორანტების) კვლევითი გრანტების კონკურსი
3. PhDF - დოქტორანტების კვლევითი გრანტების კონკურსი
4. MR - მაგისტრანტთა კვლევითი გრანტების კონკურსი
5. IG - სამეცნიერო კვლევითი სტაჟირების პროგრამა
6. PhDP-სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება

PhD, PhD/MA stud.
PhD postdoc 
PhD stud.
MA stud.
PhD stud./ postdoc
ინსტიტუციური

1.    7/14დღე
2.    2 წ.
3.    0,5–3წ.
4.    4-10თვე
5.    2-8 თვე
6.    1-4 წ.

1. 5 – 60 K GEL
2. 60 K GEL
3. 10.5-63KGEL
4. 6 K GEL
5. 35K GEL
6. 25-245KGEL
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მეცნიერების 
ინტერნაციონალიზაცია

ბილატერალური და მულტილატერალური თანამშრომლობის პროგრამები
1.1 Forschungszentrum Jülich - გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი
1.2 DAAD-SRNSFG ახალგაზრდა მეცნიერთა ერთობლივი სტიპენდიები
1.3 VW – SRNSFG ერთობლივი სადოქტორო პროგრამები 
1.4 CNRS – საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი 
1.5 CNR - იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო 
1.6 STCU - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში
1.7 ISTC - საერთაშორისო მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი
1.8 თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო (TUBITAC);
1.9 აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების (EaP) და შავი ზღვის ქვეყნების რეგიონული  თანამშრომლობის პროგრამები (Black Sea Horizon)
1.10 აზიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის პროგრამები (China, Japan)

წლიური გადასახადები - წვდომა საერთაშორისო ბაზებზე და პროგრამებში ასოცირება
2.1 CERN - ატომური კვლევების ევროპული ორგანიზაცია
2.2 DUBNA - ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი 
2.3 Horizon 2020 – პროგრამასთან ასოცირების  გადასახადი
2.4 ELSEVIER-ის ბაზებზე წვდომა  / საქართველოს სამეცნიერო ჟურნალების გამოცემა 
2.5 Clarivate Analytics (Thomson Reuters: Web of science,  Thomson Innovation) ბაზებზე წვდომა

- MA & PhD stud.
- PhD stud. Postdoc
- ინსტიტუციური
- PhD /კვლევ. ჯგ.

- ინსტიტუციური
PI-PhD
PhD / კვლევ. ჯგუფი

უსდ/ ინსტ. კონსორციუმი

1.1     3 წ.
1.2     3-6 თვე
1.3     4 წ.
1.4     3 წ.
1.5     3 წ.
1.6     1-3 წ.
1.7     2 წ.
1.8     2-3 წ.
1.9     2-3 წ.
1.10   2-3 წ.

1.1 21-50,4K EUR
1.2 3.8-7.5KEUR
1.3 250-1000KEUR
1.4 30 K EUR
1.5 9 K EUR
1.6 140 K USD
1.7 –
1.8 11 K EUR
1.9 -
1.10 -

4
STI დაფინანსების 

დივერსიფიცირების 
ხელშეწყობა

1. H2020PG - მოსამზადებელი გრანტები H2020 მონაწილეობის ხელშეწყობისთვის
2. RMSG - კვლევით უნივერსიტეტებსა და ცენტრებში კვლევის მენეჯმენტის განვითარების ხელშეწყობა
3. TADF - მიზნობრივი აქტივობები/ღონისძიებები აკადემიურ და არაკადემიურ სექტორებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობისთვის

ინდივიდუალური

ინსტიტუციური / PI – PhD

1.     3 -12 თვე
2.     3 -12 თვე
3.     1-12 თვე

5-60 K GEL
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 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 
სამეცნიერო ფონდი საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროს სსიპ-ია, რომელიც ხელს 
უწყობს ქვეყანაში მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა 
და ინოვაციების სისტემის განვითარებას. ფონდი 
უზრუნველყოფს 20-ზე მეტი საკონკურსო პროგრამის 
ადმინისტრირებას, მათ შორისაა 15 ეროვნული, 10-
მდე საერთაშორისო ბილატერალური კონკურსი 
და ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო 
პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში 
დაფინანსებული 2  მულტილატერალური პროექტი.

ფონდის საერთაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს 
წევრები არიან წამყვანი ქართველი და უცხოელი 
მეცნიერები და საქართველოს მთავრობის წევრები. 
საბჭო განსაზღვრავს ფონდის პოლიტიკას, სტრატეგიულ 
პრიორიტეტებს და ახორციელებს მისი სამოქმედო 
გეგმის შესრულების მონიტორინგს. ღია კონკურსის 
ფარგლებში, დამოუკიდებელი, საერთაშორისო და 
ადგილობრივი ექსპერტების შეფასების საფუძველზე, 
EUROSTAT/OECD კლასიფიკატორის მიხედვით, ფონდი 
აფინანსებს ყველა სამეცნიერო მიმართულების 
კვლევით, მობილობისა და სამეცნიერო ღონისძიებების 
პროექტებს. 

ფონდის 2017 წლის ბიუჯეტი 31 095 000 მილიონი ლარია. 
2018 წელს იგეგმება ბიუჯეტის 7%-იანი ზრდა.

ფონდის სტრატეგიული ხედვაა, მომდევნო ათწლეულის 
განმავლობაში, ხელი შეუწყოს საქართველოს 
დამკვიდრებას მსოფლიოს მეცნიერების, 
ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემაში  და 
ამით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის 
სწრაფ სოციალურ - ეკონომიკურ განვითარებასა და 
კეთილდღეობაში. 

ფონდის მისიაა სამეცნიერო კვლევის ხარისხის, 
მნიშვნელობისა და კონკურენტუნარიანობის  გაზრდის 
მეშვეობით ხელი შეუწყოს: ქვეყანაში მკვლევართა 
ახალი თაობების მომზადებას, საქართველოს 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუციებისა და სამეცნიერო 
საზოგადოების კვლევითი პოტენციალის ზრდას და  
საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში საქართველოს 
მეცნიერთა ინტეგრირებას.

საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის, საუკეთესო, 
გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო კვლევების 
განხორციელება საქართველოში;

საქართველოს მეცნიერთა კონკურენტუნარიანობის 
გაზრდა და ახალგაზრდა მკვლევართა შესაძლებლობების 
განვითარება;

მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების 
სისტემაში საერთაშორისო თანამშრომლობის 
გაღრმავება;

მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციის სისტემის 
დაფინანსების დივერსიფიცირების ხელშეწყობა.

გამორჩეული ხარისხის ფუნდამენტური და გამოყენებითი 
სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება; 

ადგილობრივი ინსტიტუციების სამეცნიერო-კვლევითი 
ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა; 

საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში კვლევების 
განვთარება და პოპულარიზაცია მსოფლიოს წამყვან 
კვლევით უნივერსიტეტებსა და ცენტრებში;

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი უნარებისა და 
შესაძლებლობების განვითარება და აკადემიურ სივრცეში 
ინტეგრირების ხელშეწყობა;

ბილატერალური საერთაშორისო თანამშრომლობის 
გაძლიერება: 
ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევების, 
მობილობისა და სამეცნიერო ინიციატივების დაფინანსება, 
საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევით პროგრამებში  
საქართვლოს მეცნიერთა მონაწილეობისა და 
საერთაშორისო სამეცნიერო - კვლევით ინფრასტრუქტურაზე 
წვდომის უზრუნველყოფა; 

მეცნიერების პოპულარიზაცია;

მეცნიერების დაფინანსების სქემის დივერსიფიცირების 
ხელშეწყობა: ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო 
პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში და სხვა საერთაშორისო 
პროგრამაში საქართველოს მეცნიერთა და ინსტიტუციების 
მონაწილეობის გაზრდისა და  საერთაშორისო ფონდების 
მოზიდვის ხელშეწყობა; ტექნოლოგიური ტრანსფერის 
ხელშემწყობი (ტრანსლიაციური), ინტერდისციპლინური, 
ინტერინსტიტუციური და ინტერსექტორული (კვლევითი 
უნივერსიტეტებს/ცენტრებსა და ინდუსტრია/ბიზნეს/საჯარო 
სექტორს/არასამთავრობო სექტორს შორის) კვლევების 
მხარდაჭერა.

ალექსანდრე ჯეჯელავა - საქართველოს ვიცე-პრემიერი, 
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი;

ქეთევან ნატრიაშვილი - საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების მინისტრის მოადგილე;

მაია ცქიტიშვილი - საქართველოს მთავრობის 
ადმინისტრაციის უფროსი;

ირაკლი ქარსელაძე - კომპანიის “ძველი ქალაქის 
განვითარება” დირექტორის მოადგილე;

მზექალა შანიძე - პროფესორ-ემერიტუსი, ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 
მრჩეველთა საბჭოს წევრი, საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი;

როჯერ ქაშმორი - პროფესორი, ფიზიკა, ოქსფორდის 
უნივერსიტეტი, გაერთიანებული სამეფოს ატომური ენერგიის 
მმართველი სააგენტოს თავმჯდომარე, CERN-ის ყოფილი 
დირექტორი კვლევებში, გაერთიანებული სამეფო;

მარტ საარმა - პროფესორი, ბიოტექნოლოგია, 
ნეირომეცნიერებები, ჰელსინკის უნივერსიტეტის 
ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მოლეკულური 
ნეირომეცნიერებების ლაბორატორიის დირექტორი; ევროპული 
კვლევების საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი, ფინეთი; 

მელიტა კოვაჩევიჩი - პროფესორი, ზაგრების უნივერსიტეტი, 
განათლებისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი; ევროპული 
უნივერსიტეტების ასოციაციის სადოქტორო სწავლების საბჭოს 
მმართველი საბჭოს თავმჯდომარე; 

ნილ მაკფარლეინი - ლესტერ ბ. პირსონის პროფესორი, 
საერთაშორისო ურთიერთობები, წმ. ანას კოლეჯი, 
ოქსფორდის უნივერსიტეტი,  პოლიტიკისა და საერთაშორისო 
ურთიერთობების დეპარტამენტი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის 
მმართველი საბჭოს წევრი, გაერთიანებული სამეფო; 

ზაალ (ზაზა) კოკაია - პროფესორი, ნეირობიოლოგია, 
ბიოტექნოლოგია, ლუნდის უნივერსიტეტი, ღეროვანი 
უჯრედების ცენტრის დირექტორი, შვედეთი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ქ. თბილისი, ალექსიძის 1, III სართ.

 info@rustaveli.org.ge; 

ტელ. 2 200 220 

www.rustaveli.org.ge

ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოფონდის პრიორიტეტები და მიზნებიფონდის შესახებ

ფონდის ხედვა და მისია

ფონდის ამოცანები და პროგრამები


