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 პროექტის ხელმძღვანელი:  

   წამყვანი ორგანიზაცია:  

   პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი 

ამოცანები პერიოდი პასუხისმგებელი პირი 

№1 ამოცანის დასახელება 

1. აქტივობა [ტექსტი]

2. აქტივობა [ტექსტი]

№2 ამოცანის დასახელება 

№3 ამოცანის დასახელება 

№4 ამოცანის დასახელება 

შედეგები 

პერიოდი 
შედეგის ამსახველი 

მასალები რაოდენობა შედეგის მოკლე აღწერა 
შედეგის მიღებაზე

პასუხისმგებელი პირი

I 

II 

III 

IV პატენტი გაცემული 

საქართველოში 



    

 გეგმა-გრაფიკის დასაბუთება 

 

 

 

 

 
1. პროექტი უნდა დაიგეგმოს 2, 3 ან 4 საანგარიშო პერიოდად. ერთი საანგარიშო პერიოდი შეადგენს 12 თვეს.  
2. რეკომენდებულია, ამოცანებისა და აქტივობების დანომვრა. 

3. გეგმა-გრაფიკი თანხვედრაში უნდა იყოს საპროექტო წინადადებაში ასახულ მიზნებთან და 

ამოცანებთან.   

4. თუ ამოცანა ხორციელდება რამდენიმე საანგარიშო პერიოდში,  მის შესახებ ინფორმაცია ასახული 

უნდა იყოს ყველა საანგარიშო პერიოდში.    

5. სავალდებულოა, „შედეგების ველში“ მიუთითოთ კონკრეტული საანგარიშო პერიოდი და 

ჩამონათვალიდან აირჩიოთ „შედეგების ამსახველი მასალების ტიპი“. "სხვა შედეგის" მითითების 

შემთხვევაში,  სავალდებულოა, შეივსოს "შედეგის მოკლე აღწერის" ველი. 

6. შედეგების ამსახველი მასალების ჩამონათვალი იხილეთ ქვემოთ. 
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Principal investigator:          

Host institution:  

  Project Implementation Timeframe 

List of tasks Period 
Person in charge

№1 Task 

1. Activity [text]

2. Activity [text]

№2 Task 

№3 Task 

№4 Task 

Results 

Period Deliverable Unit Brief description of the 
deliverable

Responsible person

I 

II 

III 

IV Patent issued in 
Georgia 



Timeframe Justification 

1. Project must include 2, 3 or 4 reporting periods. Reporting period lasts for 12 months.

2. Numeration of tasks and activities is recommended.

3. Timeframe must be in compliance with aims and objectives indicated in the project proposal.

4. In case task covers several reporting periods, the information must be included in each relevant reporting

period.

5. It is mandatory to indicate specific reporting period in the Deliverable column and to choose one of the

deliverables from the list. In case of indicating “other results”, “Brief description of the deliverable” column

must be filled.

6. See the list of deliverables below.



№ შედეგების ამსახველი მასალების ჩამონათვალი List of deliverables 

1 
სტატიის გაამოქვეყნება/გამოქვეყნებაზე 

თანხმობის მიღება რეიტინგულ ჟურნალში 

Article published/accepted for publication in 
peer‐reviewed and cited journals 

2 
სტატიის გამოქვეყნება/გამოქვეყნებაზე 

თანხმობის მიღება არარეიტინგულ ჟურნალში 

Article published/accepted for publication in 
non peer‐reviewed journals 

3  მონოგრაფია/წიგნი ელექტრონული  E‐monograph/E‐book 

4  მონოგრაფია/წიგნი ნაბეჭდი  Monograph/Book printed 

5  ლექსიკონი ელექტრონული  E‐dictionary 

6  ლექსიკონი ნაბეჭდი  Dictionary printed 

7  სახელმძღვანელო ელექტრონული  E‐textbook 

8  სახელმძღვანელო ნაბეჭდი  Textbook printed 

9  მეთოდური რეკომენდაცია  Guideline 

10  საგანმანათლებლო/დამხმარე მასალები  Educational/supporting materials 

11  დისერტაცია/სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომი  Dissertation/MA‐PhD thesis 

12  საკონფერენციო მასალები/თეზისები/გამოცემები 
Conference 
materials/proceedings/publications 

13 
პრეზენტაცია საერთაშორისო სამეცნიერო 

ღონისძიებაზე საზღვარგარეთ 

Presentation at international scientific event 
abroad 

14 
პრეზენტაცია საერთაშორისო სამეცნიერო 

ღონისძიებაზე საქართველოში 

Presentation at international scientific event 
in Georgia 

15  საპატენტო განაცხადის წარდგენა საქართველოში  Patent application filed in Georgia 

16   პატენტი გაცემული საქართველოში  Patent issued in Georgia 

17 
საერთაშორისო საპატენტო განაცხადი (PCT 

განაცხადი) 

Patent application filed in international 
patent office (PCT international application) 

18 
მიღებული საერთაშორისო პატენტი (PCT – The 
International Patent System) 

Patent issued by international patent office 
(PCT  ‐ the International Patent System) 

19  პატენტი გაცემული უცხო ქვეყნაში  Patent issued by foreign country 

20 

პატენტზე უფლებების გადაცემა/პატენტის 

გამოყენებაზე ლიცენზიის გაცემა/პატენტის 

დაგირავება 

Patent monetization/licencing/selling 

21  სასარგებლო მოდელი  Utility model 

22 
ახალი ჯიში/სახეობა/შტამი 

(მცენარის/ცხოველის/სოკოს/ბაქტერიის/ვირუსის)
New breed/species/strain 

23 
ახალი ჯიშის/სახეობის/შტამის რეგისტრაცია 

საზღვარგარეთ (UPOV PRISMA) 

New breed/species/strain registered abroad 
(UPOV PRISMA) 

24  საწარმოო ხაზის პროექტის/პროტოტიპის შექმნა 
Development of a new production line 
plan/prototype 

25  საწარმოო ხაზის შექმნა  Build up a new production line 

26  პროტოტიპი  Prototype 



27  ნიმუში/მოდელი  Sample/model 

28  ინსტრუმენტი/ხელსაწყო/დანადგარი  Instrument/tool/device 

29 
პროგრამული უზრუნველყოფა/აპლიკაცია 
(software) 

Software/application 

30  ვებ გვერდი  Web page 

31  ტექნოლოგიის შექმნა  Technology 

32  ინოვაციური სერვისი/პროცედურა  Innovative service/procedure 

33 
სამკურნალო საშუალება (ფარმაცევტული 

პროდუქტი, მცენარეთა დაცვის საშუალება) 

Medicinal products (for human/ veterinary/ 
plant usage) 

34  ფიზიკური კოლექციები  Physical collections 

35  აუდიო/ვიდეო პროდუქტები  Audio/video products 

36  დიზაინი  Design  

37  სასაქონლო ნიშანი  Trade mark 

38  საქონლის გაფორმება  Trade dress 

39  მონაცემთა ბაზა  Database 

40 

კვლევის შედეგად ინიცირებული სხვა 

პროდუქტები (მაგალითად, ბიზნესის 

დაწყება/კავშირი საწარმოსთან და სხვა) 

Other products initiated as a result of 
research (i.e., initiation of business, 
connection with enterprise and etc.) 

41  სხვა შედეგი (დააკონკრეტეთ)  Other results (please, specify) 

 


