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მონაწილე სუბიექტები

ძირითად ფინანსური მოთხოვნები

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

პროექტების შეფასება

დამატებითი მოთხოვნები გამარჯვებული           
პროექტებისათვის

პრეზენტაციის შინაარსი



 მაღალი რანგის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, კონგრესების, 

ფორუმებისა და სიმპოზიუმების ჩატარების, საქართველოს შემსწავლელი
კვლევების პოპულარიზაციისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ასპარეზზე
წარდგენის ხელშეწყობა;

 საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მიმართულებების განვითარება
და საერთაშორისო სტანდარტებით განხორციელებული კვლევების
შედეგების გავრცელება;

 სხვადასხვა თაობისა და სხვადასხვა კვლევითი ცენტრების მკვლევართა
შორის გამოცდილების გაზიარება;

 საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისება;

 საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში ახალგაზრდა კადრების
მოზიდვა.

კონკურსის მიზანი
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2018 წლის კონკურსის თემები

კონკურსზე პროექტების წარმოდგენა შესაძლებელია:

ქართველოლოგიისა და საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების 
ნებისმიერი მიმართულებიდან;

ან თემატურად: „ქართული მეცნიერება ღვინის შესახებ“.

2018 წლის კონკურსზე უპირატესობა მიენიჭება ინტერდისციპლინურ
პროექტებს.



მონაწილე სუბიექტები

კონკურსში მონაწილება შეუძლია ერთ ან რამდენიმე ორგანიზაციას  ერთობლივად

პროექტს  აუცილებლად უნდა ჰყავდეს:

 წამყვანი ორგანიზაცია;                                                                      

 ძირითადი პერსონალი;
(სამეცნიერო კომიტეტი, საორგანიზაციო კომიტეტი)

 პროექტის ხელმძღვანელი;

 პროექტის კოორდინატორი;

პროექტში შესაძლებელია ჩართული იყოს:

 საქართველოში/საზღვარგარეთ რეგისტრირებული 
თანამონაწილე ორგანიზაცია;

 ახალგაზრდა მეცნიერი;

 დამხმარე პერსონალი.
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პროექტით გათვალისწინებული კონფერენცია შესაძლებელია ჩატარდეს 2018 წლის 
1 ივნისიდან 2019 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში;

ფონდიდან მოთხოვნილი მაქსიმალური დაფინანსება შეადგენს 40 000 ლარს;

ძირითადი პერსონალის ანაზღაურება ერთი ადამიანის შემთხვევაში არ უნდა 
აღემატებოდეს 1250 ლარს;

წამყვანი და თანამონაწილე ორგანიზაციების მიერ გასაწევი არაპირდაპირი 
ხარჯები არ უნდა აღემატებოდეს ფონდიდან მოთხოვნილი დაფინანსების 7%-ს.

პროექტს უნდა ჰქონდეს თანადაფინანსება.

ძირითადი პირობები და ფინანსური მოთხოვნები
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ძირითადი პერსონალის საგრანტო დაფინანსება;

დამხმარე პერსონალის შრომის ანაზღაურება;

სამივლინებო ხარჯი;

საქონელი და მომსახურების ხარჯები;

კონფერენციის ორგანიზებისათვის საჭირო ძირითადი აქტივების ხარჯები;

ზედნადები ხარჯი. 
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ბიუჯეტის ხარჯვითი კატეგორიები



 პროექტის თავფურცელი (გენერირდება GMUS-ში)*;

 საპროექტო წინადადება (იტვირთება GMUS-ში);

 ძირითადი პერსონალის პროფესიული ბიოგრაფიები (გენერირდება GMUS-ში);

 პროექტის განხორციელების ბიუჯეტი და გეგმა გრაფიკი (ივსება GMUS-ში);

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

 უცხოელი 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


კომისია განიხილავს კონკურსზე წარმოდგენილ პროექტებსა 
აფასებს მათ განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და საკონკურსო 
კრიტერიუმების შესაბამისად;

ადგენს რანჟირებულ სიას;

გამოავლენს საუკეთესო პროექტებს და დასამტკიცებლად 
წარუდგენს ფონდის გენერალური დირექტორს;

საკონკურსო კომისია უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხვევაში 
დამატებით მოიწვიოს ექსპერტი.

საგრანტო პროექტები ფასდება საკონკურსო კომისიის  მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
მინისტრის 2016 წლის 9 ივნისის №57/ნ ბრძანებით დამტკიცებული პროექტის შეფასების კრიტერიუმების 
შესაბამისად.

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

კონფერენციის დაწყებამდე ფონდს წარუდგინოს სამეცნიერო 
კომიტეტის მიერ შერჩეული და კონფერენციის პროგრამაში შესული 
აბსტრაქტები და მოხსენებები;

 პროექტის დასრულების შემდეგ კონფერენციის ვებგვერდზე 
ატვირთოს კონფერენციის აბსტრაქტებისა და მოხსენებების 
კრებული ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

დამატებითი მოთხოვნები გამარჯვებული პროექტების მიმართ
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კითხვა - პასუხი



გმადლობთ ყურადღებისთვის

www.rustaveli.org.ge
gc@rustaveli.org.ge


