დანართი №7
დამტკიცებულია
სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
გენერალური დირექტორის
2016 წლის 23 ივნისის № 132 ბრძანებით

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის

საგრანტო პროექტების საბიუჯეტო ხარჯების კლასიფიკაცია
ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაცია წარმოადგენს ბიუჯეტის ხარჯების ფინანსური ოპერაციების

დაჯგუფებას ეკონომიკური შინაარსის მიხედვით.

ბიუჯეტი

წინამდებარე კლასიფიკაციის მიხედვით, სამეცნიერო საგრანტო პროექტის ბიუჯეტი და მასში

გათვალისწინებული

ხარჯები,

რომლებიც

პირდაპირ

ან

ირიბად

განხორციელებასთან, იყოფა ხარჯების 6 ძირითად ჯგუფად, კერძოდ:
1.

საგრანტო დაფინანსება;

3.

მივლინება;

2.
4.
5.

დაკავშირებულია

პროექტის

დამხმარე პერსონალის შრომის ანაზღაურება;
საქონელი და მომსახურება;
ძირითადი აქტივები;

6. ზედნადები ხარჯები.
1. საგრანტო დაფინანსება

საგრანტო დაფინანსება გულისხმობს პროექტის ძირითადი პერსონალის მიერ შესრულებული

სამუშაოს ღირებულების ასანაზღაურებლად ფულადი ფორმით გაცემულ გრანტს. აღნიშნულ კატეგორიაში

ერთიანდება გრანტის ოდენობა, რომელიც დადგენილია პროექტის ძირითადი პერსონალისათვის,
დაკავებული პოზიციის შესაბამისად.

2. დამხმარე პერსონალის შრომის ანაზღაურება

აღნიშნული კატეგორია გულისხმობს დამქირავებლის მიერ პროექტის დამხმარე პერსონალისათვის

შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ასანაზღაურებლად ფულადი ფორმით გაცემულ ხელფასს.
აღნიშნულ

კატეგორიაში

ერთიანდება

ხელფასის

ოდენობა,

რომელიც

დადგენილია

პერსონალისათვის მასთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების შესაბამისად.

დამხმარე

3. მივლინება

აღნიშნული კატეგორია მოიცავს ქვეყნის შიგნით მივლინების დროს მგზავრობის, საცხოვრებელი

ადგილის და დღიური ნორმის ხარჯებს.

შენიშვნა 1: მივლინების მუხლიდან ხარჯის გაწევისას, გრანტის მიმღები ვალდებულია იხელმძღვანელოს
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის #220 ბრძანებით დამტკიცებული სადღეღამისო ხარჯების
და საცხოვრებელი ფართის დაქირავების ხარჯების ნორმების შესაბამისად.
შენიშვნა 2: მივლინების მუხლი არ ითვალისწინებს ექსპედიციის და საველე სამუშაოებთან დაკავშირებულ
ხარჯებს.
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4. საქონელი და მომსახურება

აღნიშნული მუხლი მოიცავს 7 ქვეკატეგორიას:
4.1 ოფისის ხარჯები

აღნიშნული კატეგორია მოიცავს ხარჯებს მცირეფასიან და მრავალჯერადი მოხმარების საგნებზე, მათ

შორის, მცირეფასიან აქტივებზე (500 ლარზე ნაკლები ღირებულების და ერთ წელზე მეტი ვადით,

მრავალჯერადი გამოყენების ტექნიკა, ინვენტარი და მოწყობილობა), რომელთაც გააჩნიათ რეგულარული

გამოყენების ხასიათი; ასევე ძირითადი აქტივების, ფასეულობების და არაწარმოებული აქტივების მოვლაშენახვის (ექსპლუატაციის) და დაზიანების შემთხვევაში შეკეთების მიზნით გაწეულ ხარჯებს, რომელიც არ
ზრდის

მათ

ღირებულებას.

მიმდინარე

შეკეთების,

ექსპლუატაციის

და

მოვლა-შენახვის

ხარჯი

წარმოადგენს ისეთ ღონისძიებებს, რომელთა პერიოდული განხორციელებაც ევალებათ აქტივების

მფლობელებს ან მომხმარებლებს, რათა შესაძლებელი იყოს ამ აქტივების გამოყენება მათთვის
განსაზღვრული სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში და ისინი არ ცვლიან აქტივების საექსპლუატაციო
თვისებებს, უბრალოდ ინახავენ მათ მუშა მდგომარეობაში ან დაზიანების შემთხვევაში აღადგენენ მათ
საწყის მდგომარეობას.

ოფისის ხარჯები მოიცავს:

-საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკენცელარიო

წიგნების და სხვა ანალოგიური მასაძლების შეძენას;

-კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯს, როგორიცაა მცირეფასიანი და ხშირ

შემთხვევაში ერთწლიანი გამოყენების კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯები;

-ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენისა და

ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯს;

-მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯს: ტელევიზორი,

მაცივარი, კომპიუტერული ტექნიკა ((გარდა კომპიუტერისა) (პრინტერი, სკანერი, უწყვეტი კვების წყარო,

კომპიუტერული ტექნიკის აქსესუარები)), ასლგადამღები, კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა, ფოტოვიდეო-აუდიო აპარატურა

(ფოტოაპარატი, ხმის ჩამწერი აპარატურა, აუდიო-ვიდეო აპარატურა),

მობილური ტელეფონი, ტელეფონის, ფაქსის აპარატი, მუსიკალური ინსტრუმენტი, გამათბობელი და
გამაგრილებელი

ტექნიკა,

სხვა

მცირეფასიანი

დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი;

საოფისე

ტექნიკის

შეძენისა

და

-საოფისე ინვენტარის შეძენისა და დამონტაჟების ხარჯებს, როგორიცაა საოფისე ავეჯი, რბილი ავეჯი,

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის (სამზარეულოს ინვენტარი, ტანსაცმლის საკიდი, ბეჭედი/შტამპი,

მაგიდის სანათი, სურათის ჩარჩო, საათი, ცეცხლგამძლე კარადა (სეიფი) და სხვა საოფისე ინვენტარი)
შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი;

-ოფისისთვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯებს, რაც გულისხმობს ოფისის

ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამეურნეო დანიშნულების საგნების და მასალების შეძენის ხარჯს;
-რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების ხარჯებს;

საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, (ექსპლუატაციისა) და

მიმდინარე რემონტის ხარჯებს;

-საფოსტო მომსახურების ხარჯებს, რომელიც გულისხმობს ყოველგვარ საფოსტო, მათ შორის

ამანათების, დეპეშების, რადიოგრამების და სხვა სახის გზავნილების ხარჯებს;

-სამსახურებრივი და საცდელი ცხოველების შესყიდვასთან და მოვლა-შენახვასთან (მათ შორის

ცხოველების კვების ხარჯი) დაკავშირებულ ხარჯებს.

-სხვა ოფისის ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია პროექტის განხორციელებასთან.
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4.2

წარმომადგენლობითი ხარჯები

აღნიშნული

კატეგორია

გულისხმობს

როგორც

საქართველოს

მოქალაქეებზე

გაწეულ

წარმომადგენლობით ხარჯებს, აგრეთვე, უცხოელ სტუმრებზე გაწეულ ხარჯებსაც და მოიცავს მიღებისა და

ოფიციალური სადილის, წვეულებისა და სხვა ღონისძიებების, საექსკურსიო და კულტურულ-სანახაობითი
ღონისძიების,

სუვენირების

შეძენის/დამზადების,

აეროპორტში

დახვედრის

და

გაცილების,

სატრანსპორტო მომსახურების და მგზავრობის, სასტუმროს მომსახურების (ადგილების დაჯავშნა,

ცხოვრების ღირებულება და სხვა), არარეზიდენტებისათვის საკონსულო მომსახურების (ვიზების
გაფორმება,

გაგრძელება),

მოწვეულ

უცხოელ

მეცნიერთა/მომხსენებელთა

და

სამეცნიერო

და

საორგანიზაციო კომიტეტების უცხოელ წევრთა მგზავრობის, საქართველოში სასტუმროს დაქირავებისა

და ქვეყნის შიგნით ტრანსპორტირების ხარჯებს, ღონისძიების მონაწილეთა მგზავრობისა და სასტუმროში
განთავსების ხარჯებს, ასევე სხვა დანარჩენ წარმომადგენლობით ხარჯებს
4.3 კვების ხარჯები

აღნიშნული კატეგორია მოიცავს სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა

ღონისძიებების მონაწილეთა კვებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს.

4.4 რბილი ინვენტარისა, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

აღნიშნული კატეგორია მოიცავს ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, პირადი ჰიგიენისთვის განკუთვნილი

ლოგინის თეთრეულის, ლეიბების, საბნების, ბალიშების შეძენისა და შენახვის ხარჯებს, პირად
ჰიგიენასთან დაკავშირებულ სხვა ხარჯებს, უნიფორმის და შესაბამისი სპეცაღჭურვილობის შეძენისა და

შენახვის ხარჯებს, ფარდების, ფარდა-ჟალუზების და სხვა ანალოგიური საქონლის შეძენის, შენახვის,
შეკერვისა, გადაკეთების და სხვა მსგავს ხარჯებს.

4.5 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და აღჭურვილობის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

აღნიშნული კატეგორია მოიცავს ტრანსპორტის, ტექნიკისა და აღჭურვილობის ექსპლუატაციასთან და

მოვლა-შენახვასთან დაკავშრებულ ხარჯებს, კერძოდ:

-საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯებს, რომელიც მოიცავს ბენზინის, დიზელისა და სხვა

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯებს;
-მიმდინარე რემონტის ხარჯებს;

-ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯს;
-ტრანსპორტის

დაქირავების

(გადაზიდვა-გადაყვანის)

ხარჯებს,

სესიების,

კონფერენციების,

ყრილობების, სემინარების და სხვა ღონისძიებების მონაწილეთა ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებულ
ხარჯებს;

-მცირეფასიანი ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების შეძენა-შენახვის ხარჯებს;

-ტრანსპორტის, ტექნიკისა და აღჭურვილობის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის სხვა ხარჯებს;
4.6 ექსპედიციის და საველე სამუშაოების ხარჯები

აღნიშნული კატეგორია მოიცავს სამეცნიერო კვლევითი ექსპედიციის ან/და საველე სამუშაოების

ფარგლებში მგზავრობის ხარჯებს, ტრანსპრორტის დაქირავების ხარჯებს, საწვავის შესყიდვის ხარჯებს,
კვების ხარჯებს, ბინის დაქირავების ხარჯებს, ექსპედიციისათვის საჭირო აღჭურვილობის ხარჯებს,
ექსპედიციასთან და საველე სამუშაოებთან დაკავშრებულ სხვა ხარჯებს.
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4.7 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
აღნიშნული კატეგორია მოიცავს:
-ბანკის მომსახურების ხარჯებს;

-ექსპერტიზის, შემოწმებების, ლაბორატორიული და სხვა მომსახურების ხარჯებს;
-კადრების

მომზადება-გადამზადებასთან,

დაკავშირებულ ხარჯებს;

კვალიფიკაციის

ამაღლებასა

და

სტაჟირებასთან

-რეკლამის, პროექტის შედეგების პრეზენტაციებისა და საჯაროობის/ხელმისაწვდომობის ზრდის

ხარჯებს;

-სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა ღონისძიებების ორგანიზებასთან

დაკაშირებულ სხვა ხარჯებს (ტრანსპორტის, კვების და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯის გამოკლებით.
მაგალითად ღონისძიების ფარგლებში სხვადასხვა აქტივების ქირავნობის ხარჯები);

-საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარგმნის მომსახურების ხარჯებს;
-საარქივო მომსახურების ხარჯებს;

-კვლევების, განვითარების და სხვა მსგავსი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით გაწულ ხარჯებს;
სამეცნიერო

საქმიანობისათვის

საჭირო

ხარჯებს,

მათ

შორის:

საცდელი

მაკეტებისა

და

ლაბორატორიული სტანდარტების, რეაქტივების, ქიმიკატების, ქაღალდების, ჭურჭლის, მედიკამენტების
და სხვა სამკურნალო საშუალებების, სამედიცინო ინსტრუმენტის შეძენის ხარჯებს, სამედიცინო

დეზინფექცია-დერატიზაციის და სამედიცინო ნარჩენების უტილიზაციის ხარჯებს, საერთო ხასიათის
სამედიცინო

მომსახურებასთან

დაკავშირებულ

ხარჯებს,

ლაბორატორიების/კაბინეტებისათვის

სამედიცინო დანიშნულების მასალების შეძენის ხარჯებს, სისხლის და პლაზმის შეძენის და სხვა
სამედიცინო ხარჯებს, ასევე სამეცნიერო მიზნით სხვა საქონლის შეძენას; რუკების, სქემების, დიაგრამების,
ესკიზების, მაკეტების და სხვა მცირეფასიანი სამეცნიერო ხასიათის საგნების შეძენის ხარჯებს; სასწავლო

და საწარმოო პრაქტიკასთან დაკავშირებულ ხარჯებს; სტანდარტიზაციასთან და სერტიფიკაციასთან
დაკავშირებულ ხარჯებს, სიგელებისა და სერთიფიკატების ხარჯებს; აქტივების იჯარასა და ქირასთან
დაკავშირებულ ხარჯებს; სხვადასხვა მოსაკრებლების, საკომისიოების და ბილეთების შეძენის ხარჯები;

დანადგარების დაზღვევის ხარჯს, სასარგებლო წიაღისეულის ძიებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს,
როგორიცაა: საცდელი ფაქტობრივი გაბურღვის ხარჯები, აგრეთვე ტესტირების ჩასატარებლად გაწეული
ხარჯები.

- მოწვეულ უცხოელ მეცნიერთა/მომხსენებელთა და სამეცნიერო და საორგანიზაციო კომიტეტების

უცხოელ წევრთა ერთჯერადი ჰონორარის ხარჯი.

- სხვა დანარჩენი ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია პროექტის განხორციელებასთან და არ

კლასიფიცირდება წინამდებარე დოკუმენტში.

შენიშვნა 1: საქონელი და მომსახურების მუხლი არ ითვალისწინებს ზედნადები ხარჯების მუხლით
გათვალისწინებულ ხარჯებს.
შენიშვნა 2: საქონელი და მომსახურების მუხლი არ ითვალისწინებს შრომის ანაზღაურების ხარჯებს,
გარდა მოწვეულ უცხოელ მეცნიერთა/მომხსენებელთა და სამეცნიერო და საორგანიზაციო კომიტეტების
უცხოელ წევრთა შრომის ანაზღაურებისა.
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5. ძირითადი აქტივები

ძირითადი აქტივები არის წარმოებული აქტივები, რომლებიც ერთ წელზე მეტი დროის განმავლობაში

მრავალჯერადად ან განუწყვეტლივ გამოიყენება წარმოების ან მომსახურების პროცესში და რომელთა
ღირებულებაც შეადგენს 500 ლარს და მეტს. ისეთი საგნები, რომლებსაც ხანგრძლივი სასიცოცხლო ციკლი
გააჩნიათ,

მაგრამ

განკუთვნილი

არ

არიან

მრავალჯერადი

გამოყენებისათვის,

არ

შეიძლება

კლასიფიცირდებოდეს, როგორც ძირითადი აქტივები (მაგალითად საწვავად გამოყენებადი ნახშირი).

ძირითადი აქტივების შეძენა მოიცავს ამ აქტივების შეძენასთან დაკავშირებულ ყველა სახის ხარჯს,

როგორიცაა:

ტრანსპორტირების

ხარჯები,

შემფასებელთა,

აუქციონერთა

და

დილერების

მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯები, ასევე პროექტის მომზადების/პროექტირების ხარჯებს, აქტივის
შეძენასთან დაკავშირებული მონტაჟის და დემონტაჟის ხარჯები და სხვა. ხოლო აქტივების გასვლის
შემთხვევაში,

საკუთრების

მომსახურების“ მუხლში.

გადაცემასთან

დაკავშირებული

ხარჯები

აღირიცხება

„საქონლისა

და

არსებული აქტივების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, რაც ზრდის მათ საწარმოო სიმძლავრეს,

ახანგრძლივებს სასიცოცხლო ციკლს ან ორივეს ერთად, წარმოადგენს კაპიტალურ შეკეთებას და
აღირიცხება, როგორც ძირითადი აქტივების შეძენა. კაპიტალურ შეკეთებაში იგულისხმება აქტივის

განახლება, რეკონსტრუქცია და გაფართოება, რომელიც წარმოადგენს გაანალიზებულ საინვესტიციო
გადაწყვეტილებას და იგი ზრდის აქტივის საექსპლუატაციო თვისებებს, სიმძლავრეს ან ახანგრძლივებს
აქტივის წინასწარ განსაზღვრულ სასარგებლო მომსახურების პერიოდს. ამასთან, ძირითადი აქტივების

სამუშაო მდგომარეობაში შენახვისა და მიმდინარე შეკეთების ხარჯები, რაც გავლენას არ ახდენს მათ
საწარმოო სიმძლავრესა და სასიცოცხლო ციკლზე, აღირიცხება როგორც „საქონელი და მომსახურება“.
ძირითადი აქტივები მოიცავს 4 ქვეკატეგორიას:
5.1 სპეციალური ტექნიკა

აღნიშნულ კატეგორიაში აღირიცხება სპეციალური ტექნიკა, რომელიც გამოიყენება სოფლის

მეურნეობაში, მშენებლობაში და ა.შ. და იგი მოიცავს:

-ტრაქტორებს, კომბაინებს და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას
-ბულდოზერებს და სხვა დანარჩენ სპეციალურ ტექნიკას
-სხვა სპეციალურ ტექნიკას.

5.2 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

აღნიშნული კატეგორია მოიცავს ყველა სახის მანქანა-დანადგარებსა და ინვენტარს, გარდა

სატრანსპორტო საშუალებებისა. აღნიშნული მუხლი მოიცავს – საერთო და სპეციალური მოხმარების
მანქანებს; საოფისე, საბუღალტრო და სხვა მანქანა-დანადგარებს და ინვენტარს;
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი მოიცავს შემდეგ კატეგორიებს:
ტელევიზორი;
მაცივარი;

მობილური ტელეფონი;

პრინტერი, სკანერი, ასლგადამღები;
უწყვეტი კვების წყარო;

ხმის ჩამწერი აპარატურა;
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ფოტოაპარატი;

ვიდეო-აუდიო აპარატურა;

ტელეფონის, ფაქსის აპარატი;
მუსიკალური ინსტრუმენტი;

სამედიცინო აპარატურა და ხელსაწყოები;
ოპტიკური ხელსაწყო;

ავეჯი (რბილი ავეჯის გარდა);

-ბიოლოგიური და მიკრობიოლოგიური, ქიმიური და ბიოქიმიური, ტექნიკა, ციფრული და ოპტიკური

მიკროსკოპები,

ბიოლოგიური,

ქიმიური

კვლევის

სპექტროფოტომეტრები, PH მეტრები, ქრომატოგრაფები;
-სხვა

სამეცნიერო

კლასიფიცირებული.

დანიშნულების

აპარატები,

მანქანა-დანადგარები

ანალიზატორბი,

და ინვენტარი,

სპექტრომეტრები,

რომელიც არ

არის

5.3 სხვა ძირითადი აქტივები

აღნიშნულ მუხლში შედის ცხოველები და მცენარეები, რომლებიც გამოიყენება მრავალჯერადად ან

განუწყვეტლივ ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, სხვა საქონლისა და მომსახურების საწარმოებლად,

მათ შორის, სამსახურებრივი დანიშნულების ცხოველები. ამ კატეგორიაში გაერთიანებულ ცხოველებს
განეკუთვნებიან: გასამრავლებელი საქონელი (თევზეულისა და შინაური ფრინველების ჩათვლით);

მეწველი საქონელი; საჯიშე პირუტყვი; ცხვრები ან სხვა ცხოველები, რომლებიც გამოიყენება შალის
საწარმოებლად;

აგრეთვე

ტრანსპორტირებისათვის

გამოსაყენებელი საქონელი და სხვა.

და

სხვა

სამეცნიერო

დანიშნულებისათვის

ამ კატეგორიაში გაერთიანებულ მცენარეებს განეკუთვნებიან: ხეები, ვენახები და ბუჩქნარები,

რომლებიც კულტივირდება ხილის, თხილის, ფისისა და მერქნის მოსაყვანად და სხვა.

ამასთან, თუ აღნიშნული მცენარეები და ცხოველები ერთჯერადი გამოყენებისაა, როგორიცაა წინასწარ

განსაზღვრული დასაკლავი საქონელი და შეშად გამოსაყენებელი ხეები, აღნიშნული არ კლასიფიცირდება,
როგორც ძირითადი აქტივები.

5.4 სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები

აღნიშნული კატეგორია მოიცავს, ისეთი ტიპის ობიექტებს, რომლებიც წარმოებაში ერთ წელზე მეტი

ხნით გამოიყენება და მათი მომხმარებელია მხოლოდ მათზე საკუთრების ან ლიცენზიის მქონე სუბიექტი.
აღნიშნულ კატეგორიას განეკუთვნება:

-კომპიუტერების პროგრამული უზრუნველყოფა. აღნიშნული ითვალისწინებს პროგრამებს, მათ

აღწერილობებსა და დამხმარე მასალებს როგორც სისტემური, ასევე გამოყენებითი პროგრამებისთვის,
რომელთა მოხმარებაც ერთ წელზე მეტი ხანგრძლივობით არის მოსალოდნელი; აღნიშნული ასევე მოიცავს
ფართო მონაცემთა ბაზის შემუშავებას ან შესყიდვას;
-სხვადასხვა

ჟანრის

ნაწარმოებები,

როგორიცაა:

ფილმები,

ხმის

ჩანაწერები,

ხელნაწერები,

მუსიკალური ნაწარმოები, სპორტული მოვლენები, ლიტერატურისა თუ ხელოვნების ნაწარმოებები და
სხვა.

აღნიშნული კატეგორია ასევე მოიცავს საზოგადოებრივი მოწყობისათვის განკუთვნილ პროდუქტებს,

რომლებიც ეფუძნება სამართლებრივ ან საბუღალტრო ქმედებებს. ზოგიერთი ასეთი აქტივი მფლობელს

უფლებას აძლევს წარმართოს ესა თუ ის კონკრეტული სახის საქმიანობა, ან აწარმოოს კონკრეტული სახის

საქონელი ან მომსახურება და, ამასთან, სხვა ერთეულებს აუკრძალოს მსგავსი საქმიანობის წარმართვა
მესაკუთრის ნებართვის გარეშე. სხვა არამატერიალური აქტივები მოიცავენ დაპატენტების ობიექტებს.
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პატენტები

უზრუნველყოფენ

გადაწყვეტილებებით.

დასაცავი

გამოგონებების

გამოგონებების

დაცვას

სამართლებრივად

მაგალითებია:

ნივთიერებათა

ან

სასამართლო

შემადგენლობები,

პროცესები, ელექტრონული და ელექტროსქემები, მოწყობილობები, ფარმაცევტული შემადგენლობანი და
ხელოვნურად შექმნილი ცოცხალი ორგანიზმების ახალი სახეები.

შენიშვნა: გრანტის სახსრებით დაუშვებელია, უძრავი ქონების შეძენა, კაპიტალური რემონტი/შენობანაგებობების რეკონსტრუქცია, სატრანსპორტო საშუალებების და კომპიუტერის შეძენა.

6. ზედნადები ხარჯები

ზედნადები ხარჯები გულისხმობს პროექტის ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის საჭირო წამყვანი და

თანამონაწილე ორგანიზაციის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიერ გასაწევ არაპირდაპირ ხარჯებს,
რომელიც მოიცავს:

-კავშირგაბმულობის

ხარჯებს,

როგორიცაა

შიდასაქალაქო

სატელეფონო

მომსახურების,

საქალაქთაშორისო სატელეფონო მომსახურების, მობილური ტელეფონის, სატელევიზიო არხებით
სარგებლობის,

ინტერნეტით

სარგებლობის,

დაკავშირებული სხვა დანარჩენი ხარჯები;

სპეციალური

კავშირის

და

კავშირგაბმულობისთან

-კომუნალურ ხარჯებს, როგორიცაა ელექტროენერგიის, წყლის, ბუნებრივი და თხევადი აირის,

კანალიზაციისა და ასინილიზაციის, გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის,

ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის, შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების
მოვლა/დასუფთავების ხარჯებს.

-შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯებს;
-შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯებს

-ტექნიკურ და შრომის უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს; სახანძრო დაცვის

მომსახურების ხარჯებს;

-შენობის პასპორტიზაციასთან და ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებულ ხარჯებს;
-ტენდერის ხარჯებს;

-პროექტის განხორციელებასთან და მის ტექნიკურ უზრუნველყოფასთან დაკავშრებულ სხვა

არაპირდაპირ ხარჯებს.
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