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General information about the project 

 

1  საშუამავლო ღონისძიება   

 Brokerage event  

2 განმცხადებელი პირის სახელი, გვარი  

 Applicant’s name and surname   
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4 
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5 პროექტის საერთო ბიუჯეტი (ლარი) 
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8 საპროექტო წინადადება(PDF) (ქართული) ჩამოქაჩვა წაშლა 

Download / Delete 

PDF ფაილის ატვირთვა 

9 Project proposal (ENG) ჩამოქაჩვა წაშლა 

Download / Delete 

PDF ფაილის ატვირთვა 

10 პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი ჩამოქაჩვა წაშლა 

Download / Delete 

excel ფაილის ატვირთვა 

11 Project timeframe(ENG) ჩამოქაჩვა წაშლა 

Download / Delete 

excel ფაილის ატვირთვა 



2 
 

 

ინფორმაცია თანადამფინანსებელის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

Information about Co-funding organization and/or Co-funding  natural person (if applicable) 

12 
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13 იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-უსდ)  

 
Legal status of co-Funding organization (LEPL, 

NNLE, LTD-HEI) 
 

14 პასუხისმგებელი პირი (სახელი, გვარი)  

 Authorized Person(Name, Surname)  

15 ვებგვერდი  

 Webpage  

16 ელ.ფოსტა  

 E-mail address   

17 ტელეფონი  
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18 მისამართი  

 Address  

19 ცნობა თანადაფინანსების შესახებ ჩამოქაჩვა/ წაშლა 

Download / Delete 

PDF ფაილის ატვირთვა 
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21 ელ.ფოსტა  
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22 ტელეფონი  

 Phone number   

23 ცნობა თანადაფინანსების შესახებ ჩამოქაჩვა / წაშლა 

Dowload / Delete 

PDF ფაილის ატვირთვა 

Upload PDF file  Letter of Co-Funding Commitment 

 

 

ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ 

Information about the applicant  

 

1. ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ 
№ პირადი 

ნომერი 

სახელი, 

გვარი 

დაბადების 

თარიღი 

სქესი აკადემიური 

ხარისხი 

კვალიფიკაცია პოზიცია 

პროექტში 

ახალგაზრდა 

მეცნიერის 

სტატუსი (კი, 

არა) 

CV (PDF  ფაილი) 

1          

2. Information about the applicant 
№ ID number Name, 

Surname 

Date of 

birth 

Sex Academic 

degree 

Qualification Position in 

the project 

Young 

Scientist (yes, 

No) 

CV (PDF file) 

2       

 


