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პარტნიორის მოძიების ონლაინ პლატფორმა -
მეცნიერებისა - ბიზნეს კავშირების ხელშეწყობა



პროგრამები და ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობს სამეცნიერო 
წრეებსა და ბიზნეს გაერთიანებებს ინოვაციური იდეების განხორციელებაში:

მნიშვნელოვნად გაიზარდა ბიუჯეტიდან კვლევებისა და ინოვაციების 
დაფინანსება

 საქართველოს ასოცირება ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის 
პროგრამასთან „ჰორიზონტი ევროპა“ (2021-2027)

 წარმატებითაა ჩართული ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) ( მოიცავს ევროკავშირთან 
ეკონომიკური ინტეგრაციის მექანიზმს და საქართველოსთვის ხსნის 
ევროკავშირის შიდა ბაზარს) შექმნაში.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 
(SRNSFG) გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო 
გრანტების კონკურსი

საქართველოს კვლევებისა და ინოვაციების 
(R&I) სისტემის განვითარება



2019 წლის გამოყენებითი კვლევები

• წარმატების ინდექსი: 3%

• მონაწილე პროექტები: 132

• მესამე ეტაპზე გადასული: 65

• გამარჯვებული პროექტები: 4

• სამეცნიერო მომართულება: 

ინჟინერია და ტექნოლოგიები
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გამარჯვებული პროექტების განაწილება 

ინსტიტუციების მიხედვით

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

CARYS

• წარმატების ინდექსი: 45%

• მონაწილე პროექტები: 80

• ტექ. ექსპერტიზისას მოხსნილი: 11

• შეფასებული: 69

• გამარჯვებული პროექტები: 36

• გამარჯვებული პროექტების ჯამური ბიუჯეტი 8,892,366 ლარი

• 2020 წ. გაცემული ტრანშის ოდენობა: 5,426,836 ლარი
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გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 
2022 წლის კონკურსი

ევროპული კვლევების საბჭოს კლასიფიკატორი

(European Research Council - ERC)

 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

 ინჟინერია და ტექნოლოგიები

 მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები

 აგრარული მეცნიერებები

კონცეფციის დამტკიცება

პილოტირება

დანერგვითი კვლევა
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1



სირთულეები მეცნიერებისა - ბიზნეს კავშირების 
დამყარებაში :

• ბიზნეს პარტნიორების მოძიება

• მეორე მხარის დაინტერესების 
ფორმა

• ნდობის ფაქტორი

• ხილვადობა

• ინფორმაციის ნაკლებობა

• დაკავშირების 
ინსტრუმენტების ნაკლებობა 



კვლევასა და ინდუსტრიას შორის სექტორთაშორისი 
თანამშრომლობის შესაძლებლობების მხარდაჭერა

მიზანი:

საქართველოს მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების (STI) სისტემის 
პრიორიტეტებისა და გამოწვევების გადაჭრა, კვლევისა და ინოვაციების
პოტენციალის გამოყენება.

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (SRNSFG) 
შესაძლებლობების გაძლიერება:

მეცნიერება-ბიზნესის თანამშრომლობის განვითარება

ინტერსექტორული მულტიდისციპლინური კვლევის შესაძლებლობების 
გაზრდა

მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სისტემის განვითარება 
ხელშეწყობა საქართველოში



კვლევასა და ინდუსტრიას შორის სექტორთაშორისი 
თანამშრომლობის შესაძლებლობების მხარდაჭერა

ქვეკომპონენტი 1.3: მეცნიერებისა და ბიზნესის 
თანამშრომლობის ხელშეწყობა და გაძლიერება, საქმიანობის 
კოორდინაცია და კონსოლიდაცია. 
 სამეცნიერო და ბიზნეს სფეროებს შორის კავშირების 

გაძლიერება 
 მეცნიერებასა და ბიზნეს სექტორებს შორის ცოდნის

გადაცემის მხარდაჭერა

პარტნიორის მოძიების პლატფორმა: 
 დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება

 კომპანიებისა და მკვლევარების დაკავშირება რეგიონული 
მასშტაბით

 საჭიროებების, შემოთავაზებების შესახებ ინფორმაციის 
გაცვლა 

 კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის დაწყება

 საგრანტო კონკურსების, ღონისძიებების შესახებ 
ინფორმაციას მოძიება



"საზოგადოების" ნაწილად ყოფნის უპირატესობები

 მკვლევარების/უნივერსიტეტების/კვლევითი დაწესებულებების
ხილვადობა, რომლებსაც შეუძლიათ პრობლემაზე
ორიენტირებული კვლევა ჩაატარონ და ბიზნესს მიაწოდონ
მაღალი ხარისხის გადაწყვეტილებები
 საწარმოების ხილვადობა, რომლებსაც შეუძლიათ მეცნიერებისგან  

მოწოდებული ინოვაციების პილოტირება და დანერგვა
უნივერსიტეტების ხილვადობა, რომლებიც ნიჭიერი 

თანაშრომლებით ამარაგებენ ბიზნესს
საწარმოების ხილვადობა, რომლებიც უზრუნველყოფენ კვლევების

მასპინძლობას.
 მეცნიერება-ბიზნესის თანამშრომლობის/პარტნიორობა 

კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად
 აშკარა სარგებელი ინდუსტრიისთვის/მცირე და საშუალო

ბიზნესისთვის



ევროპის საწარმოთა ქსელი პარტნიორის მოძიების პლატფორმა
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ჰორიზონტი ევროპის საზოგადოება ავსტრია



MSCA პარტნიორის მოძიების პლატფორმა



ავსტრიის კვლევის ხელშეწყობის სააგენტო (FFG) 
ღონისძიების გვერდი



პარტნიორის მოძიების პლატფორმის სამუშაო ვერსია



ღონისძიების ტიპები
ვირტუალური B2B 

შეხვედრები

ვირტუალური 
ღონისძიებები 

ჰიბრიდული 
ღონისძიები

პარტნიორის მოძიების პლატფორმა



პროფილი

ორგანიზაციის აქტივობების 
მოკლე დახასიათება

შემოთავაზება
ცოდნა

მომსახურება

საჭიროება

საკონტაქტო ინფორმაცია

მონაწილეები
პიროვნება
ორგანიზაცია

ორგანიზაციის ტიპები:
მცირე ან საშუალო საწარმო (SME)
უნივერსიტეტი
კვლევითი ორგანიზაცია
მრეწველობა / მსხვილი საწარმო

საქმიანობის სფეროები

რეგიონები / ქვეყნები



ქართული „ქსელური სისტემა“ –
პარტნიორის მოძიების პლატფორმა 

ეროვნულ დონეზე

შრსესფ: გამოყენებითი 
კვლევების კონკურსი

ორმხრივი კონკურსები

GITA-ს კონკურსები

განათლების სამინისტრო

ეკონომიკის სამინისტრო

ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრო

EU დელეგაცია

EU / საერთაშორისო

COST -

EU კონკურსები

EEN - ევროპის 
საწარმოთა ქსელი



გმადლობთ ყურადღებისთვის!

Tel: +995 32 2 200 220
E-mail: info@rustaveli.org.ge

www.rustaveli.org.ge


