
   

    
 

 

ევროკავშირის თვინინგ პროგრამა „ინტერსექტორული თანამშრომლობის 

შესაძლებლობების მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ 

და 

ევროკავშირის პროგრამა „საქართველოს მკვლევართა მობილობის მხარდაჭერა“ 

 

დღის წესრიგის სამუშაო ვერსია  

 

საერთაშორისო ჰიბრიდული კონფერენცია  

 

„მეცნიერება-მრეწველობის თანამშრომლობის ხელშეწყობა კვლევისა და ინოვაციის 

ერთობლივი პრიორიტეტებით“ 

 

2020 წლის 28 სექტემბერი (10:00 – 18:00 სთ) 

მონაწილეები: საწარმოები, კვლევითი ინსტიტუტები, უნივერსიტეტები, სამინისტროები, 

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო (Gita) . 

ენა: ქართული (თარგმანი ინგლისურად) 

მდებარეობა: ქ.თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კოსტავას ქ. 77 

ევროკავშირის თვინინგის ექსპერტები: კრისტიან ჰარტმანი, ვოლფგანგ პოლტი, ენიკოე 

ლინშალმი, იოანეუმ კვლევა, ავსტრია; ემანუელ გლენკი, ავსტრიის კვლევის ხელშეწყობის 

სააგენტო; კირსტენ კიენცლერი, DLR პროექტის მართვის სააგენტო, გერმანია. 

ევროკავშირის საქართველოს მკვლევართა მობილობის პროგრამა: პიტერ დებრეცენი, გუნდის 

ლიდერი, DAAD, გერმანია 

სამიზნეები:  

 სამეცნიერო პრიორიტეტები: ფუნქციონალური და თემატური პრიორიტეტების 
პრეზენტაცია და ასახვა საქართველოსთვის კვლევისა და განვითარების სფეროში; 
მოსაზრებების გაზიარება პრიორიტეტების საუკეთესოდ განხორციელების შესახებ; ოთხმაგ 
სპირალში ჩართულ დაინტერესებულ მხარეებს შორის დისკუსიის ხელშეწყობა. 

 პარტნიორის მოძიების ონლაინ პლატფორმა: გარე დაინტერესებული მხარეების 
საჭიროებების ცოდნა, პარტნიორების მოძიების ინსტრუმენტისთვის საჭირო 
მახასიათებლები, ფინანსური საჭიროებები და შესაძლებლობები, და შესაძლო 
პარტნიორები განხორციელების, შემდგომი შენარჩუნებისა და მფლობელობისთვის. 

 

  EU Twinning in Science-Business links          EU Twinning on Science-Business collaboration 

        EU Georgia's Researchers' Mobility Programme 

https://www.facebook.com/EU-Twinning-in-Science-Business-links-124363772648863
https://rustaveli.org.ge/eng/TWINNING-shesakheb-
file:///C:/Users/IG/Downloads/Georgia's%20Researchers'%20Mobility%20Programme
https://www.facebook.com/EU-Twinning-in-Science-Business-links-124363772648863


   

    
    

 

 

 

 

ნაწილი 1 

 

„მეცნიერებისა და მრეწველობის კოლაბორაციისთვის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო 

პრიორიტეტები“ 

 

2022 წლის 28 სექტემბერი 

თბილისის დროით 

 

10.00 – 10.30 რეგისტრაცია და ყავა   

10.30 – 11.15 მისალმება 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, tbc 

კატალინ გერმანი, ევროკავშირის წარმომადგენლობის თანამშრომლობის 
უფროსის მოადგილე 

 მისი აღმატებულობა თომას მულმანი, ავსტრიის რესპუბლიკის ელჩი 
საქართველოში 

 გერმანიის საელჩო, tbc 

 ლატვიის საელჩო, tbc 

 პროგრამის ადმინისტრაციული ოფისი (PAO), tbc 

 დავით გურგენიძე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი 

                                           ჯაბა სამუშია, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
გენერალური დირექტორი 

გებჰარდ როილი, DAAD-ის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი თბილისში 

ვოლფგანგ პოლტი, ევროკავშირის თვინინგის პროექტის ხელმძღვანელი,  
იოანეუმ კვლევა, ავსტრია 

11.15 – 11.35 კვლევისა და განვითარებისთვის განსაზღვრული ფუნქციური და თემატური 
პრიორიტეტების პრეზენტაცია 

 თვინინგის ექსპერტები 

11.35 – 12.00 დისკუსია 

მოდერაცია: თვინინგის ექსპერტები და საქართველოს მკვლევართა 
მობილობის პროგრამის გუნდის ლიდერი 

12.00– 12.30  ყავის შესვენება    

 



   

    
12.30 – 13.45 პანელური-დისკუსია “როგორ განვახორციელოთ საუკეთესოდ თემატური და 

ფუნქციური პრიორიტეტები საქართველოში“  

სამინისტროების, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, შოთა 

რუსთაველის  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, (Gita) -ს 

წარმომადგენლობა 

მოდერაცია: თვინინგის ექსპერტები და საქართველოს მკვლევართა 

მობილობის პროგრამის გუნდის ლიდერი 

13.45 – 14.00  დასკვნითი შენიშვნები 

ჯაბა სამუშია,  შოთა რუსთაველის  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო  

ფონდი  

14.00 – 15.00  მონაწილეთა გაცნობითი ლანჩი   

 

ნაწილი 2 

 

„ონლაინ პარტნიორის მოძიების პლატფორმა ეროვნული და საერთაშორისო 
სექტორთაშორისი თანამშრომლობისთვის“ 

2022 წლის 28 სექტემბერი 

თბილისის დროით 

 

15.00 – 15.10 მისალმება 

 კახა ხანდოლიშვილი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტრო 

 პიტერ დებრეცენი, ევროკავშირის მობილობის პროგრამის (GRMP) გუნდის 
ლიდერი, DAAD, გერმანია 

კირსტენ კიენცლერი, ევროკავშირის თვინინგ  პროექტის უმცროსი 

ხელმძღვანელი, DLR პროექტის მართვის სააგენტო, გერმანია 

15.10 – 15.40  მსჯელობა მიზნების შესახებ  

 მოდერაცია: თვინინგ ექსპერტები და საქართველოს მკვლევართა 
მობილობის პროგრამის გუნდის ხელმძღვანელი 

15.40 – 16.00 უკვე  შემუშავებული პარტნიორის მოძიების ინსტრუმენტის „კონცეფციის“ 
პრეზენტაცია 

მარიამ ბეციაშვილი, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის მეცნიერების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

16.00 – 16.40  დისკუსია 

მოდერაცია: თვინინგისა და საქართველოს მკვლევარების მობილობის 
პროგრამის გუნდის ხელმძღვანელი 

16.40 – 16.50 სემინარის შედეგები და "შემდეგი ნაბიჯები" 

თვინინგის ექსპერტები 

16.50 – 17.00  დასკვნითი შენიშვნები 



   

    
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, tbc 

17.00 – 18.00  არაფორმალური დისკუსია/ყავა   

 

სასარგებლო ინფორმაცია: 

სამეცნიერო პრიორიტეტების იდენტიფიცირებაზე მოხსენების ჩამოტვირთვა შესაძლებელია 
შემდეგ ბმულებზე: 

თვინინგის პროექტის მასალების ჩამოტვირთვა შესაძლებელია აქ: 
https://rustaveli.org.ge/eng/Downloads  

ვიდეოები მეცნიერებისა და მრეწველობის კოლაბორაციაზე საქართველოში: 

https://www.youtube.com/watch?v=PXXnjtPnSGA  

https://www.youtube.com/watch?v=lUNY62W73ag 

 

შენიშვნა: ღონისძიება ორგანიზებულია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული შემდეგი  ქმედებების 
ფარგლებში 

ინფორმაცია ევროკავშირის თვინინგის მიერ საქართველოში მეცნიერებისა და მრეწველობის 
კოლაბორაციის ქმედებების მხარდაჭერის შესახებ: 

ბენეფიციარი: საქართველოს შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი: 

თანა-ბენეფიციარი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

კომპონენტი 1 „საქართველოს შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის გრანტის გამოცხადების 
განახლებული და გაუმჯობესებული სამართლებრივი ჩარჩო და ადმინისტრაციული 
პროცედურები“                                                                                                                                              

აქტივობა 1.2.1. სამეცნიერო პრიორიტეტების განსაზღვრა და დასახვა. 

აქტივობა 1.3.1. მეცნიერება-მრეწველობის კოლაბორაციის კოორდინაციისა და კონსოლიდაციის 
ხელშეწყობა და გაძლიერება  

 

ინფორმაცია საქართველოს მეცნიერთა ევროკავშირის მობილობის პროგრამის ქმედებებზე.  

კომპონენტი 2 „შესაძლებლობების გაზრდა კვლევისა და ინოვაციის წინადადებების წერისა და 
კვლევითი გრანტების მენეჯმენტისთვის“.  

აქტივობა 2.3. – ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის  სუბიექტებთან ნეთვორქინგის გაძლიერება 

აქტივობა 2.4. – ქართული კვლევისა და ინოვაციის საგრანტო სააგენტოებისთვის ცნობიერების 
ამაღლება  ევროკავშირის პარტნიორობის პროექტების ახალ მიდგომაზე  ჰორიზონტი ევროპის 
ფარგლებში 

 

 

შენიშვნა: ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღებით სრულ უფლებას აძლევ ორგანიზატორებს, 
ფოტო-ვიდეო გადაღებებით მოპოვებული, აგრეთვე, სურათების ნებისმიერი რეპროდუქციით ან 
ადაპტაციით მიღებული სურათების გამოყენებაზე პროექტებისა და ევროკავშირის აქტივობების 
პოპულარიზაციისთვის ვებგვერდებზე, სოციალურ მედიაში, საინფორმაციო ბიულეტენებში, 
ბუკლეტებში, პრესრელიზებში და/ან პუბლიკაციებში. 

https://rustaveli.org.ge/eng/Downloads
https://www.youtube.com/watch?v=PXXnjtPnSGA
https://www.youtube.com/watch?v=lUNY62W73ag

