
2021 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის 

ხშირად დასმული კითხვები 

1. რა აქტივობების განხორციელებას ითვალისწინებს   საკონკურსოდ წარდგენილი პროექტი? 

- კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტი შესაძლებელია ითვალისწინებდეს: 

ა) ,,საბავშვო უნივერსიტეტის“ დაარსებას, სადაც გამოჩენილი, წარმატებული მეცნიერები, მოსწავლეებს 

წაუკითხავენ საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარულ ლექციებს;  

ბ) სამეცნიერო/შემეცნებითი სატელევიზიო და რადიო გადაცემების მომზადებას, ან არსებულ სატელევიზიო 

და რადიო პროგრამებში მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის გამიზნული სიუჟეტების სერიის ჩართვას; 

გ) მიზნობრივი სამეცნიერო ფესტივალის ორგანიზებას; 

დ) სამეცნიერო - შემეცნებითი ფილმის შექმნას; 

ე) სამეცნიერო პიკნიკის/სამეცნიერო ბანაკის ორგანიზებას; 

ვ) სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალის (ონლაინ) გამოცემას; 

ზ) მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის ონლაინ ინსტრუმენტის შექმნას (ინტერაქტიული, შემეცნებითი 

პორტალი და სხვ.) 

თ) მეცნიერების პოპულარიზაციასთან დაკავშირებული შემოქმედებითი აქტივობების განხორციელებას 

(პერფორმანსი, წარმოდგენა, პრეზენტაციების სერია, ფოტო გამოფენა და სხვ.) 

 

2. რა ტიპის უნდა იყოს კონკურსზე წარდგენილი პროექტი? 

- კონკურსზე შესაძლებელია წარდგენილი იყოს ინსტიტუციური და ჯგუფური პროექტი. 

ინსტიტუციური პროექტს –წარმოადგენს და ახორციელებს წამყვანი ორგანიზაცია და შესაძლოა ჰყავდეს 

თანამონაწილე ორგანიზაცია(ები); 

ჯგუფური პროექტს წარმოადგენს და ახორციელებს პროექტის განმახორციელებელი ფიზიკურ პირთა 

ჯგუფი. 

 

3. ვის შეუძლია საკონკურსო პროექტის წარდგენა?  

- ინსტიტუციური პროექტის წარმოდგენის შემთხვევაში, წამყვან და თანამონაწილე (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) ორგანიზაციას ძირითად პერსონალთან ერთად; (განმარტებები იხილეთ კონკურსის 

მარეგულირებელ დოკუმენტებში) 

- ჯგუფური პროექტის წარმოდგენის შემთხვევაში, ფიზიკურ პირთა ჯგუფს (განმარტებები იხილეთ 

კონკურსის მარეგულირებელ დოკუმენტებში) 

 

4. ვინ უნდა იყოს პროექტის ძირითადი პერსონალი? 

- პროექტს უნდა ჰყავდეს პროექტის ხელმძღვანელი, კოორდინატორი, ძირითადი პერსონალი. პროექტის 

ხელმძღვანელი და კოორდინატორი ვერ იქნება ერთი და იგივე პირი. (განმარტებები იხილეთ კონკურსის 

მარეგულირებელ დოკუმენტებში) 

5. სავალდებულოა თუ არა პროექტს ჰყავდეს კონსულტანტი? 

- პროექტს შესაძლებელია ჰყავდეს კონსულტანტი. (განმარტება იხილეთ კონკურსის მარეგულირებელ 

დოკუმენტებში) 

 

 



6. სავალდებულოა თუ არა პროექტს ჰყავდეს დამხმარე პერსონალი? 

- პროექტს შეიძლება ჰყავდეს დამხმარე პერსონალი. (განმარტება იხილეთ კონკურსის მარეგულირებელ 

დოკუმენტებში) 

 

7. სავალდებულოა თუ არა პროექტს ჰქონდეს თანადაფინანსება და ვინ შეიძლება იყოს თანადამფინანსებელი? 

- პროექტს შეიძლება ჰყავდეს თანადამფინანსებელი - იურიდიული ან ფიზიკური პირი/პირები, 

რომელიც/რომლებიც ფონდთან ერთად აფინანსებს/აფინანსებენ პროექტს. 

 

8. რა ვადებს ითვალისიწინებს პროექტის ხანგრძლივობა? 

- საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტის ხანგრძლივობა შესაძლებელია იყოს მინიმუმ სამი თვე და მაქსიმუმ 

ერთი წელი. 

 

9. რამდენი შეიძლება იყოს პროექტის ბიუჯეტისათვის ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა? 

- პროექტისათვის ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ლარს. 

 

10. რა უნდა გავითვალისწინოთ პროექტის ბიუჯეტის გაწერისას? 

- პროექტის ბიუჯეტი შესაძლოა ითვალისწინებდეს როგორც ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის, ასევე 

არაფინანსური აქტივებისა და მათზე ოპერაციების კლასიფიკაციის შემდეგ მუხლებს:  

ა) ძირითადი პერსონალის საგრანტო დაფინანსებას;  

ბ) დამხმარე პერსონალის შრომის ანაზღაურებას;  

გ) მივლინებას;  

დ) საქონელსა და მომსახურებას; 

ე) არაფინანსურ აქტივებს. (იხილეთ ბიუჯეტის კლასიფიკატორი) 

 

11. რამდენი შეიძლება იყოს ძირითადი პერსონალის საგრანტო დაფინანსება და დამხმარე პერსონალის შრომითი 

ანაზღაურება? 

- ძირითადი პერსონალის საგრანტო დაფინანსება და დამხმარე პერსონალის შრომითი ანაზღაურება არ უნდა 

აღემატებოდეს ფონდიდან მოთხოვნილი ბიუჯეტის 50%-ს. 

დაუშვებელია „საქონელი და მომსახურების“ მუხლიდან შრომის ანაზღაურების გაცემა. 

  

12. რამდენ ეტაპს ითვალისწინებს  კონკურსის რეგისტრაცია? 

- კონკურსში რეგისტრაცია ხორციელდება 2 ეტაპად.  

ა) პროექტის რეგისტრაცია ელექტრონულ ბაზაში - http://gmus.rustaveli.org.ge 2021 წლის 1 მარტი-დან 25 

აპრილის 18:00 სთ-მდე. 

ბ) ფონდის კანცელარიაში რეგისტრაცია - კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენა - 2021 

წლის 4 მაისის 18:00 სთ-მდე. 

ორივე ეტაპი სავალდებულოა. 

გისურვებთ წარმატებას! 


