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დანართი №2 
დამტკიცებულია 

სსიპ – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის გენერალური დირექტორის 

2021 წლის 22 თებერვლის N13 ბრძანებით 
 

ივსება გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში GMUS-ში (Grants Management Unified System) 

პროექტის რეგისტრაციის დროს 

 

  კრებსითი ინფორმაცია  პროექტის შესახებ  
სამეცნიერო კვლევითი პროექტებისათვის 

1 პროექტის სახელწოდება ქართულად 
 

 

2 

პროექტის ხანგრძლივობა: 

• დაწყების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი): 

• დასრულების თარიღი (რიცხვი/თვე/წელი): 

 

3 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა (ლარი)  

4 
თანადაფინანსების თანხა (ლარი) 
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

 

5 სულ (ლარი)  

6 პროექტის ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი)  

7 ელ.ფოსტა  

8 ტელეფონი  

9 პროექტის კოორდინატორი (სახელი, გვარი)  

10 ელ.ფოსტა  

11 ტელეფონი  

12 
საპროექტო წინადადება 

PDF ფაილის ატვირთვა 
 

13 საკვანძო სიტყვები (არაუმეტეს 5 ტერმინისა)  

  

 

 

14 
ინფორმაცია არასასურველი ექსპერტების შესახებ 

N სახელი, გვარი ინსტიტუცია 

1   

2   

3   

 

 

ინფორმაცია წამყვანი ორგანიზაციის შესახებ 

1 
წამყვანი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი  

2 წამყვანი ორგანიზაცია 
 

3 კვლევითი ინსტიტუცია 
 

4 წამყვანი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი 
 

5 თანამდებობა 
 

I გვერდი  

ზოგადი ინფორმაცია 

II გვერდი 

ორგანიზაცია 
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6 წამყვანი ორგანიზაციის ვებგვერდი 
 

7 ელ.ფოსტა 
 

8 ტელეფონი 
 

9 მისამართი 
 

10 
იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს- უსდ)  

 

ინფორმაცია თანამონაწილე ორგანიზაციის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

11 
თანამონაწილე ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

 

12 თანამონაწილე ორგანიზაციის დასახელება  

13 კვლევითი ინსტიტუცია 
 

14 
თანამონაწილე ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელი 

 

15 თანამდებობა  

16 თანამონაწილე ორგანიზაციის ვებგვერდი  

17 ელ.ფოსტა  

18 ტელეფონი 
 

19 მისამართი 
 

20 
იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს- უსდ)  

 

უცხოეთში რეგისტრირებული თანამონაწილე ორგანიზაციის შესახებ 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

21 ორგანიზაციის სახელწოდება  

22 თანხმობის წერილი (GEO) PDF ფაილის ატვირთვა 

23 თანხმობის წერილი (ENG) PDF ფაილის ატვირთვა 

 

ინფორმაცია თანადამფინანსებელი იურიდიული/ფიზიკური პირის შესახებ 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

24 თანადამფინანსებელი იურიდიული პირი  

25 მისამართი  

26 იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-უსდ)  

27 ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (GEO) PDF ფაილის ატვირთვა 

28 ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (ENG) PDF ფაილის ატვირთვა 

 
29 

თანადამფინანსებელი ფიზიკური პირი 

(სახელი, გვარი) 

 

30 ელ. ფოსტა  

31 ტელეფონი  

32 ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (GEO) PDF ფაილის ატვირთვა 

33 ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (ENG) PDF ფაილის ატვირთვა 

 
ინფორმაცია სხვა იურიდიული/ფიზიკური პირის შესახებ, რომელიც მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით 

უზრუნველყოფს პროექტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

34 იურიდიული პირის დასახელება  

35 ელ.ფოსტა  

36 ტელეფონი  

37 იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-უსდ)  

38 უფლებამოსილი პირი (სახელი, გვარი)  

39 თანხმობის წერილი (GEO) PDF ფაილის ატვირთვა 

40 თანხმობის წერილი (ENG) PDF ფაილის ატვირთვა 

41 ფიზიკური პირი (სახელი, გვარი)   
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42 ელ. ფოსტა  

43 ტელეფონი  

44 თანხმობის წერილი (GEO) PDF ფაილის ატვირთვა 

45 თანხმობის წერილი (ENG) PDF ფაილის ატვირთვა 

შენიშვნა: ივსება იმ შემთხვევაში თუ კვლევა ხორციელდება იმ ფიზიკური/იურიდიული პირის ბაზაზე, 

რომელიც არ წარმოადგენს წამყვან ან თანამონაწილე ორგანიზაციას. 

 
 

 

 1. ინფორმაცია ძირითადი პერსონალის შესახებ   
№ პირადი 

ნომერი 

სახელი, 

გვარი 

პოზიცია 

პროექტში 

აკადემიური 

ხარისხი 

ახალგაზრდა 

მეცნიერი  

(კი, არა) 

დაბადების 

თარიღი 

სქესი 

(მდედრ 

/მამრ.) 

ცნობა 

საცხოვრებ

ელი 

CV 

(GEO) 

CV 

(ENG)1 

თანხმობის 

წერილი2 

(GEO) 

თანხმობის 

წერილი 2 

(ENG) 

1   პროექტის 

ხელმძღვანელი 
         

2   კოორდინატორი          

3   თანახელმძღვანე

ლი (ასეთის 

არსებობის 

შემთხვევაში) 

         

4   ძირითადი 

პერსონალი 

         

 

შენიშვნა:  
1CV (ENG) იტვირთება მხოლოდ უცხოეთის მოქალაქე ძირითადი პერსონალის არსებობის შემთხვევაში, 

ორიგინალი და შესაბამისი ქართული თარგმანი.  
2თანხმობის წერილი იტვირთება მხოლოდ უცხოეთის მოქალაქე ძირითადი პერსონალის არსებობის 

შემთხვევაში, ორიგინალი და შესაბამისი ქართული თარგმანი. 

 

2. ინფორმაცია დამხმარე პერსონალის შესახებ 

№ პოზიცია პროექტში 

1  

2  

3  

4  

 
 

ივსება GMUS-ში 

 

ივსება GMUS-ში 

 

III გვერდი 

                                             პროექტის შემსრულებელი სამეცნიერო ჯგუფი 

IV გვერდი 

გეგმა-გრაფიკი 

V გვერდი 

ბიუჯეტი და ბიუჯეტის დასაბუთება 


