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დანართი №2 

ივსება გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში GMUS (Grants Management Unified System)  
პროექტის რეგისტრაციის დროს 

 

კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 
 

I გვერდი 

ზოგადი ინფორმაცია  
General Information 

  

1 
პროექტის სახელწოდება ქართულად  

Project title in English  

2 
პროექტის კონცეფცია PDF ფაილის ატვირთვა 

Project concept PDF file upload 

3 
კონცეფციის დამატებითი დოკუმენტი PDF ფაილის ატვირთვა 

Additional document to the concept PDF file upload 

4 
საპროექტო წინადადება PDF ფაილის ატვირთვა 

Project proposal PDF file upload 

5 
აბსტრაქტი PDF ფაილის ატვირთვა 

Abstract PDF file upload 

6 
პროექტის ხანგრძლივობა (წლები) 

□ 2               □ 3               □ 4 
Project duration (years) 

7 
პროექტის კატეგორია 

                             □ I                □ II              □ III 
Project category 

 
8. სამეცნიერო მიმართულებები  
Scientific fields 
პროექტის ძირითადი სამეცნიერო მიმართულება  
Scientific field 

 

სამეცნიერო ქვემიმართულება 
Sub-field  

 

1  
2  
3  

 
9 საკვანძო სიტყვები                          

(არაუმეტეს 5 ტერმინისა) 
 

Keywords (no more than 5 terms)  

 
10 ინფორმაცია არასასურველი ექსპერტების შესახებ   

Information on excluded reviewers 
N სახელი, გვარი  

Name, Surname 
ინსტიტუცია 
 Institution 

1   
2   
3   
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II გვერდი 

ორგანიზაცია  
Organization 

 
ინფორმაცია წამყვანი ორგანიზაციის შესახებ  
Information on the host institution 

1 
წამყვანი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო 
კოდი  
Host institution ID 

2 
წამყვანი ორგანიზაციის დასახელება  

Host institution  

3 
კვლევითი ინსტიტუცია  

Research institution  

4 
წამყვანი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი  

Head of the host institution                             

5 
წამყვანი ორგანიზაციის ვებგვერდი 

 
Webpage of the host institution 

6 
ელ.ფოსტა 

 
E-mail 

7 
ტელეფონი 

 
Telephone 

8 
მისამართი  

Address  

9 
იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-
უსდ) 

 

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)  

 

1კონსორციუმის შემთხვევაში 

Consortium (if applicable) 

ინფორმაცია თანამონაწილე ორგანიზაციის შესახებ 
Information on the co-participant institution 

10 
თანამონაწილე ორგანიზაციის 
საიდენტიფიკაციო კოდი  
Co-participant institution ID 

11 
თანამონაწილე ორგანიზაციის დასახელება  

Co-participant institution  

12 
კვლევითი ინსტიტუცია  

Research institution  

13 
თანამონაწილე ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელი  

 

Head of the co-participant institution   

14 
თანამონაწილე ორგანიზაციის ვებგვერდი 

 
Webpage of the co-participant institution 

                                                           
1 დამატების ოპცია - მინიმუმ 2 და მაქსიმუმ 5 ორგანიზაცია 
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15 
ელ.ფოსტა 

 
E-mail 

16 
ტელეფონი 

 
Telephone 

17 
მისამართი  

Address  

18 
იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-
უსდ) 

 

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)  

 
ინფორმაცია მეწარმე იურიდიული პირის შესახებ 
Information on the entrepreneurial legal entity (Ltd, etc) 

19 
მეწარმე იურიდიული პირის 
საიდენტიფიკაციო კოდი  
Entrepreneurial legal entity ID 

20 
მეწარმე იურიდიული პირის  დასახელება  

Entrepreneurial legal entity  

21 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი   

Head of the organization  

22 
ორგანიზაციის ვებგვერდი 

 
Webpage of the organization 

23 
ელ.ფოსტა 

 
E-mail 

24 
ტელეფონი 

 
Telephone 

25 
მისამართი  

Address  

26 
იურიდიული სტატუსი (შპს, სხვა)  

Legal status (Ltd, etc)  

 
ინფორმაცია თანადამფინანსებელი იურიდიული/ფიზიკური პირის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)                                        
Information on the co-funding legal/natural person (if applicable) 
27 თანადამფინანსებელი იურიდიული პირის 

დასახელება 
 

Co-funding legal person  
28 მისამართი  

Address   
29 იურიდიული სტატუსი (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს-

უსდ) 
 

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)  
30 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of co-funding commitment  PDF file upload 
31 თანადამფინანსებელი ფიზიკური პირი 

(სახელი, გვარი) 
 

Co-funding natural person (Name, Surname)  
32 ელ.ფოსტა  

E-mail  
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33 ტელეფონი  

Telephone  

34 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 
Letter of co-funding commitment PDF file upload 

 
 

ინფორმაცია იურიდიული/ფიზიკური პირის შესახებ, რომელიც მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით 
უზრუნველყოფს პროექტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
Information on the legal/natural person providing research infrastructure for the project (if applicable) 
35 იურიდიული პირის დასახელება  

Legal person   

36 ელ.ფოსტა  

E-mail 

37 ტელეფონი  

Telephone 

 
38 

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

 

Legal status (LEPL, NNLE, LTD-HEI)   

39 უფლებამოსილი პირი (სახელი, გვარი)  

Authorized person (Name, Surname)  

40 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of commitment PDF file upload 

41 ფიზიკური პირი (სახელი, გვარი)  

Natural person (Name, Surname)  

42 ელ. ფოსტა  

E-mail 

43 ტელეფონი  

Telephone 

44 თანხმობის წერილი PDF ფაილის ატვირთვა 

Letter of commitment PDF file upload 

შენიშვნა: ივსება იმ შემთხვევაში თუ კვლევა ხორციელდება იმ ფიზიკური/იურიდიული პირის ბაზაზე, 
რომელიც არ წარმოადგენს წამყვან ან თანამონაწილე ორგანიზაციას.  
Note: fill in the spaces in case the legal entity providing access to the research infrastructure is neither host, nor co-participant 
institution.  
 
 

III გვერდი 

პერსონალი 
 Personnel 

 

პროექტის ხელმძღვანელი 
Principal investigator 

1 
პროექტის ხელმძღვანელის პირადი ნომერი 

 
Principal investigator’s ID 

2 
პროექტის ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი)  

Principal investigator (Name, Surname)  
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3 
ელ.ფოსტა  

E-mail  

4 
ტელეფონი  

Telephone   
 
პროექტის კოორდინატორი 
Project coordinator 

5 
კოორდინატორის პირადი ნომერი 

 
Project coordinator’s ID   

6 
პროექტის კოორდინატორი (სახელი, გვარი)  

Project coordinator  (Name, Surname)  

7 
ელ.ფოსტა  

E-mail  

8 
ტელეფონი  

Telephone   

 
 
 

9. ინფორმაცია ძირითადი პერსონალის შესახებ 
№ პირადი 

ნომერი 
სახელი, 
გვარი 

პოზიცია 
პროექტში 

აკადემიურ
ი ხარისხი 

ახალგაზრდა 
მეცნიერის 
სტატუსი 
(კი, არა) 

ბიზნეს 
საქმიანობის 
გამოცდილე
ბა (კი, არა) 

CV  - 
ქართულად  
(pdf ფაილი) 

დაბადე
ბის 

თარიღი 

სქესი 
(მდედრ. 

მამრ.) 

1   პროექტის 
ხელმძღვანე
ლი 

      

2   თანახელმძღვ
ანელი 
(ასეთის 
არსებობის 
შემთხვევაში) 

      

3   კოორდინატ
ორი 

      

4   მკვლევარი       

5          
 

Information on key personnel 
№ ID 

number 
Name, 
Surname 

Position in 
the project 

Academic 
degree 

Young 
scientist  
(Yes, No) 

Business 
experience 
(Yes, No) 

CV  - 
English (pdf 
file) 

Date of 
birth 

Sex 
(male, 
female) 

1   Principal 
Investigator          

      

2   Principal 
co-
investigator 
(if 
applicable) 

      

3   Coordinator       
4   Researcher       
5          
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10. ინფორმაცია დამხმარე პერსონალის შესახებ 
      Information on supporting personnel 

№ პოზიცია პროექტში 
Position in the project 

1  
2  
3  
4  
5  

 

IV გვერდი 

გეგმა-გრაფიკი 

Project Timeframe 

ივსება GMUS-ში  

Fill in GMUS 

 

V გვერდი 

ბიუჯეტი და ბიუჯეტის დასაბუთება 

Budget and Budget Justification 

ივსება GMUS-ში  

Fill in GMUS 


