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SP კონკურსის მიზანი

საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების მიზანია ღიად გამოცხადებული
საგრანტო კონკურსის ხელი შეუწყოს გამოცემისათვის გამორჩეული ხარისხის
სამეცნიერო ნაშრომების (წიგნი/ მონოგრაფია / საგნობრივი ენციკლოპედია) შერჩევას და
მათ გამოქვეყნებას.

საპროექტო განაცხადი ტიპი - ინსტიტუციური



SP სამეცნიერო მიმართულებები

• საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;

• ინჟინერია და ტექნოლოგიები;

• მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები;

• აგრარული მეცნიერებები;

• სოციალური მეცნიერებები;

• ჰუმანიტარული მეცნიერებები;

• საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები - პრიორიტეტული მიმართულება



SP კონკურსში მონაწილე სუბიექტები
პროექტს უნდა ჰყავდეს:

• წამყვანი ორგანიზაცია

• ძირითადი პერსონალი - საქართველოს მოქალაქე დოქტორის, მაგისტრის ან მათთან გათანაბრებული
აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, დოქტორანტურის, მაგისტრატურის ან რეზიდენტურის სტუდენტს

• პროექტის ხელმძღვანელი - დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე
საქართველოს მოქალაქე პროექტის ძირითადი პერსონალიდან, რომელიც პროექტს განახორციელებს
წამყვან ორგანიზაციაში და პასუხისმგებელია პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობის
ანგარიშგებაზე. პროექტის ხელმძღვანელი შესაძლებელია ამავე დროს იყოს ახალგაზრდა მეცნიერი;

• პროექტის კოორდინატორი - საქართველოს მოქალაქე პროექტის ძირითადი პერსონალიდან, რომელიც
ჩართულია პროექტის მართვასა და ადმინისტრირებაში, პასუხისმგებელია პროექტის მენეჯმენტსა და
საორგანიზაციო საქმეებზე; პროექტის კოორდინატორი შესაძლებელია ამავე დროს იყოს
ახალგაზრდა მეცნიერი;

• თანადამფინანსებელი - შეიძლება ჰყავდეს იურიდიული ან ფიზიკური პირ(ებ)ი

პროექტის ხელმძღვანელი და პროექტის კოორდინატორი არ შეიძლება იყოს ერთი და იგივე პირი.



SP ძირითადი ფინანსური მოთხოვნები
1. საკონკურსოდ წარდგენილი პროექტის მინიმალური ხანგრძლივობა უნდა იყოს

არანაკლებ 3 თვისა, ხოლო მაქსიმალური ხანგრძლივობა – არაუმეტეს 6 თვისა.

2. პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს 6 000 ლარს (პროექტის

ბიუჯეტში არ შედის თანადაფინანსების თანხა)

3. პროექტის ბიუჯეტში საგრანტო დაფინანსება შესაძლებელია ითვალისწინებდეს შემდეგ

მუხლებს/ხარჯვით კატეგორიებს:

ა) რედაქტირება, დიზაინი, დაკაბადონება;

ბ) DOI, ISSN, ISBN მიღებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს;

გ) გამომცემლობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს;

დ) ელექტრონული წიგნის/ელექტრონული მონოგრაფიის მომზადების ხარჯებს PDF,

ePUB, MOBI ფორმატით.



SP საკონკურსო დოკუმენტაცია
საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის პროექტის ხელმძღვანელმა გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში GMUS-ში [Grants
Management Unified System] ელექტრონულად უნდა დაარეგისტრიროს პროექტი, რომელიც შედგება შემდეგი დოკუმენტებისგან:

• კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ (დანართი 2, ივსება GMUS-ში პროექტის რეგისტრაციის დროს);

• აბსტრაქტი (დანართი 3, იტვირთება GMUS-ში PDF დოკუმენტის სახით);

• საპროექტო წინადადება ქართულ ენაზე (დანართი 4, იტვირთება GMUS-ში PDF დოკუმენტის სახით);

• პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი (დანართი 6, ივსება GMUS-ში);

• პროექტის ბიუჯეტი (დანართი 7, ივსება GMUS-ში);

• ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

• პროექტის ხელმძღვანელის, კოორდინატორის და ძირითადი პერსონალის პროფესიული ბიოგრაფია - განმცხადებელი
ინდივიდუალურად რეგისტრირდება GMUS-ში. მის მიერ შექმნილი პროფილიდან გენერირდება CV, ექსპორტირდება და იტვირთება
PDF დოკუმენტის სახით პროექტის წარდგენისას (დანართი 5, იტვირთება GMUS - ში PDF დოკუმენტის ახით);

• პროექტის წამყვანი ორგანიზაციის სამართლებრივი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (წესდება/დებულება). ა(ა)იპ-ისა და შპს
(უსდ) შემთხვევაში ასევე საჭიროა 2021 წელს გაცემული ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირების რეესტრიდან დოკუმენტები იტვირთება GMUS-ში შესაბამისი „ორგანიზაციის პროფილში“ PDF დოკუმენტის სახით;

• პროექტში ძირითადი პერსონალის სტატუსით ჩართული ფიზიკური პირების აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი
დოკუმენტები (დიპლომი, სერტიფიკატი, დოქტორანტის/ მაგისტრანტის/ რეზიდენტურის სტუდენტის შემთხვევაში ცნობა სწავლის
შესახებ შესაბამისი ორგანიზაციიდან); საქართველოს მოქალაქე პირებისათვის, თუ აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი
დოკუმენტი უცხოეთშია გაცემული, მას თან უნდა ერთვოდეს უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი, გაცემული
„სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ. საბჭოთა კავშირის არსებობის პერიოდში გაცემულ
დოკუმენტს არ სჭირდება ქართული თარგმანი და აღიარება. დოკუმენტები იტვირთება GMUS-ში შესაბამისი პირის „მეცნიერის
პროფილში“ PDF დოკუმენტის სახით;



SP კონკურსზე რეგისტრაციის წესი
კონკურსში პროექტის რეგისტრაცია ხორციელდება შემდეგი სახით:

ა) პროექტის ელექტრონული რეგისტრაცია – 2021 წლის 15 თებერვალი - 25 მარტი18:00 საათამდე;

ბ) პროექტის ფონდის კანცელარიაში რეგისტრაცია – 2021 წლის 8 აპრილის 18:00 საათამდე.

ელექტრონული რეგისტრაციის ეტაპი გულისხმობს საკონკურსო დოკუმენტაციის ატვირთვას ფონდის
გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში (GMUS) შემდეგ ბმულზე: http://gmus.rustaveli.org.ge. ელექტრონული
რეგისტრაციისათვის საჭიროა:

ა) პროექტის წამყვანი ორგანიზაციის რეგისტრაცია GMUS-ში – „ორგანიზაციის პროფილის“ შექმნა და
კონკურსის პირობების მე-4 მუხლის 1-ლი პუნქტის ი-ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების
ატვირთვა.

ბ) პროექტში ძირითადი პერსონალის სტატუსით ჩართული ფიზიკური პირების რეგისტრაცია GMUS-ში –
„მეცნიერის პროფილის“ შექმნა, პროფილიდან გენერირებული CV, ექსპორტირდება და იტვირთება PDF
დოკუმენტის სახით საპროექტო წინადადებასთან ერთად.

გ) პროექტის რეგისტრაცია საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსზე, კრებსითი
ინფორმაციის შევსება და საკონკურსო დოკუმენტაციის ატვირთვა







SP პროექტის შეფასების კრიტერიუმები

№ კრიტერიუმი შეფასება
1 (C), 2 (B), 3 (A)

1 პუბლიკაციის სამეცნიერო ღირებულება და მნიშვნელობა

2 პუბლიკაციის სინოფსისი

3 პუბლიკაციის შინაარსი

4 პუბლიკაციის მიზნები და ამოცანები

5 პუბლიკაციის სამიზნე აუდიტორია, დისემინაცია

6 პუბლიკაციის მომზადების გეგმა-გრაფიკი

7 ბიუჯეტი

8
სამეცნიერო გუნდის კვალიფიკაცია და კომპეტენცია, CV

9 პუბლიკაციის კატეგორია (წიგნი, მონოგრაფია და ა.შ.)

10 ტირაჟი

დაფინანსების მოსაპოვებლად აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა პროექტმა მიიღოს 20 ან მეტი ქულა.



SP დამატებითი მოთხოვნები გრანტის მიმღებთა მიმართ

1. საგრანტო პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნებულ სამეცნიერო ნაშრომში (წიგნი/ მონოგრაფია / საგნობრივი

ენციკლოპედია) სავალდებულოა მითითებული იყოს, რომ გამოიცა „შოთა რუსთაველის საქართველოს

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით [გრანტის ნომერი ...]“ / „This work was supported by Shota Rustaveli

National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) [grant number …]“. იმ შემთხვევაში, თუ გამოქვეყნებულ ნაშრომში

არ იქნება ასახული ზემოაღნიშნული ინფორმაცია, წარმოდგენილი დოკუმენტი არ განიხილება ფონდის მიერ

მონიტორინგის განხორციელებისას. ერთ ნაშრომზე შესაძლებელია მითითებული იყოს ფონდის მიერ

გაცემული მხოლოდ ერთი გრანტის ნომერი.

2. საგრანტო პროექტის ფარგლებში შექმნილ ვიზუალურ პროდუქციაზე (ნაბეჭდ, ფოტო, აუდიო, ვიდეო,

ელექტრონულ პროდუქციაზე და ვებგვერდზე) სავალდებულოა, განთავსდეს შოთა რუსთაველის

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ლოგო და მითითებული იყოს, რომ საგრანტო პროექტი

განხორციელდა “შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით”.

3. ფონდი უფლებამოსილია გრანტის მიმღებთა მიერ წარდგენილი პროექტის აბსტრაქტი, სამეცნიერო ნაშრომი,

პროგრამული ანგარიშები და ბეჭდვითი ან/და ვიზუალური მასალები გამოიყენოს საკუთარი საქმიანობის

ანგარიშში, ბეჭდვით და ელექტრონულ გამოცემებში, განათავსოს ფონდის ვებ-გვერდზე.



დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია შეკითხვების
გამოგზავნა ელ. ფოსტით sp@rustaveli.org.ge 20 მარტის ჩათვლით.
ხშირად დასმული კითხვების დოკუმენტები აიტვირთება ფონდის
ვებგვერდზე და პერიოდულად განახლდება კონკურსის დასრულებამდე.
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