
N პროექტის შიფრი
პროექტის სათაური მასპინძელი ორგანიზაცია პროექტის ხელმძღვანელი

1 CARYS-19-1548

ლიგნინდამშლელი ფერმენტების 

საპილოტე დონეზე  წარმოება, 

გარემოს დაცვის მიზნით და 

ეკონომიკური სარგებლისათვის 

საქართველოში

საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი

 ვლადიმერ ელისაშვილი

2 CARYS-19-284

მყარი მეორადი ნედლეულის 

კომპლექსური გადამუშავების ახალი, 

მაღალეფექტური ტექნოლოგიის 

დამუშავება და გამოცდა

რაფიელ დვალის მანქანათა 

მექანიკის ინსტიტუტი

 ლანა შამანაური

3 CARYS-19-1704

ტოქსიური ნაერთებიდან  თერმული 

წყლის გამწმენდი პილოტური 

დანადგრის მონტაჟი  და 

გაუმჯობესებული ეკოლოგიურად 

სუფთა ტექნოლოგიური პროცესის 

შემუშავება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

 ლალი ახალბედაშვილი

4 CARYS-19-2268

ანტიბიოტიკების შემცვლელი  

სპორაწარმომქნელი  Bacillus-ის      

ახალი პრობიოტიკები   ფრინველისა 

და ბოცვერის კვებაში

საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი

ამროსი ჭკუასელი

5 CARYS-19-972

რძის შრატის გადამუშავების 

ურეაგენტო ტექნოლოგია 

ბიპოლარული ელექტროდიალიზის 

გამოყენებით

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

შოთა რუხაძე

6 CARYS-19-378

ბაქტერიოფაგების შემცველი 

პასტილები  ზედა სასუნთქი გზებისა 

და პირის ღრუს ინფექციების 

სამკურნალოდ და 

პროფილაქტიკისათვის

გ. ელიავას სახელობის 

ბაქტერიოფაგიის, 

მიკრობიოლოგიისა და 

ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი

ია კუსრაძე

https://rustaveli.org.ge/res/docs/202aa102e9ce03061009e8096070ec7a9afc783e.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/358e8ec7b8477a383b702bc3010c077bcb38e66e.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/a69f286ace0ed341c9a65cf6329db32d29d401a1.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/05cb3fee4dc0bd0ddd92291cf8a19ccb7507fca2.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/5f06eb2c0b4e31b6158e5abbe8aaaf4efc19cff6.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/d9f0643ed95990052b292168a4ded5b12755d0ef.pdf


7 CARYS-19-1227

დიგიტალიზაციის გამოყენებით გულ-

ფილტვის შემოვლის აპარატის 

სისხლნაკადის მართვის ინოვაციური 

ტექნოლოგიისა და მოწყობილობის 

შემუშავება, დანერგვის შეთავაზება 

და ტრანსფერი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ნოდარი ხოდელი

8 CARYS-19-121

კიბერ ინციდენტებზე რეაგირების 

პლატფორმა 5G ფიჭური 

ქსელებისთვის

კავკასიის  უნივერსიტეტი  მაქსიმ იავიჩი

9 CARYS-19-2329

ბუნებრივი პიგმენტების მიღების 

ინოვაციური საწარმოო ტექნოლოგიის 

შემუშავება ადგილობრივი 

ნედლეულის ბაზაზე და შედეგების 

კომერციალიზაცია

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო 

ინსტიტუტი

ნიკოლოზ ჩიხრაძე

10 CARYS-19-626

საქართველოში Leptospira spp. 

რეგიონალური განაწილება და 

ჯანმრთელობის ტვირთის შეფასება

საერთაშორისო ასოციაცია 

"ვეტერინარები საზღვრებს გარეშე-

კავკასია"

ლევან ციცქიშვილი

11 CARYS-19-573

გარემოს  გლობალური 

დაბინძურებისაგან დაცვისა და 

მარცვლეული კულტურების  

მოსავლიანობის გაზრდის მიზნით 

ინოვაციური  ბიოაგროტექნოლოგიის 

შემუშავება და მართვა.

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი

 ნანა ბაქრაძე

12 CARYS-19-836

დარტყმამედეგი და 

ბიოდეგრადირებადი პოლიმერული 

კომპოზიტების შექმნა და 

ტექნოლოგიის ტრანსფერის 

უზრუნველყოფა

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო 

ინსტიტუტი

გურამ აბაშიძე

https://rustaveli.org.ge/res/docs/efb162081462aa5989668fe6c086524dafb1442a.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/68e8be164dd2fc3507c0daa1d821d28b9dcb614b.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/a7ff50a6f384cf766243a590eda16d765167e05f.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/1a5c895b24abfd11347bdb0d5777dbea8fec1ae8.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/227af2e741d5dcc38143f510e7a6e761ef1d8c80.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/3df500d7916197954ea30885a62ab9a7d5b27c36.pdf


13 CARYS-19-1832

ინოვაციური კრიოსტატი 

მაღალტემპერატურული 

ზეგამტარების კვლევებისათვის

სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-

ტექნიკის ინსტიტუტი

 გურამ დგებუაძე

14 CARYS-19-675

კალციუმის კობალტიტის 

საფუძველზე მაღალეფექტური 

თერმოელექტრული მასალების 

შემუშავება დოპირებითა და 

ნანოინჟინერიით

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი

ნიკოლოზ მარგიანი

15 CARYS-19-2692

ნარჩენი პოლიმერებისა და 

საქართველოს მინერალების 

საფუძველზე მაღალი 

საექსპლოატაციო თვისებების მქონე 

პოლიმერული კომპოზიტების 

მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება, 

ნაკეთობათა საცდელი ნიმუშების 

დამზადება

რაფიელ დვალის მანქანათა 

მექანიკის ინსტიტუტი

 ჯიმშერ ანელი

16 CARYS-19-297

ვირუსების ოპტიკური 

სპექტრომეტრიის ახალი მეთოდის 

შემუშავება (სპექტროვირ - 1)

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი

პაატა კერვალიშვილი

17 CARYS-19-588

გარემოს დაბინძურების შემცირება 

მატარებლის თვლების, რელსების და 

ფრიქციული მუხრუჭების 

ვიბრაციებით, ხმაურით, ხახუნის 

მოდიფიკატორებით და ცვეთის ნანო-

პროდუქტებით.

რაფიელ დვალის მანქანათა 

მექანიკის ინსტიტუტი

გიორგი თუმანიშვილი

18 CARYS-19-359

ქართული აბრეშუმის აღორძინების 

მიზნით თუთის აბრეშუმხვევიას 

ჯიშებში  უნიკალური სამეურნეო 

მახასიათებლების გაუმჯობესება

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი

 ნარგიზ ბარამიძე

https://rustaveli.org.ge/res/docs/8881743de88654053a621ea4f3f5658ac69ba06f.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/cbfb325c058eec066258cfeb1df88741b95302ca.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/a8b5cd32aea3c554681f42a7712cffca04ddafb3.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/d733bb3f7a83d29c84dd23354ad982d8b09dad20.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/9abaf86714888e1b1fac4378ae78494a1d014961.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/cdf87e238d14e4023a59b8de78bed83f83b4afae.pdf


19 CARYS-19-442

ბაქტერიციდული ცეოლითური 

შემავსებლები ქაღალდის 

წარმოებისთვის

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ვლადიმერ ციციშვილი

20 CARYS-19-976

ანტისიმსივნული წამლით 

ფუნქციონალიზებული მაგნიტური 

ნანონაწილაკების თერაპიული 

ზემოქმედების შეფასება სარძევე 

ჯირკვლის სიმსივნურ უჯრედებზე

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი

ჯანო მარხულია

21 CARYS-19-802

რკინისშემცველი ნარჩენებიდან და 

იაფი ბორშემცველი ნედლეულიდან 

ძვირადღირებული ბორშემველი 

ლიგატურების მიღება

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა 

და მასალათმცოდნეობის 

ინსტიტუტი

 გარეგინ ზახაროვი

22 CARYS-19-099

უტილიზირებული საბრძოლო 

მასალებიდან გამონთავისუფლებული 

კოლოიდური დენთების სამთო 

მომპოვებელ მრეწველობაში  

გამოყენება

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო 

ინსტიტუტი

სერგო ხომერიკი

23 CARYS_19-2035

ალერგენების ანალიზი გენეტიკურად 

მოდიფიცირებულ მცენარეებში პჯრ-

თან ბმული დნმ-ჩიპით

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  ნელი დათუკიშვილი

24 CARYS-19-674

უწყვეტი მოქმედების საშრობ-

საადსორბციო აპარატურის 

ლაბორატორიული პროტოტიპის 

შექმნა, ნამწვი აირებიდან 

(CO2,SOx,NOx)-ის ცეოლითებით 

დაჭერა-უტილიზაციის 

ტექნოლოგიების შემუშავება

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი

რაჟდენ სხვიტარიძე

25 CARYS-19-615

ფუნქციური საკვები პროდუქტების 

ტექნოლოგია

სსიპ- ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 მაია ვანიძე

https://rustaveli.org.ge/res/docs/f488cb90a4e0a72aafde5e71b3fbba5583782d00.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/26b0f8408fcfbeca5270d43285ff895fd6f1ec86.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/ac597cf35f36dde38e730cf1d704a2d6065a6e63.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/1297186fa574725af08f56cc2a7fe3758276c755.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/01a8ddd1fce83be66786a53404ccff0d801a8856.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/f86625805845f6fa6b6e71f54caab831748c61aa.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/c620f5edab6396228d309f6cda57709a2900c614.pdf


26 CARYS-19-218

სხვადასხვა კონფიგურაციის 

ნანომესრული ნახევარგამტარული 

გადასასვლელების დემონსტრაცია

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  ავთანდილ თავხელიძე

27 CARYS-19-1287
ქართული ენის კომპიუტერული 

დამუშავების API

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  ერეკლე მაღრაძე

28 CARYS-19-179

დიაგნოსტიკური და რემედიაციული 

ბიოტექნოლოგიების შემუშავება 

საქართველოში დარიშხანით 

დაბინძურებული გარემოს 

გასუფთავებისათვის

საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი

თამარ ვარაზი

29 CARYS-19-315

ახალი პოლიმერული კომპოზიტების 

ბაზაზე ელექტრომაგნიტური 

გამოსხივების მშთანთქმელი 

მასალების  შექმნა, ელექტრონული 

მოწყობილობების, სადენების და 

კოაქსიალური კაბელების 

ელექტრომაგნიტური გამოსხივების 

მინიმიზაციისათვის

სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-

ტექნიკის ინსტიტუტი

ნათია ჯალაღონია

30 CARYS-19-363

ანტიბიოტიკების ალტერნატივა -  

ახალი ფიტობიოტიკი 

მეფრინველეობისათვის

თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო უნივერსიტეტი

 ალიოშა ბაკურიძე

31 CARYS-19-2736

თუთის  ენდემური  ჯიშების  

კულტივაციის  სოციალურ-

ეკოლოგიური   ასპექტების კვლევა  

მეაბრეშუმეობისა  და  

ფარმაკოლოგიისათვის

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი

ჯემალ ფუტკარაძე

https://rustaveli.org.ge/res/docs/fdf932811bdcc49c9795c0657e76b4ae5ef953a3.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/9b4154745436655a34525e4c009e1a8b66bd1600.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/58bb3480ce45e1065594a629c545363761554515.pdf
res/docs/d4a9332abfeac5c0518c26e3a1ac98af2c2f3ca6.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/36f46668f1bbc30b6690165bf6da3ad6adcd490b.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/aabfab133592a64133b3c2307ecd0f94707c168d.pdf


32 CARYS-19-158

მდ. დურუჯის კალაპოტში ქ. 

ყვარელთან აკუმულირებული 

თიხაფიქალშემცველი ნატანიდან 

სამშენებლო-კერამიკული 

ნაკეთობების დამზადების 

ინოვაციური ტექნოლოგიები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

ელენა შაფაქიძე

33 CARYS-19-305

თოვლის ზვავის საწინააღმდეგო 

ინოვაციური კომპლექსური 

ღონისძიება

გარემოს დაცვის ეკოცენტრი  გივი გავარდაშვილი

34 CARYS-19-106

ენერგიის მართვის სისტემის 

დამუშავება მაღალტექნოლოგიური 

კონტროლერის გამოყენებით 

ელექტროგამანაწილებელ ქსელთან 

და მომხმარებელთან 

მიკროგენერატორების 

მისაერთებლად

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი

 თამარ ბერბერაშვილი

35 CARYS-19-668

სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის 

ნარჩენების კომპლექსური კვლევა და 

მათი ათვისების ტექნოლოგიების 

დამუშავება

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო 

ინსტიტუტი

ნიკა ბოჭორიშვილი

36 CARYS-19-2345

ავტომობილის რეკუპერაციული 

საკიდარი სავალი ნაწილის რხევითი 

ენერგიის რეგენერაციით

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

 ომარი ზივზივაძე

https://rustaveli.org.ge/res/docs/4e72d048a694e384141447328bbea3eb9110cee8.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/9a0ffc4faa1a993fa95d5d1364d1ff507d57502e.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/09723851b5308c9ed7d73365f0fd5cada58cc8ee.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/dcda3c97486a72982c2ec0d2f451208aa72e9c15.pdf
https://rustaveli.org.ge/res/docs/78caca38530808b8569c2dcabc06d98b178d432b.pdf

