
დანართი №1 

დამტკიცებულია  

სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო  

ფონდის გენერალური დირექტორის  

2021 წლის 13 სექტემბრის N119 ბრძანებით 

 

საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ საგრანტო კონკურსის პირობები 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების (შემდგომში – გრანტი) მიზანია ღიად 

გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის (შემდგომში – კონკურსი) გზით, ხელი შეუწყოს გამოცემისათვის 

გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო ნაშრომების (წიგნი/ მონოგრაფია / საგნობრივი ენციკლოპედია) 

შერჩევას და მათ გამოქვეყნებას. 

2. საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში პროექტის წარდგენა შესაძლებელია 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 23 აგვისტოს 

№176/ნ ბრძანების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნული სამეცნიერო მიმართულებების 

შესაბამისად. ამ მიმართულებებს კონკურსის სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორის (დანართი 

№10) მიხედვით მიენიჭა შემდეგი კოდები: 

1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; 

2.  ინჟინერია და ტექნოლოგიები; 

3.  მედიცინისა და ჯანმრთელობის მეცნიერებები; 

4.  აგრარული მეცნიერებები; 

5.  სოციალური მეცნიერებები; 

6.  ჰუმანიტარული მეცნიერებები; 

7.  საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები. 

3. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 23 აგვისტოს 

№176/ნ ბრძანების პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად  საგრანტო კონკურსის პრიორიტეტულ 

მიმართულებად განისაზღვროს საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები.  

4. კონკურსი ფინანსდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და მის ადმინისტრირებას 

ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი (შემდგომში – ფონდი) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის 2019 წლის 23 აგვისტოს №176/ნ ბრძანებით და წინამდებარე ბრძანებით 

განსაზღვრული წესების შესაბამისად. 

 

მუხლი 2. კონკურსში მონაწილე სუბიექტები და მონაწილეობის პირობები 

1. პროექტს უნდა ჰყავდეს: 

ა) წამყვანი ორგანიზაცია - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირები, საქართველოში რეგისტრირებული კერძო სამართლის არასამეწარმეო 

(არაკომერციულ) იურიდიული პირები, რომელთა წესდების/დებულების მიზანია სამეცნიერო კვლევების 

განხორციელება, საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს; წამყვანი ორგანიზაცია 

უზრუნველყოფს პროექტის ძირითად და დამხმარე პერსონალს პროექტით გათვალისწინებული 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, ახორციელებს პროექტის განხორციელების ანგარიშგებას გრანტის 

გამცემის მიერ დამტკიცებული ფორმებისა და წესის შესაბამისად, ორგანიზაციის ბუღალტრული 

აღრიცხვისგან განცალკევებით აწარმოებს გრანტის ბუღალტრულ აღრიცხვას, ასრულებს საგრანტო 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა ვალდებულებებს. 



ბ) ძირითადი პერსონალი – საქართველოს მოქალაქე დოქტორის, მაგისტრის ან მათთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, დოქტორანტურის, მაგისტრატურის ან რეზიდენტურის სტუდენტს. 

გ) პროექტის ხელმძღვანელი – დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე 

საქართველოს მოქალაქე პროექტის ძირითადი პერსონალიდან, რომელიც პროექტს განახორციელებს 

წამყვან ორგანიზაციაში და ხელმძღვანელობს პროექტით გათვალისწინებულ კვლევას და 

პასუხისმგებელია, როგორც პროექტის სამეცნიერო შედეგებზე, ისე პროექტით გათვალისწინებული 

საქმიანობის ანგარიშგებაზე. პროექტის ხელმძღვანელი შესაძლებელია ამავე დროს იყოს ახალგაზრდა 

მეცნიერი; 

დ) 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; 

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

3. პროექტს შეიძლება ჰყავდეს თანადამფინანსებელი – იურიდიული ან ფიზიკური პირ(ებ)ი, 

რომელიც/რომლებიც ფონდთან ერთად აფინანსებს/აფინენსებენ პროექტს. 

4. პროექტში ძირითადი პერსონალის სტატუსით არ შეუძლია ჩართული იყოს პირი, რომელიც დაფინანსდა 

ფონდის მიერ ადმინისტრირებული 2019 წლის და 2021 წლის საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო 

გრანტების შესახებ საგრანტო კონკურსების ფარგლებში. 

 

მუხლი 3. ძირითადი და 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. 

4. პროექტის ბიუჯეტი არ ითვალისწინებს შრომის ანაზღაურების გაცემას; 

5. პროექტს შესაძლოა ჰქონდეს თანადაფინანსება – დამატებითი ფინანსური მხარდაჭერა. 

თანადაფინასებად არ განიხილება ფონდის მიერ გაცემული ნებისმიერი სხვა გრანტი. 

6. ფონდი არ ანაზღაურებს პროექტის მომზადებისა და წარდგენისათვის გაწეულ ხარჯებს. 

 

მუხლი 4. საკონკურსო დოკუმენტაცია 

1. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის პროექტის ხელმძღვანელმა გრანტების მართვის ერთიან 

სისტემაში GMUS-ში [Grants Management Unified System] ელექტრონულად უნდა დაარეგისტრიროს 

პროექტი, რომელიც შედგება შემდეგი დოკუმენტებისგან: 

ა) კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ (დანართი 2, ივსება GMUS-ში პროექტის რეგისტრაციის 

დროს); 

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

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

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

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



ე) ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წარმოდგენილი უნდა იყოს 

იურიდიული პირის, ან ფიზიკური პირის მიერ დადასტურებული და სავალდებულოა ცნობაში 

მითითებული იყოს თანადაფინანსების თანხა და მიზნობრიობა. 

ვ) იურიდიული პირის მხრიდან თანადაფინანსების შემთხვევაში ცნობა თანადაფინანსების შესახებ 

წარმოდგენილი უნდა იყოს ორგანიზაციის ოფიციალურ ბლანკზე ან დანართი 8-ის ფორმით, 

დამოწმებული თანადამფინანსებელი ორგანიზაციის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და 

ორგანიზაციის ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). (იტვირთება GMUS-ში PDF დოკუმენტის სახით). 

თუ დოკუმენტის ორიგინალი გაცემულია უცხო ენაზე, აუცილებელია მისი ქართული თარგმანი 

დამოწმებული თარჯიმანთა ბიუროს მიერ; 

ზ) ფიზიკური პირის მხრიდან თანადაფინანსების შემთხვევაში ცნობა თანადაფინანსების შესახებ 

წარმოდგენილი უნდა იყოს დანართი 8-ის ფორმით, დამოწმებული თანადამფინანსებელი ფიზიკური 

პირის ხელმოწერით (იტვირთება GMUS - ში PDF დოკუმენტის სახით). თუ დოკუმენტის ორიგინალი 

გაცემულია უცხო ენაზე, აუცილებელია მისი ქართული თარგმანი დამოწმებული თარჯიმანთა ბიუროს 

მიერ; 

თ) 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); 

ი) 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; 

კ) 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; 

2. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობისათვის ფონდის კანცელარიაში კონკურსანტებმა უნდა 

წარმოადგინონ: პროექტის წარმდგენი იურიდიული და ფიზიკური პირების  ერთობლივი  „განცხადება 

კონკურსში მონაწილეობის შესახებ“ (დანართი 9, გენერირდება GMUS-ით) დამოწმებული შესაბამისი 

ხელმოწერებითა და ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

3. კონკურსში გამარჯვების  შემთხვევაში გრანტის  მიმღებმა  ფონდის  კანცელარიაში  უნდა წარმოადგინოს: 

ა) საგრანტო ხელშეკრულებაში განსაზღვრული წამყვანი ორგანიზაციის მიერ პროექტისთვის გახსნილი 

მიზნობრივი საბანკო/სახაზინო ანგარიში, რომელზეც არ დაირიცხება სარგებელი და მოხდება გრანტის 

სახსრების ჩარიცხვა; 

ბ) ცნობა იმის შესახებ, რომ წამყვან ორგანიზაციებს არ გააჩნია დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის 

წინაშე; 

გ) თანადაფინანსების  ცნობის  (ასეთის  არსებობის  შემთხვევაში)  ორიგინალი  –  თუ  ცნობის ორიგინალი 

უცხოენოვანია, მას თან უნდა ერთვოდეს ქართული თარგმანი დამოწმებული თარჯიმანთა ბიუროს მიერ. 

4. საკონკურსო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ამ ბრძანებით დამტკიცებული წესების, 

ფორმებისა და ვადების დაცვით. 



5. პროექტის სრულყოფილად წარმოდგენაზე, იდენტურობასა და თარგმანის ხარისხზე პასუხისმგებელია 

პროექტის ხელმძღვანელი. 

 

მუხლი 5. კონკურსზე რეგისტრაციის წესი 

1.  კონკურსში პროექტის რეგისტრაცია ხორციელდება შემდეგი სახით: 

ა) პროექტის ელექტრონული რეგისტრაცია – 2021 წლის 15 სექტემბერიდან-15 ოქტომბერის 18:00 საათამდე; 

ბ) პროექტის ფონდის კანცელარიაში რეგისტრაცია – 2021 წლის 20 ოქტომბერის 18:00 საათამდე. 

2.  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 და კონკურსის პირობების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის კ-ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული დოკუმენტების ატვირთვა. 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 (იხ. კონკურსის პირობების მე-4 მუხლის 

1-ლი პუნქტი). 

3. ფონდის კანცელარიაში რეგისტრაციის ეტაპი გულისხმობს კონკურსში მონაწილეობის შესახებ 

განცხადების წარმოდგენას ფონდის კანცელარიაში კონკურსის პირობების მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტით 

დადგენილი წესის შესაბამისად. 

4. საკონკურსოდ განიხილება მხოლოდ ის პროექტი, რომელსაც დადგენილი ვადებისა და წესების დაცვით 

გავლილი აქვს ელექტრონული რეგისტრაცია და ფონდის კანცელარიაში წარმოდგენილი აქვს შესაბამისი 

„განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ.“ 

 

მუხლი 6. კონკურსის ადმინისტრირება 

1. კონკურსის ადმინისტრირების ეტაპებია: 

ა) კონკურსის გამოცხადება; 

ბ) პროექტების ფონდში წარდგენა; 

გ) პროექტების ტექნიკური ექსპერტიზა; 

დ) პროექტების შეფასება კომისიის მეშვეობით; 

ე) კომისიის შეფასების საფუძველზე შერჩეული დასაფინანსებელი და სათადარიგო პროექტების 

გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცება; 

ვ) გრანტის მიმღებთან საგრანტო ხელშეკრულებების გაფორმება. 

2. რეგისტრირებული პროექტების კონკურსის მიზნებისათვის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

შემოწმების მიზნით ფონდი ჩაატარებს წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ტექნიკურ ექსპერტიზას, 

დაადგენს ხარვეზს და იმოქმედებს კანონის შესაბამისად. 

3. ფონდი უფლებამოსილია საგრანტო კონკურსის ნებისმიერ ეტაპზე კონკურსიდან მოხსნას პროექტი, თუ: 

ა) არ შეესაბამება კონკურსის მიზნებისათვის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის 2019 წლის 23 აგვისტოს №176/ნ ბრძანების განსაზღვრულ მოთხოვნებს ან ფონდის 

გენერალური დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცებულ 

კონკურსის პირობებს; 



ბ) კონკურსის პირობების მე-4 მუხლით განსაზღვრული დოკუმენტები წარმოდგენილია არასრულად, ან 

შეიცავს ყალბ ინფორმაციას, ან წარმოდგენილია დადგენილი ფორმებისა და ვადების დარღვევით. 

 

მუხლი 7. პროექტების შეფასება 

1. კონკურსის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მყოფი რეგისტრირებული პროექტები შესაფასებლად 

გადაეცემა კომისიას. 

2. პროექტი შესაფასებლად არ გაეგზავნება იმ ექსპერტს, რომელიც პროექტის წარმომდგენმა დაასახელა 

არასასურველ ექსპერტად. 

3. პროექტების შეფასება ხორციელდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის 2019 წლის 23 აგვისტოს №176/ნ ბრძანების მე-9 და მე-10 მუხლებით დადგენილი 

წესებით და მე-14 მუხლში მოცემული „საგრანტო პროექტის შეფასების კრიტერიუმებით“. 

 

მუხლი 8. საგრანტო ხელშეკრულება 

1. დასაფინანსებლად შერჩეული პროექტების ფონდის გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცების 

შემდეგ ფონდი  უზრუნველყოფს  საგრანტო  ხელშეკრულებათა  გაფორმებას  პროექტებში  მონაწილე  

ძირითად პერსონალსა და წამყვან ორგანიზაციასთან, რომელშიც დეტალურად გაიწერება 

ურთიერთვალდებულებათა პირობები. 

2. საგრანტო ხელშეკრულება გაფორმდება კონკურსში გამარჯვებულებთან, რომლებიც წარმოადგენენ ამ 

პირობების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ დოკუმენტებს.  

3. ხელშეკრულება ფორმდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის 2019 წლის 23 აგვისტოს №176/ნ ბრძანებით განსაზღვრული წესების დაცვით. 

4. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გრანტის თანხები გადაირიცხება პროექტის მიზნობრივ ანგარიშზე 

ავანსის სახით. 

5. გამარჯვებული პროექტის ხელმძღვანელის ან ძირითადი პერსონალის წევრების შეცვლა შესაძლებელია 

მხოლოდ განსაკუთრებული შემთხვევების დროს, არგუმენტირებული დასაბუთების საფუძველზე. 

 

მუხლი 9. პროექტის შესრულების მონიტორინგი 

1. ფონდი ახორციელებს დაფინანსებული პროექტების საგრანტო ხელშეკრულების შესრულების 

მონიტორინგს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 

23 აგვისტოს №176/ნ ბრძანების მე-12 მუხლით განსაზღვრული წესების დაცვითა და საგრანტო 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რეგულაციით. 

2.  ანგარიშის განხილვისას საგრანტო პროექტით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში გრანტის მიმღებს განესაზღვრება ხარვეზის გამოსწორების გონივრული 

ვადა. საგრანტო ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელება შესაძლებელია გრანტის მიმღების მიერ 

წარმოდგენილი დასაბუთებული წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. მოთხოვნილი ცვლილება უნდა 

იყოს დაკავშირებული პროექტით გათვალისწინებულ მიზნებსა და ამოცანების შესრულებასთან.   

 

მუხლი 10. პროექტის შეჩერება, შეწყვეტა და დასრულება 

1. პროექტის შეჩერება, შეწყვეტა და დასრულება რეგულირდება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 

კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 23 აგვისტოს №176/ნ ბრძანებით. 

2. გრანტის შეწყვეტის შემთხვევაში, გარდა ფორს-მაჟორული გარემოებებისა, გრანტის მიმღები 

ვალდებულია შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე დააბრუნოს არამიზნობრივად დახარჯული თანხა და 

აუთვისებელი ნაშთი.  

 

 



მუხლი 11. 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. 


