
გრანტის მიმღები
ხელშეკრულების 

№

გადარიცხული 

გრანტის ოდენობა
გრანის მიზნობრიობა

დაფინანსების 

წელი

დავით მჭედლიშვილი 04/01 67,188.60          სამეცნიერო გრანტი 2021

ირაკლი ლომიძე 04/01 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო წერეთელი CNR-19-030 19,885.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი ჯიბუტი CNR-19-075 19,885.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ბეჟან ჭანკვეტაძე (რუსუდან კაკავა) CNR-19-127 19,803.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი ფარცხალაძე CNR-19-184 16,882.37          სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამ ციცაგი CNR-19-215 19,885.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მაკა ნუცუბიძე GFI-21-017 4,614.88            სამეცნიერო გრანტი 2021

ირინე სახელაშვილი GFI-21-036 4,600.75            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DP2016_16 11,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი DP2016_23 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ირინა ლობჟანიძე DP2016_23 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარ კალხიტაშვილი DP2016_23 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

რატი გუმაშვილი DP2016_23 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თეონა დამენია DP2016_23 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ოთარ ჯავახიშვილი JFZ_18_01 37,199.75          სამეცნიერო გრანტი 2021

ანა გოგიშვილი JFZ_18_02 37,421.30          სამეცნიერო გრანტი 2021

შალვა რობიტაშვილი JFZ_19_02 17,867.63          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნანა ხუნდაძე JFZ_19_03 31,151.40          სამეცნიერო გრანტი 2021

ირაკლი ლომიძე JFZ_21_131 11,691.46          სამეცნიერო გრანტი 2021

თინათინ ქაჩლიშვილი PHD_F_17_189 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი კენჭაძე PHD_F_17_232 5,550.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო გოგოხია PHDF-18-1136 16,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო ლომიძე PHDF-18-1146 16,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ალექსანდრე რუსეცკი PHDF-18-1147 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ცოტნე იაშვილი PHDF-18-1264 2,300.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სოფია ბერაძე PHDF-18-1327 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ბექა ბერძენიშვილი PHDF-18-1482 4,790.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარ ქამუშაძე PHDF-18-1532 6,125.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ანი ბიკაშვილი PHDF-18-1649 16,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამ ოდილავაძე PHDF-18-1832 1,625.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ზურაბ ვაშაკიძე PHDF-18-186 5,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი ბენაშვილი PHDF-18-1930 4,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ონისე ენუქიძე PHDF-18-1967 9,925.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამ მათიაშვილი PHDF-18-2020 10,350.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სალომე მელაძე PHDF-18-217 9,210.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამ შენგელია PHDF-18-2240 8,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ანი ბილანიშვილი PHDF-18-238 17,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მაია ურუშაძე PHDF-18-280 6,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

გვანცა სალუქვაძე PHDF-18-283 7,325.99            სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარ ქემოკლიძე PHDF-18-2954 5,997.76            სამეცნიერო გრანტი 2021

ირაკლი სხირტლაძე PHDF-18-309 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სოფიო კურტანიძე PHDF-18-354 10,084.15          სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარ წინამძღვრიშვილი PHDF-18-4028 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ერმინე მაღრაძე PHDF-18-449 5,413.49            სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი თუთბერიძე PHDF-18-476 4,850.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ანა გოგოლაშვილი PHDF-18-485 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ქეთავან ცომაია PHDF-18-494 5,060.87            სამეცნიერო გრანტი 2021



მარიამ რუხაძე PHDF-18-557 9,850.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

მარგალიტა ბაჩილავა PHDF-18-5615 16,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამ ჯიბუტი PHDF-18-627 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ილია აკობია PHDF-18-723 9,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ხატია ანანიაშვილი PHDF-18-736 222.52               სამეცნიერო გრანტი 2021

ნოდარ კილაძე PHDF-18-858 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ირაკლი ლომიძე PHDF-19-038 20,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ოთარი გაბუნია PHDF-19-049 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნატალია მჭედლიშვილი PHDF-19-057 10,075.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გრიგოლ თანიაშვილი PHDF-19-060 17,824.43          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო თავართქილაძე PHDF-19-1057 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თეკლე ყალიჩავა PHDF-19-1247 30,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მაია მეტრეველი PHDF-19-1542 10,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ირაკლი ჯავახიშვილი PHDF-19-159 20,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თეონა კვანჭიანი PHDF-19-1975 10,598.50          სამეცნიერო გრანტი 2021

ეკატერინე ბოჭორიშვილი PHDF-19-2125 16,460.99          სამეცნიერო გრანტი 2021

საბა ჯოხაძე PHDF-19-216 10,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი ფოფხაძე PHDF-19-2224 20,930.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ლია ბობოხიძე PHDF-19-2454 11,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ლაურა კაველიძე PHDF-19-2590 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო მაისურაძე PHDF-19-2646 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ალექსანდრე რაზმაძე PHDF-19-268 13,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ქეთევან ცეცხლაძე PHDF-19-271 15,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ანა ცოკილაური PHDF-19-2847 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნიკოლოზი წვერავა PHDF-19-3553 6,375.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარ ჭიჭინაძე PHDF-19-3671 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მარინე ტურაშვილი PHDF-19-3709 17,150.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარ პაპუაშვილი PHDF-19-4072 16,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნიკა ტაბატაძე PHDF-19-4077 24,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამი კაპანაძე PHDF-19-431 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ლაშა ტყებუჩავა PHDF-19-438 8,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ელენე ქადაგიშვილი PHDF-19-4544 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო კობახიძე PHDF-19-501 20,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი იაშვილი PHDF-19-519 9,950.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარ ბერიძე PHDF-19-532 31,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო ჯანელიძე PHDF-19-5332 19,440.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო აბულაძე PHDF-19-5569 13,950.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

დიმიტრი აქუბარდია PHDF-19-559 20,940.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მარინე ნოზაძე PHDF-19-749 9,010.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ელისაბედ კვერღელიძე PHDF-19-751 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო გრძელიშვილი PHDF-19-8446 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ლამარა რურუა PHDF-19-972 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნიკოლოზ ვანიშვილი PHDF-19-979 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ანდრია როგავა PHDF-21-086 20,600.40          სამეცნიერო გრანტი 2021

ანზორ გიორგაძე PHDF-21-087 10,455.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი ახალაია PHDF-21-088 15,075.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარ გუჩუა PHDF-21-091 8,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარი თოლორდავა PHDF-21-10029 9,700.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნათია კევლიშვილი PHDF-21-1055 11,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ირინე დოღაძე PHDF-21-1149 9,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო ხარებავა PHDF-21-1242 5,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამ მანჯიკაშვილი PHDF-21-1248 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021



გიორგი ჯღარკავა PHDF-21-125 12,650.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გია ჩილინგარაშვილი PHDF-21-1290 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

რატი სტურუა PHDF-21-130 4,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნანი მანველიშვილი PHDF-21-1322 8,950.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ტატიანა სიჭინავა PHDF-21-137 1,883.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

იოსებ გიორგობიანი PHDF-21-1399 5,945.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ეთერი ედიშერაშვილი PHDF-21-1456 4,370.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

პავლიკა ჯაგუნავა PHDF-21-1547 15,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ირინე შარიქაძე PHDF-21-1592 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნათია ბოკუჩავა PHDF-21-1607 14,950.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ლევან იოსელიანი PHDF-21-1617 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

დავით ბარამიძე PHDF-21-1702 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ირინა კომახიძე PHDF-21-1716 5,950.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ირაკლი ავქოფაშვილი PHDF-21-1718 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიკა ჩიკვილაძე PHDF-21-1731 16,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი მინდიაშვილი PHDF-21-179 9,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი ბიძინაშვილი PHDF-21-1825 10,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სოფიკო კვინიკაძე PHDF-21-184 12,375.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამ გუგუშვილი PHDF-21-1867 18,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო ხუციშვილი PHDF-21-188 6,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო ჩიღვინაძე PHDF-21-1886 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ირაკლი სალია PHDF-21-1908 5,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი ვაშალომიძე PHDF-21-197 6,349.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი ქისტაური PHDF-21-2039 13,099.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სოფიო ღოლაძე PHDF-21-2176 7,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ვეფხია კუხალაშვილი PHDF-21-2209 12,925.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თამაზ დარჩიძე PHDF-21-2427 10,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ვაჟა სულაშვილი PHDF-21-2432 10,375.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ციცია მკერვალი PHDF-21-2580 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ლელა არაბული PHDF-21-260 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნათელა ძებისაშვილი PHDF-21-268 11,550.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამი რუსიტაშვილი PHDF-21-2806 10,490.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მაია კიკვაძე PHDF-21-2832 10,200.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ფიქრია ხომასურიძე PHDF-21-2891 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნიკო ხუციშვილი PHDF-21-292 10,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარ გვალია PHDF-21-309 11,050.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ლაშა გულბანი PHDF-21-318 17,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარი ბარბაქაძე PHDF-21-3212 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ბიძინა კულუმბეგოვი PHDF-21-3221 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ოთარ ჟიჟიაშვილი PHDF-21-327 7,475.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო გიორგაძე PHDF-21-350 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ლელა ჩიტაძე PHDF-21-3500 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მაგული ღამბაშიძე PHDF-21-3543 8,791.50            სამეცნიერო გრანტი 2021

ქეთევანი ჭილაია PHDF-21-3599 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი გვენცაძე PHDF-21-3645 8,780.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ვასილი ბერუაშვილი PHDF-21-3812 6,065.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ანა ელიზაროვა PHDF-21-3954 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თეა ინწკირველი PHDF-21-403 11,637.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მარგარიტა თუთბერიძე PHDF-21-4434 10,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ზურა გამთენაძე PHDF-21-446 9,126.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამი შარია PHDF-21-4839 7,055.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

დავით იობიძე PHDF-21-5365 5,150.00            სამეცნიერო გრანტი 2021



ეკატერინე ჭუმბურიძე-შეწირული PHDF-21-5399 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ელენე შეროზია PHDF-21-5568 10,776.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თინათინი ძოძუაშვილი PHDF-21-5573 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნატა ბაკურაძე PHDF-21-590 10,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მარინა მჟავანაძე PHDF-21-5986 8,220.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნათია კეკენაძე PHDF-21-6607 4,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნიკა პაპოშვილი PHDF-21-684 17,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნატალია კიკნაძე PHDF-21-685 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი ყანჩელაშვილი PHDF-21-694 7,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ანა ცაცანაშვილი PHDF-21-7024 8,375.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო ოგანეზოვი PHDF-21-7170 15,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ლენა ჯაჯანიძე PHDF-21-7314 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თამთა ჭრიკიშვილი PHDF-21-7367 5,180.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი მჟავანაძე PHDF-21-740 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნიკოლოზ ჟღენტი PHDF-21-7551 10,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თამაზი დევიძე PHDF-21-7582 5,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო მდინარაძე PHDF-21-856 12,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მარგარიტა კარაპეტიანი PHDF-21-859 14,610.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ეკატერინე ლაბაძე PHDF-21-881 5,980.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

თათული დუშუაშვილი PHDF-21-895 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო ჯავახიშვილი PHDF-21-9027 8,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

კოტე ლომიძე PHDF-21-914 7,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო ქაჩლიშვილი PHDF-21-9141 10,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თეა გოგოლიშვილი PHDF-21-963 9,910.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

თეიმურაზ ჯოჯუა YS17_60 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS17_60 14,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-18-040 750.00               სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი" YS-18-043 5,221.17            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-18-046 4,717.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ლილი ნადარაია YS-18-061 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-18-061 3,369.04            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი YS-18-063 750.00               სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-18-072 10,290.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-096 11,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-18-1159 4,550.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი YS-18-1446 7,120.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-1461 4,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-1480 5,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი YS-18-181 4,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-1940 1,102.49            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-1951 13,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-2025 9,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
YS-18-2034 750.00               სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამ ციცაგი YS-18-2526 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-18-2771 750.00               სამეცნიერო გრანტი 2021



ნინო ჩხეიძე YS-18-333 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-18-333 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-385 12,150.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-18-608 1,580.05            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-18-610 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-18-692 745.78               სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო YS-18-888 5,775.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

მელანო შავგულიძე YS-18-960 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
YS-18-960 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ალექსანდრე ჯიშიაშვილი YS-19-087 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-19-087 15,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ლევან ლომიძე YS-19-102 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-19-102 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გურანდა ავქოფაშვილი YS-19-105 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-105 20,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ვიქტორ ალანია YS-19-1104 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-1104 20,057.50          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო გოგუაძე YS-19-1497 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-1497 20,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ვახტანგ ჭარაია YS-19-154 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-154 14,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამ დედაბრიშვილი YS-19-1633 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი YS-19-1633 20,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნათელა დუნდუა YS-19-165 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-19-165 8,950.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-168 8,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ლალი ყრუაშვილი YS-19-1737 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
YS-19-1737 18,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნანა გრატიაშვილი YS-19-1867 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-19-1867 14,255.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარ გიორგაძე YS-19-2047 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-2047 21,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-19-2229 5,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

თინათინ ელბაქიძე YS-19-2445 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ლაბორატორია
YS-19-2445 15,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო ბათიაშვილი YS-19-2485 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი YS-19-2485 10,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

პაატა ბრეკაშვილი YS-19-2532 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი YS-19-2532 21,225.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თამაზ გოგოლაძე YS-19-2728 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი YS-19-2728 20,980.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მაკა მურადაშვილი YS-19-277 14,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2021



სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
YS-19-277 21,130.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნანა დიხამინჯია YS-19-2887 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-19-2887 20,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მიხეილ ბარნოვი YS-19-3098 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-3098 25,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თეა აბრამიშვილი YS-19-348 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ლაბორატორია
YS-19-348 17,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მიხეილ რუხაია YS-19-367 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-367 20,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნიკა ბოჭორიშვილი YS-19-421 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი YS-19-421 20,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნატო შავრეშიანი YS-19-435 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-435 16,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო ჟღენტი YS-19-439 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი YS-19-439 17,830.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შალვა ზვიადაძე YS-19-480 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-480 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

თეა ქამუშაძე YS-19-521 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-521 18,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ლევან ანთაშვილი YS-19-542 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და 
მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

YS-19-542 18,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ივანე დარსაველიძე YS-19-570 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-19-570 3,238.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ლიანა ქოიავა YS-19-729 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
YS-19-729 21,175.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ირინა უგრეხელიძე YS-19-806 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ნ. ბერძენიშვილის სახ. ქუთაისის სახელმწიფო 

ისტორიული მუზეუმი
YS-19-806 20,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მაია ჭიჭინაძე YS-19-819 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-19-819 26,150.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნათია თამარაშვილი YS-19-967 14,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის 

და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
YS-19-967 22,050.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ანა თეთრუაშვილი YS-21-104 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-21-104 8,450.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

მანონი კოდუა YS-21-108 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-21-108 7,450.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ვერიკო ჯელაძე YS-21-109 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-109 12,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ქეთევანი კანკავა YS-21-1216 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
YS-21-1216 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამ ჭიღლაძე YS-21-1235 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021



სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
YS-21-1235 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სალომე ბაგაშვილი YS-21-127 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული 

ასტროფიზიკური ობსერვატორია
YS-21-127 2,700.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო ფონჯავიძე YS-21-128 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-21-128 8,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შორენა ქურდაძე YS-21-1302 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი YS-21-1302 9,450.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნათია გიგაური YS-21-132 7,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-21-132 6,660.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

თინათინი ბუკია YS-21-1340 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-1340 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ვლადიმერ გამსახურდია YS-21-1375 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-1375 11,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

მაია ბალახაშვილი YS-21-1473 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-21-1473 6,700.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ეკა კვირკველია YS-21-1562 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-21-1562 9,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ანა მარგველაშვილი YS-21-1595 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-21-1595 14,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო დათუნაშვილი YS-21-165 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-21-165 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

მარიამ ბერიაშვილი YS-21-1667 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-21-1667 5,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

დიმიტრი ნარიმანიშვილი YS-21-1724 7,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-21-1724 3,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ოთარი კემულარია YS-21-1798 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-21-1798 9,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

დავით გოგიჩაიშვილი YS-21-1846 7,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-1846 5,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ხათუნა ყანდაშვილი YS-21-1863 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-1863 6,310.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი ჯოლოგუა YS-21-2114 7,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი YS-21-2114 2,850.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

თემურ ქანთარია YS-21-2215 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი YS-21-2215 8,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

თეა თვალავაძე YS-21-2276 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული 

ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი
YS-21-2276 7,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ქრისტინე შავლაყაძე YS-21-229 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-21-229 2,350.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ხათუნა გაფრინდაშვილი YS-21-2326 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი YS-21-2326 5,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სულხან ტაბაღუა YS-21-2451 6,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2021



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-2451 700.00               სამეცნიერო გრანტი 2021

თენგიზ ქანთარია YS-21-2522 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი YS-21-2522 10,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ვლადიმერი ნაფეტვარიძე YS-21-2606 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-2606 6,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სალომე პატარიძე YS-21-2639 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-21-2639 5,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ირაკლი ფაღავა YS-21-2879 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-21-2879 750.00               სამეცნიერო გრანტი 2021

ბესარიონ ლასარეიშვილი YS-21-3118 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი YS-21-3118 10,050.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

კახა სოხაძე YS-21-313 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი YS-21-313 5,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სოფიო თოთიბაძე YS-21-339 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-339 2,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

გვანცა ვაჩაძე YS-21-3411 7,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-21-3411 10,270.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი ქუთელია YS-21-342 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი
YS-21-342 8,300.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ლია წვერავა YS-21-347 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-21-347 12,450.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნათია ქვაჩაკიძე YS-21-3591 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-21-3591 3,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ჯიმშერი ჩხვიმიანი YS-21-3613 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-21-3613 4,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარ მახარაძე YS-21-3728 7,200.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-3728 11,050.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი მიქელაძე YS-21-3831 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-3831 3,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ია შეყრილაძე YS-21-3899 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-21-3899 3,350.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

გიორგი ხიშტოვანი YS-21-4033 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი YS-21-4033 3,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნინო გოდერძიშვილი YS-21-4201 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-21-4201 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

მაია ლომიშვილი YS-21-444 6,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი YS-21-444 5,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნიკა თიკანაშვილი YS-21-483 6,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი YS-21-483 4,087.50            სამეცნიერო გრანტი 2021

ზურაბ ყუშიტაშვილი YS-21-488 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი YS-21-488 8,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ერეკლე პირველი YS-21-541 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი YS-21-541 11,050.00          სამეცნიერო გრანტი 2021



თეა შავაძე YS-21-554 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-554 7,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ონისე ენუქიძე YS-21-612 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-612 10,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ნათია ნაცვლიშვილი YS-21-629 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 

კვლევითი ცენტრი
YS-21-629 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნათია შენგელია YS-21-687 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის 

ინსტიტუტი
YS-21-687 9,864.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

მარინე ჭკადუა YS-21-694 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი YS-21-694 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ალექსანდრე სბორშჩიკოვი YS-21-845 6,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-845 6,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

თამარ ქარაია YS-21-995 7,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
YS-21-995 4,350.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

როლანდ დუდუჩავა, გიორგი ტეფნაძე, მედეა ცაავა, 
თენგიზ ბუჩუკური, გიორგი თუთბერიძე, ემზარ 

ხმალაძე, გურამ გოგიშვილი, ზურაბ ვაშაკიძე
SPG-21-2194 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ვაჟა კიკნაძე, თამთა ჭანტურია,, ნიკოლოზ 

წიქარიძე, რევაზ პაპუაშვილი, ეკა კარტოზია, 
დიმიტრი ნარიმანიშვილი

SPG-21-292 9,870.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ნიკოლოზ წიქარიძე, ნიკოლოზ ვანიშვილი, თამარ 

აღაპიშვილი, ელისო ყვავაძე, ნიკოლოზ 

ცქვიტინიძე, ანა მგელაძე
SPG-21-420 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 04/46 290,596.95        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 217344 7,110.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-1193 73,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-12533 118,300.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-14169 98,914.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-1462 110,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-14747 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-17189 45,080.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-1887 82,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-19964 68,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-22377 113,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-564 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-6226 78,690.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-677 75,420.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-6953 85,303.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-7653 77,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-18-782 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-118 43,137.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-11872 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-1759 56,530.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-19760 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-2295 79,968.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-24458 71,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2021



სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-3114 69,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-3211 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-3657 76,633.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-4340 78,376.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-4790 63,150.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-498 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-5429 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-7478 57,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-7726 57,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-8306 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_101 6,609.67            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_140 5,355.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_31 9,436.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_357 29,032.43          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_454 12,390.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_466 3,640.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_534 10,315.97          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_609 24,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_624 3,696.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_94 11,795.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი HE-21-977 69,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SP-2-21-088 3,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SP-2-21-276 5,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SP-2-21-524 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SP-21-099 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SP-21-200 5,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი SPG-21-1765 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/01 30,818.40          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/48 274,015.30        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
04/50 288,579.20        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
216682 3,423.86            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR-18-1045 140,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR-18-281 140,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR-18-343 280,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR-18-601 140,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR-18-629 133,800.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR-18-741 110,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR-18-750 140,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
AR-19-719 140,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI-2018-118 23,820.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI-2018-1785 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI-2018-293 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI-2018-298 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI-2018-335 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
DI-2018-479 4,260.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-009 78,150.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-013 69,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-072 50,929.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-10092 109,780.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-10849 117,750.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-1268 79,905.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-15744 21,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-1599 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-18411 108,600.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-19173 79,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-20157 57,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-2216 65,040.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-2499 69,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-3422 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-3459 58,710.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-3659 51,608.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-3765 79,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-3889 74,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-6262 51,157.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-6322 32,434.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-783 79,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-8122 109,928.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-18-862 42,120.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-124 58,075.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-14993 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-18557 61,842.00          სამეცნიერო გრანტი 2021



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-22022 79,560.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-225 11,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-25231 79,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-4049 49,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-4058 35,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-479 62,470.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-5196 68,578.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-5263 73,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-7480 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-7543 79,947.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-7625 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-795 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-8110 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-8190 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR-19-8876 51,263.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_107 4,054.97            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_144 12,141.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_158 768.23               სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_160 828.42               სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_184 5,750.95            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_229 15,270.08          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_230 2,800.59            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_279 8,820.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_331 17,351.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_354 784.00               სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_387 1,404.08            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_388 4,494.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_431 2,415.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_444 15,511.31          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_478 14,303.10          სამეცნიერო გრანტი 2021



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_485 5,454.96            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_548 831.72               სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_570 6,370.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_624 2,184.80            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_629 11,828.72          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
FR17_86 4,416.39            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
HE-18-1344 17,884.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
HE-18-911 43,840.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
HE17_43 334.00               სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
BRG-I-21-228 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CS-I-21-130 59,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
CS-I-21-158 59,950.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
HE-21-1739 69,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
HE-21-873 100,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
OTG-II-21-197 35,225.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
OTG-I-21-428 48,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-2-21-008 5,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-2-21-215 2,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-2-21-269 4,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-2-21-351 2,700.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-2-21-504 3,851.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-2-21-619 4,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-2-21-681 5,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-21-070 4,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-21-225 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-21-290 5,950.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-21-481 5,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-21-552 5,850.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SP-21-656 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
SPG-21-513 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021



სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR-18-1244 140,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR-18-1911 274,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR-18-343 280,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR-18-613 139,600.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR-19-1211 280,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR-19-1154 249,800.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი AR-19-1936 139,999.93        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი DI-2018-118 42,670.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი DI-2018-1429 65,300.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი DI-2018-479 54,840.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-11671 75,520.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-3398 23,282.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-3667 74,340.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-4002 102,800.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-4976 90,875.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-566 71,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-6190 94,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-18-718 87,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR17_292 385.00               სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR17_506 8,302.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR17_615 8,554.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-19-034 79,780.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-19-105 63,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-19-16238 79,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-19-3034 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი FR-19-5263 6,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი HE17_21 14,245.91          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი SP-2-21-162 5,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი SP-2-21-565 4,750.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი 04/47 85,436.61          სამეცნიერო გრანტი 2021



ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-18-21111 104,300.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-18-344 63,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-18-3569 79,640.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-18-7262 124,400.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR17_486 9,926.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR17_581 413.00               სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-19-363 68,873.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-19-10906 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-19-14378 77,908.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-19-17181 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-19-22524 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი FR-19-3719 72,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი SP-2-21-156 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი SP-21-417 5,980.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი SP-21-659 5,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ააიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
FR-18-7943 3,716.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
217148 5,625.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR-18-11783 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR-18-1391 105,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR-18-14029 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR17_333 6,227.75            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR17_534 5,320.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR17_570 14,439.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR-19-185 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR-19-3114 10,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული 

ბიომედიცინის ცენტრი
FR-19-6906 26,780.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 217804 8,047.50            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR-18-18271 2,810.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR-18-5776 60,775.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR17_127 3,450.00            სამეცნიერო გრანტი 2021



სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR17_554 5,320.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR-19-225 27,295.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR-19-7472 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი FR-19-9031 59,682.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი HE17_54 16,550.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი OTG-II-19-176 197.50               სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი OTG-II-21-080 27,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR-18-27262 110,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR-18-663 62,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR17_415 4,460.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR-19-13022 79,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR-19-16133 59,991.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR-19-21843 58,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR-19-735 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი FR-19-7575 51,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR17_178 8,670.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი FR-19-8531 61,750.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი SP-21-457 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
217796 10,121.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
217886 9,531.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR-18-8649 59,925.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR-18-978 73,591.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR17_504 10,014.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR-19-14563 56,650.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR-19-7386 59,200.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
HE-21-103 99,850.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
SP-2-21-018 5,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
SP-2-21-583 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის 

ინსტიტუტი
FR-18-122 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის 

ინსტიტუტი
FR17_292 4,662.00            სამეცნიერო გრანტი 2021



სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი AR-19-1936 139,999.93        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი FR-18-3398 62,612.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი FR17_471 14,706.97          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი FR17_371 14,070.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და 
მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

AR-18-1045 139,780.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და 
მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

SP-2-21-188 5,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და 
მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

SP-21-149 3,450.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ფერდინად თავაძის მეტალურგიისა და 
მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

SP-21-272 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი AR-18-271 140,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი FR-18-7943 25,416.87          სამეცნიერო გრანტი 2021

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
FR-18-3030 44,646.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
FR17_271 5,180.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
FR-19-10194 59,980.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
FR-19-225 20,174.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
HE-18-339 36,400.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

გ.ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების 

ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული 
SP-21-307 2,790.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია 
პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივერსიტეტი

FR-18-14869 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია 
პირველწოდებულის სახ. ქართ. უნივერსიტეტი

FR-19-7379 59,970.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლოს ექსპ. 
ერ. ბიურო

AR-18-343 280,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ი.გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
FR17_257 8,262.83            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი OTG-II-19-176 200.00               სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი OTG-II-21-080 675.00               სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი OTG-I-21-428 10,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი OTG-I-21-581 59,850.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი SP-2-21-599 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ჩერქეზულ (ადიღეური) კულტურის ცენტრი FR-19-21285 48,090.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ჩერქეზულ (ადიღეური) კულტურის ცენტრი OTG-I-21-273 59,600.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ააიპ საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო 

კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია გრენა
FR17_548 1,668.37            სამეცნიერო გრანტი 2021

ააიპ კომპარატივისტული ლიტერატურის 

ქართული ასოციაცია
DI-18-965 59,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ააიპ კომპარატივისტული ლიტერატურის 

ქართული ასოციაცია
FR-18-17206 52,992.00          სამეცნიერო გრანტი 2021



ააიპ კომპარატივისტული ლიტერატურის 

ქართული ასოციაცია
SPG-21-250 8,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი FR17_489 13,254.09          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი FR17_74 3,261.76            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი FR-19-823 57,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი MG-ISE-19-223 3,250.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი HE-18-1109 30,650.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი SP-2-21-398 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი SP-2-21-421 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი SP-2-21-425 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი SP-21-622 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი SP-21-649 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ კავკასიისა და აღმოსავლეთის კვლევის 

ცენტრი
FR17_230 3,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს ნევროლოგიური ფორუმი DI-18-428 68,250.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი FR-18-13966 59,925.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი FR17_91 7,880.63            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ მიკრო და ნანოელექტრონიკის ინსტიტუტი AR-18-271 140,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი FR17_506 8,379.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი FR-19-4049 30,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი FR-19-4058 44,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს თავისუფალი უნივერსიტეტი SP-21-139 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. 

სახელმწიფო კონსერვატორია
FR-18-4275 72,410.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. 

სახელმწიფო კონსერვატორია
SP-21-870 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის 

და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
AR-18-306 140,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

გ.ელიავას სახ. ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიის 

და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
FR-18-17189 64,670.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა 
და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

FR-18-1391 14,840.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა 
და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

FR17_442 1,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა კონტროლისა 
და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

FR-19-6906 53,220.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ლაბორატორია
FR17_235 3,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტი
FR-18-10229 59,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტი
FR17_76 8,126.44            სამეცნიერო გრანტი 2021



კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტი
BRG-I-21-954 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი
FR-18-18474 71,208.50          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი
FR-18-874 110,962.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი
FR-18-978 32,957.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი
FR17_581 3,268.15            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი
FR17_621 17,714.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი
FR-19-21496 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრი
SP-2-21-250 5,850.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი SPG-21-250 1,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ 

შესაძლებლობათა საქართველოს აკადემია
FR-18-304 65,080.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი FR-18-6156 57,700.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი FR-19-19619 52,025.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი SP-2-21-437 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

German Academic Exchange Servise 381,625.18        სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ  -  ინტერდისციპლინური ჰუმანიტარიის 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
FR-18-11950 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ  -  ინტერდისციპლინური ჰუმანიტარიის 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
FR-19-4294 60,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს სამოციქულო 

ავტოკეფალიური მართლმადიდებელი ეკლესიის 
FR-18-1209 58,315.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ტექსტოლოგიის, გამოცემათმცოდნეობისა და 
ციფრული ჰუმანიტარიის ასოციაცია

FR-18-5776 13,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი MG-ISE-19-398 1,100.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი SPG-21-280 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

პ. შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო 

აკადემია
FR-19-24458 8,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

პ. შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო 

აკადემია
FR-19-479 17,530.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

პ. შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო 

აკადემია
SPG-21-824 9,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი OTG-I-21-593 59,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 

ეროვნული ცენტრი
FR-19-7716 52,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და 
ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი - 

HE-21-981 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა სტაჟირების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 
AR-18-2653 140,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ინსტიტუტი ოპტიკა AR-18-271 140,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

ააიპ გარემოს დაცვის ეკოცენტრი AR-18-1244 120,400.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

ააიპ გეომეცნიერებების და ტექნოლოგიების 

განვითარების ინსტიტუტი
FR17_529 3,354.20            სამეცნიერო გრანტი 2021



სსიპ აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის 

სახელმწოფო სამხატვრო აკადემია
SP-21-193 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის 

სახელმწოფო სამხატვრო აკადემია
SP-21-630 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი" FR-19-676 78,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს "საქართველოს უნივერსიტეტი" SP-21-318 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული 

ასტრ
FR-19-6174 80,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის 

შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი
SP-21-168 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი SP-21-402 3,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ გიორგი მთაწმინდელის სახელობის 

საეკლესიო გალობის უმაღლესი სასწავლებელი
SP-21-447 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ ქართველოლოგიური სახლი SP-2-21-454 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ ქართველოლოგიური სახლი SP-2-21-463 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ ქართველოლოგიური სახლი SP-21-679 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ SP-21-989 5,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსოპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

მეცნიერებათა აკადემია
SP-21-609 3,900.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი SPG-21-1487 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ ისტორიის მასწავლებელთა საქართველოს 

ასოციაცია
SPG-21-1045 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

შპს ევროპის უნივერსიტეტი SPG-21-472 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა 
ასოციაცია

SPG-21-622 9,677.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ა(ა)იპ ადამიანის ჰარმონიული განვითარების 

ხელშემწყობი საზოგადოება
SP-2-21-019 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია SP-2-21-024 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ააიპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის გივი ელიავას 

სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
SP-2-21-361 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

ააიპ მარტვილის მუნიციპალიტეტის გივი ელიავას 

სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
SP-2-21-386 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი RIM-1-21-101 338,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი RIM-2-21-091 142,025.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი RIM-5-21-022 5,000.01            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი RIM-5-21-148 3,500.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი RIM-5-21-154 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი RIM-5-21-162 14,834.40          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი RIM-6-21-017 9,871.56            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი RIM-6-21-048 9,560.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-1-21-065 190,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-2-21-030 136,800.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-2-21-105 141,680.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-2-21-122 138,700.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-3-21-011 44,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-3-21-027 12,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-3-21-068 98,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-3-21-111 93,447.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-3-21-158 68,425.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-4-21-018 25,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-4-21-133 18,081.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-5-21-023 9,400.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-5-21-030 12,820.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-5-21-049 13,500.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-5-21-050 15,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-5-21-129 10,800.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-5-21-133 4,600.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი
RIM-6-21-014 10,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-1-21-088 68,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-2-21-036 138,296.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-2-21-123 123,500.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-2-21-132 123,500.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-2-21-158 127,900.00        სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-2-21-170 96,425.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-3-21-013 14,100.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-3-21-031 46,200.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-3-21-033 70,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-3-21-085 52,980.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-3-21-116 74,104.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-3-21-179 88,000.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-5-21-012 14,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-5-21-033 9,800.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-5-21-095 6,000.00            სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი RIM-5-21-248 14,900.00          სამეცნიერო გრანტი 2021

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
RIM-1-21-070 276,000.00        სამეცნიერო გრანტი 2021



სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი
RIM-2-21-063 74,582.00          სამეცნიერო გრანტი 2021


