
რანჟირებული სიები ლოტების მიხედვით 

 
 

I ლოტი - სამეცნიერო კვლევითი პროექტები 

 
 

N შიფრი პროექტის სათაური წამყვანი ორგანიზაცია 

ქუ
ელ

ებ
ი
ს 
ჯ
ამ
ი

 

1 BRG-I-19-190 თრუსო - ისტორიული და ეთნოკულტურული 

პრობლემები 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

15 

2 BRG-I-19-520 ფეოდალური საქართველოს აღმოსავლეთი და სამხრეთ-

აღმოსავლეთი საზღვარი (ადგილობრივი და მეზობელი 

ხალხის კულტურულ-პოლიტიკური და სოციალურ-

ეკონომიკური ურთიერთობა და ინტეგრაცია) 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
13 

3 BRG-I-19-501 საქართველოს სასაზღვრო რეგიონების ტბების 

კომპლექსური კვლევა და ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13 

4 BRG-I-19-464 საქართველო აზერბაიჯანის სასაზღვრო ზოლის, შირაქი-

ივრისპირეთის მონაკვეთის, არქეოლოგიური ობიექტების 

იდენტიფიცირება, კვლევა და დოკუმენტირება 

მრავალფენიანი დისტანციური ზონდირებით 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13 

5 BRG-I-19-298 ცენტრალურ კავკასიონზე მდებარე საზღვრისპირა 

დასახლებებთან დამაკავშირებელი საავტომობილო 

გზების (თბილისი-გუდაური-ლარსი და თბილისი-

ჟინვალი-შატილი) კლასიფიკაცია /დარაიონება საშიში 

ბუნებრივი მოვლენების თვალსაზრისით და მისი 

გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის შექმნა. 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 13 

6 BRG-I-19-112 საქართველოს სამხრეთი სახელმწიფო სასაზღვრო ზონის 

ლითოსფეროს სტრუქტურა, გეოდინამიკა და ევოლუცია 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

13 



7 BRG-I-19-223 საზღვრისპირა მთიანი რეგიონების ახალი სიცოცხლე: 

უკუ მიგრაციის გამოწვევები და შესაძლებლობები 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
12 

8 BRG-I-19-486 საზღვრისპირა რეგიონებში მცხოვრები 

რეპროდუქციული ასაკის ქალების სქესობრივი 

ჯანმრთელობისა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს 

რისკების პილოტური კვლევა 

ლ. საყვარელიძის 

სახელობის დაავადებათა 

კონტროლის და 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი 

12 

9 BRG-I-19-465 შუბანი- წარსული და თანამედროვეობა ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 12 

10 BRG-I-19-693 აჭარის საზღვრისპირა მთიანეთის: ჩირუხის, ღომას და 

ბეშუმის მთის ბუნებრივი სამკურნალო რესურსებისა და 

ფაქტორების შესწავლა 

თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 12 

11 BRG-I-19-683 სეზონური შრომითი მიგრაციის გავლენა აჭარის 

საზღვრისპირა რეგიონზე  

პი ემ სი კვლევითი 

ცენტრი 

12 

12 BRG-I-19-389 „დედაბრული ხელით“ შესრულებული ხელნაწერების 

ბიბლიოგრაფიული კორპუსი (დიგიტალიზაცია და 

ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი) 

ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 12 

13 BRG-I-19-275 საქართველოს საზღვრისპირა  ტერიტორიების 

კომპლექსური ეკოლოგიური მონიტორინგი და 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის რისკების შეფასება 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

12 

14 BRG-I-19-242 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მაჭახლის თემი: 

წარსული და თანამედროვეობა 

ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
12 

15 BRG-I-19-895 ქვემო ქართლის XII-XIII საუკუნეების ქართული 

ხუროთმოძღვრული ძეგლები  (ჰუჯაბი, ფიტარეთი)  

კორნელი კეკელიძის 

ხელნაწერთა ეროვნული 

ცენტრი 11 



16 BRG-I-19-110 საქართველო-თურქეთის საზღვრებთან არსებულ 

კოლხურ ტყეებში დაცულ ტერიტორიებზე „წითელ 

ნუსხაში“ შეტანილი მერქნიანი სახეობების 

პათოლოგიური გამოკვლევები, მათი მდგომარეობის 

შეფასება და დაცვის ღონისძიებების დაგეგმვა 

ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
11 

17 BRG-I-19-144 დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში 

გავრცელებული ლურჯი მოცვის (Vaccinium corymbosum) 

მცენარის მაღალი რისკის მქონე დაავადებათა ანალიზი 

და მათი განვითარების დინამიკის შესწავლა.  

ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

9 

18 BRG-I-19-527 საქართველოს საზღვრების ცვლილებები იმპერიიდან 

დამოუკიდებელი რესპუბლიკის პერიოდში (1900-1921) 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

9 

19 BRG-I-19-473 ოკუპირებული ახალგორის და მიმდებარე სოფლების 

სატრანსპორტო მომსახურება      

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 
9 

20 BRG-I-19-114 ზემო აჭარის მუნიციპალიტეტების სკოლის მოსწავლეთა 

ინტერესის ამაღლება მეცნიერებისა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიებისადმი 

მიკრო და 

ნანოელექტრონიკის 

ინსტიტუტი 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II ლოტი - საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებები 

 

N 
პროექტის 

შიფრი 
პროექტის სათაური წამყვანი ორგანიზაცია 

ქუ
ლ
ებ
ი
ს 
ჯ
ამ
ი

 (
მა
ქს

. 4
5 
ქუ

ლ
ა)

 

1 BRG-II-19-
137 

„კავკასიის კარი“ – საქართველოს ჩრდილოეთი 

კარიბჭე“ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

43 

2 BRG-II-19-
087 

მულტიდისციპლინური კონფერენცია 

ბიომედიცინაში BIOMED2020 

შპს ევროპის 

უნივერსიტეტი 

41 

 


