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პროგრამის კოორდინატორი, საკონტაქო პირი 

პროგრამის პირობები და 

საპროექტო წინადადების 

წარდგენისთვის საჭირო 

ფორმები 

 
მიაქციეთ ყურადღება 

წარდგენის ბოლო ვადას!!! 

















































შენიშვნები: 

* დამატებითი ველის საჭიროების შემთხვევაში  გთხოვთ, დაამატოთ შესაბამის ხარჯვით კატეგორიაში ბიუჯეტის ხაზი. 

** ძირითადი პერსონალის ჩამონათვალში უნდა მიეთითოს სახელი, გვარი და  პოზიცია პროექტში 

*** დამხმარე პერსონალის ჩამონათვალში უნდა მიეთითოს მხოლოდ პერსონალის პოზიცია (მაგ. ლაბორანტი, კონსულტანტი, IT 
სპეციალისტი და სხვ.). არ არის საჭირო სახელის და გვარის მითითება. 

**** მივლინების გრაფაში გთხოვთ მიუთითოთ ძირითადი და დამხმარე პერსონალის მივლინების ხარჯის ჯამური ოდენობა 
შესაბამისი საანგარიშო პერიოდისთვის 

***** საქონელსა და მომსახურებაში გთხოვთ, დაამატოთ შესაბამისი საბიუჯეტო ხაზები, ჩაწეროთ სიტყვიერად შესყიდვების 
ჩამონათვალი რაოდენობისა და ვიწრო სპეციფიკაციების მითითების გარეშე. 

****** ძირითად აქტივებში გთხოვთ, დაამატოთ შესაბამისი საბიუჯეტო ხაზები, ჩაწეროთ სიტყვიერად  ჩამონათვალი ვიწრო 
სპეციფიკაციების მითითების გარეშე. ძირითადი აქტივები არის აქტივები, რომლებიც ერთ წელზე მეტი დროის განმავლობაში 
მრავალჯერადად ან განუწყვეტლივ გამოიყენება წარმოების ან მომსახურების პროცესში და რომელთა ღირებულებაც შეადგენს 500 
ლარს და მეტს. 

******* ზედნადები ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს ფონდიდან მოთხოვნილი დაფინანსების 7%-ს. 



დამატებითი შენიშვნები ბიუჯეტის მოთხოვნებთან დაკავშირებით 

1. ივსება მხოლოდ მწვანედ შეფერილი უჯრები. ფორმულების უჯრების შეცვლა დაუშვებელია! 

2. ფონდიდან მოთხოვნილი დაფინანსება დებულების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“, „გ“ და „დ“ 
ქვეპუნქტებით   განსაზღვრული  სამეცნიერო    მიმართულებებისათვის:12-თვიანი პროექტისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 70 000 
ლარს (სამოცდაათი ათასი);  18-თვიანი პროექტებისთვის –  105 000  ლარს  (ას ხუთი ათასი);  24- თვიანი  პროექტებისათვის –  140 
000  ლარს (ას ორმოცი ათასი); 30-თვიანი პროექტებისათვის –  175 000  ლარს (ას სამოცდათხუთმეტი ათასი) ; 36-თვიანი 
პროექტებისათვის –  210 000  ლარს (ორას ათი ათასი); 

3. ფონდიდან მოთხოვნილი დაფინანსება დებულების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“,  და „ვ“ 
ქვეპუნქტებით   განსაზღვრული  სამეცნიერო    მიმართულებებისათვის:12-თვიანი პროექტისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 50 000 
ლარს ( ორმოცდაათი ათასი);  18-თვიანი პროექტებისთვის –  75 000  ლარს  (სამოცდათხუთმეტი ათასი);  24- 
თვიანი  პროექტებისათვის –  100 000  ლარს (ასი ათასი); 30-თვიანი პროექტებისათვის –  125 000  ლარს (ას ოცდახუთი  ათასი) ; 36-
თვიანი პროექტებისათვის –  150 000 ლარს (ას ორმოცდაათი ათასი) ; 

4. ზედნადები ხარჯების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს ფონდიდან მოთხოვნილი მთლიანი დაფინანსების  7 %-ს. 

5.  ძირითადი პერსონალის ყოველთვიური საგრანტო დაფინანსებისა და დამხმარე პერსონალის 
ყოველთვიური შრომის ანაზღაურების წლიური ჯამი არ უნდა  აღემატებოდეს: 

5.1 წლიური ბიუჯეტის 60%-ს, ამ დებულების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით 
განსაზღვრულ სამეცნიერო მიმართულებებში შესული პროექტებისთვის; 
 

5.2 წლიური ბიუჯეტის 45%-ს, ამ დებულების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“, „გ“ და „დ“ 
ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ სამეცნიერო მიმართულებებში წარდგენილი პროექტებისთვის; 
 

5.3 

ამ დებულების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სამეცნიერო  მიმართულებაში წარდგენილი 
პროექტებისთვის, რომლებიც მოიცავს საბუნებისმეტყველო, სამედიცინო, აგრარულ მეცნიერებებს, ინჟინერიასა და 
ტექნოლოგიებს, წლიური  ბიუჯეტის 45%-ს, 
ხოლო პროექტებს, რომლებიც მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებს  – 60%-ს.“; 
 

6.  მიაქციეთ ყურადღება, რომ ყველა შევსებულ გრაფაში ტექსტი სრულად ჩანდეს. 






































