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ელექტრონული რეგისტრაციის დაწყებამდე, გთხოვთ, გულდასმით გაეცნოთ კონკურსის 

პირობებსა და წინამდებარე ინსტრუქციას.  

პროექტის ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია 

ზოგადი ინფორმაცია 

 

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად თავდაპირველად მეცნიერმა  შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ვებგვერდზე - www.rustaveli.org.ge - უნდა 

შეავსოს პირადი ანკეტა, ამის შემდეგ იქვე ატვირთოს საგრანტო პროექტი.  

 

მეცნიერის რეგისტრაცია ფონდის ბაზაში მხოლოდ ერთხელ არის საჭირო. რეგისტრაციის 

შემდეგ თქვენ გექნებათ ფონდის ბაზაში პირადი ანკეტა და შეგეძლებათ მონაწილეობა 

მიიღოთ ფონდის სხვადასხვა კონკურსში.  

 

ყოველ ახალ კონკურსში მონაწილეობისათვის ისარგებლეთ ფუნქციით „პროექტის 

დამატება“. საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ, განაახლოთ თქვენი პირადი ანკეტა, 

კონკრეტული კონკურსისათვის პირადი ანკეტიდან გამოიყენოთ სათანადო ინფორმაცია, 

დაამატოთ ახალი პუბლიკაციების, პროექტების, კონფერენციების ჩამონათვალი და ა.შ.  

 

თუ უკვე დარეგისტრირებული ხართ, გაიარეთ ავტორიზაცია (ელფოსტისა და პაროლის 

მითითებით),  შედით თქვენ ანგარიშზე და ატვირთეთ ახალი საგრანტო პროექტი. 

საგრანტო პროექტს არეგისტრირებს პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 

 

ავტორიზაციის გავლის შემდეგ  დააჭირეთ ღილაკს „პროექტის დამატება“. ეკრანზე 

გამოჩნდება მოცემული დროისათვის ფონდში მიმდინარე საგრანტო კონკურსების ნუსხა.  

 

 
აირჩიეთ „ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლა 2011” და დაიწყეთ თქვენი საგრანტო 

პროექტის დარეგისტრირება. 

 

� პროექტის ატვირთვისას ეკრანზე მოცემულ გრაფებში თქვენ მოგიხდებათ 

ინფორმაციის შეყვანა როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე. კლავიატურის 

გადართვა შეგიძლიათ როგორც თქვენსავე კომპიუტერში, ასევე ელექტრონული 

წარდგენის სისტემაში ყველა ნაბიჯზე განთავსებული ღილაკის „ქართული 

კლავიატურის ჩართვა/გამორთვა“ საშუალებით. 

� ელექტრონული წარდგენის სისტემაში ყველა ნაბიჯზე შეტანილი ინფორმაცია 

შეინახეთ „დამახსოვრება/გაგრძელების“ ღილაკის გამოყენებით. 

� ვარსკვლავით მონიშნული ველების შევსება სავალდებულოა, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, ელექტრონული ბაზა მომდევნო ნაბიჯზე გადასვლის საშუალებას არ 

მოგცემთ. 

 

 



ნაბიჯი 1. ინფორმაცია პროექტის შესახებ. 

1.1. შეიყვანეთ საზაფხულო სკოლის სახელწოდება ქართულად და ინგლისურად. 

1.2. მიიყვანეთ კურსორი ისართან და აირჩიეთ საზაფხულო სკოლის ჩატარების 

თარიღები. საზაფხულო სკოლის ჩატარების თარიღების მოსანიშნად დააჭირეთ 

ლურჯ სამკუთხედს, გამოჩნდება კალენდარი, სადაც უნდა მონიშნოთ თვე, წელი და 

რიცხვი. თარიღის მონიშვნის შემდეგ კალენდარი გაქრება და სათანადო ველში 

გამოჩნდება თქვენ მიერ შერჩეული თარიღი. 

 

 
 

ნაბიჯი 2. სამეცნიერო კვლევის მიმართულება 

 

2.1. ვინაიდან ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლის განაცხადს ავსებთ, ამ ველში 

ავტომატურად არის მონიშნული “ქართველოლოგია”. ქვემიმართულების არჩევა 

შესაძლებელია, მაგრამ სავალდებულო არ არის. 

 

 
 

ნაბიჯი 3. პროექტის წარმდგენი 

 

3.1. მონიშნეთ, სააპლიკაციო განაცხადი იურიდიული პირის მიერ არის შემოტანილი თუ - 

ფიზიკური პირის მიერ. ფიზიკური პირის შემთხვევაში, ივსება მხოლოდ ინფორმაცია 

სხვა კონკურსში იგივე პროექტის მონაწილეობის შესახებ. 

 



 
 

3.2. თუ განაცხადი იურიდიული პირის სახელით შემოგაქვთ, მონიშნეთ და გაჩნდება 

ახალი გრაფები. მიიტანეთ “მაუსი” გრაფასთან ”წამყვანი ორგანიზაცია”, აირჩიეთ 

თქვენი ორგანიზაცია მოცემული სიიდან. თუკი თქვენი ორგანიზაცია მოცემულ სიაში 

არ არის, თავად ჩაბეჭდეთ. 

 

3.3. თუკი ორგანიზაციას მოცემული სიიდან აირჩევთ, წამყვანი ორგანიზაციის შესახებ 

დეტალური ინფორმაცია აღარ უნდა შეავსოთ – ეს მონაცემები საინფორმაციო 

ბაზიდან განთავსდება. თუ ორგანიზაციის დასახელებას თავად აკრეფთ, შესაბამისად, 

მომდევნო გრაფებიც თავად უნდა შეავსოთ. 

 

 
 

3.4. მონიშნეთ, წარდგენილი გქონდათ თუ არა იგივე საგრანტო პროექტი სხვა კონკურსში. 

დადებითი პასუხის შემთხვევაში გამოჩნდება ახალი გრაფა, სადაც უნდა მიუთითოთ 

დონორი ორგანიზაცია და პროექტის წარდგენის დრო თარიღი). 

 

 



ნაბიჯი 4. თანადაფინანსება 

4.1. თუ გყავთ თანადამფინანსებელი, შეავსეთ ნაბიჯი 4. დააჭირეთ ღილაკს 

,,თანადამფინანსებლის დამატება” 

 
 

4.2. ეკრანზე გამოჩნდება ახალი ფანჯარა. ორგანიზაცია აირჩიეთ მოცემული სიიდან, ან 

დააჭირეთ ღილაკს ,,სხვა”. შეავსეთ მომდევნო ველები და დააჭირეთ ღილაკს 

,,დამატება”. 

 
 
ნაბიჯი 5. პროექტის ფარგლებში დასაქმებული პირები 

ძირითადი პერსონალი 

5.1. პროექტის ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და პოზიცია 

ავტომატურადაა შევსებული. ჩაწერეთ შესასრულებელი სამუშაოს აღწერილობა და 

ანაზღაურება ლარებში; 

5.2. პროექტის ძირითადი პერსონალის დასაფიქსირებლად დააჭირეთ „პერსონალის 

დამატებას“. იმისათვის, რომ დაამატოთ პერსონალი, მეცნიერი უკვე 

დარეგისტრირებული უნდა იყოს ფონდის ელექტრონულ ბაზაში. მეცნიერის 

ასარჩევად ველში: მეცნიერის პირადი №  აკრიფეთ სასურველი მეცნიერის პირადი 

ნომერი (11 ნიშნა), გამოჩნდება მეცნიერის სახელი და გვარი, დააჭირეთ ღილაკს 

დამატება. ამ მეცნიერის პირადი ინფორმაცია ავტომატურად გამოჩნდება მომდევნო  

ნაბიჯებში თქვენს ეკრანზე და გაგიმარტივებთ ელექტრონული განაცხადის შევსებას. 

თუ მეცნიერი, რომლის დამატებაც გსურთ, ფონდის ბაზაში არ არის, მიმართეთ მას, 

რათა დარეგისტრირდეს, შემდეგ დაასრულეთ ფორმის შევსება. 

 



დამხმარე პერსონალი 

5.3. ჩაწერეთ დამხმარე პერსონალის სახელი, გვარი, პოზიცია პროექტში, მისი პირადი 

ნომერი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ანაზღაურება (ლარებში) და მის მიერ 

შესასრულებელი სამუშაოს მოკლე აღწერილობა. 

5.4. თითოეული დამხმარე პერსონალისთვის (ერთი და იმავე პოზიციის გამეორების 

შემთხვევაშიც კი) დაამატეთ ცალკე სტრიქონი. 

 
 
ნაბიჯი 6. საპროექტო წინადადება  

 

6.1. საპროექტო წინადადება მოამზადეთ ქვემოთ მოყვანილი სქემის მიხედვით: 

1. ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლის მიზნები და ამოცანები 

(არაუმეტეს 500 სიტყვისა) 

2. ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლის აქტუალობა (არაუმეტეს 500 

სიტყვისა) 

3. ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლის მოსალოდნელი შედეგები, 

მათი მიღწევისა და შეფასების მექანიზმები (არაუმეტეს 500 სიტყვისა) 

4. ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლის სავარაუდო მონაწილეთა 

რაოდენობა და ინფორმაცია მათ შესახებ (სწავლის/ სამუშაო ადგილი, 

თანამდებობა) 

5. ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლის სამუშაო პროგრამის აღწერა 

(მიუთითეთ, აგრეთვე სკოლის ჩატარებისათვის თქვენს ხელთ არსებული 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები) 

6.2. თითოეული საკითხი ჩაბეჭდეთ შესაბამის ველში.  

 

 
ნაბიჯი 7. გეგმა-გრაფიკი 

7.1. ჩამოთვალეთ პროექტში დაგეგმილი აქტივობები ქრონოლოგიის მიხედვით, 

საჭიროების შემთხვევაში დააჭირეთ ღილაკს ,,სტრიქონის დამატება” და შეავსეთ. 

თითოეულ აქტივობას მიუთითეთ შესრულების თარიღი/პერიოდი.  

 
 



ნაბიჯი 8. პროექტის რეზიუმე ინგლისურ ენაზე 

 

8.1. წარმოადგინეთ პროექტის რეზიუმე ინგლისურ ენაზე – არაუმეტეს 500 სიტყვისა. 

პროექტის ხელმძღვანელის (სკოლის ორგანიზატორის) სახელი და გვარი ინგლისურ 

ენაზე ავტომატურად არის შევსებული თქვენს პირად ანკეტაში მითითებული 

ინფორმაციის შესაბამისად. ასევე, ავტომატურადაა შევსებული საზაფხულო სკოლის 

სახელწოდება ინგლისურად (ნაბიჯი 1-ის მიხედვით). მიუთითეთ, სად ჩატარდება 

საზაფხულო სკოლა - ორგანიზაცია და/ან ადგილი.  

 

 
 

ნაბიჯი 9. ბიუჯეტი 

 

9.1. ბიუჯეტში პირველი და მეორე ველი ავტომატურად არის შევსებული იმ ინფორმაციის 

შესაბამისად, რაც შეავსეთ ნაბიჯ 5-ში (პროექტის ფარგლებში დასაქმებული პირები).  

9.2. თუ შეცვლა გინდათ, დაბრუნდით, შეასწორეთ მეხუთე ნაბიჯი და ბიუჯეტში 

ავტომატურად დაჯამდება  შრომის ანაზღაურების თანხა. დანარჩენი ველები შეავსეთ 

თავად. ბიუჯეტის საერთო ოდენობა დაჯამდება ავტომატურად. 

 

 
 
ნაბიჯი 10. ასატვირთი ფაილები 

 

10.1. იმის მიხედვით, ნაბიჯ 3-ში პროექტის წარმდგენად ფიზიკური პირი მიუთითეთ, თუ 

იურიდიული, ეკრანზე გამოჩნდება ასატვირთი ფაილების შესაბამისი ნუსხა. 



10.2. იურიდიული პირისთვის უნდა ატვირთოთ: 

 სამართლებრივი სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (უნდა აიტვირთოს 

დასკანერებული სახით). 

 

 
 

10.3. ფიზიკური პირისთვის უნდა ატვირთოთ:  

� გრანტის მაძიებლის პირადობის მოწმობის სრული ასლი (უნდა აიტვირთოს 

დასკანერებული სახით);  

� გრანტის მაძიებლის მუშაობის ან/და სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი 

(უნდა აიტვირთოს დასკანერებული სახით);  

� (თუ ფიზიკური პირი ორგანიზაციაში ჩაატარებს საზაფხულო სკოლას) იმ 

ორგანიზაციის თანხმობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელშიც 

განხორციელდება პროექტი (ორგანიზაციის პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერით) 

(უნდა აიტვირთოს დასკანერებული სახით);  

� 2 სარეკომენდაციო წერილი (იმ მეცნიერებისგან, ვინც კარგად იცნობს 

კონკურსანტის სამეცნიერო-კვლევით და საორგანიზაციო საქმიანობას) (უნდა 

აიტვირთოს დასკანერებული სახით).  

 

 
 

10.4. ფაილ(ებ)ის ატვირთვის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს ,,დამახსოვრება და გაგრძელება”, 

ეკრანზე გამოჩნდება წარწერა ,,რეგისტრაციამ წარმატებით ჩაირა” და ავტომატურად 

დაგენერირებული განცხადება.  

 

 
 



 „განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ“ ელექტრონული ბაზის მიერ იმ 

ინფორმაციის საფუძველზე გენერირდება, რაც ელექტრონული რეგისტრაციისას 

მიუთითეთ. ამ განცხადების ნაბეჭდი ვარიანტი სათანადო ხელმოწერებითა და 

ბეჭდით/ბეჭდებით დამოწმებული წარდგენილ უნდა იქნას ფონდის კანცელარიაში.  

 

 

საბოლოო წარდგენა 

 
პროექტი საბოლოოდ დარეგისტრირდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რეგისტრაციის ყველა 

ნაბიჯის გავლისა და ფაილ(ებ)ის ატვირთვის შემდეგ თავად დააჭერთ ღილაკს „საბოლოო 

წარდგენა“. ამ ღილაკზე დაჭერამდე და ფონდის მიერ განაცხადების რეგისტრაციის 

საბოლოო ვადის გასვლამდე შესაძლებელია პროექტის მრავალგზის რედაქტირება.  

 

საბოლოო წარდგენით პროექტი მოცემული სახით დარეგისტრირდება შოთა რუსთაველის 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ელექტრონულ ბაზაში საიდენტიფიკაციო შიფრით და 

პროექტის მომდევნო რედაქტირებას ვეღარ შეძლებთ. 

 

გთხოვთ, დეტალურად გადახედოთ თქვენს პროექტს და მხოლოდ მას შემდეგ 

მოახდინოთ პროექტის საბოლოო წარდგენა, როდესაც დარწმუნდებით, რომ თქვენ მიერ 

წარმოდგენილი ყველა ინფორმაცია  საბოლოოა. 

 

ღილაკი „ჩემი პროექტები” (ეკრანის მარცხენა მხარეს) გადაგამისამართებთ თქვენ მიერ 

არჩეული/შევსებული საპროექტო განაცხადების ნუსხაში, სადაც მითითებულია თქვენ 

მიერ შევსებული საპროექტო განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, პროექტის სახელწოდება 

და კონკურსის ტიპი. აქვე არის განთავსებული ღილაკები ,,ნახვა” და ,,რედაქტირება”, 

რომელთა მეშვეობითაც შეგიძლიათ დაათვალიეროთ და შეასწოროთ თქვენი პროექტი.  

 

კონკურსანტი პასუხისმგებელია ფონდის ვებგვერდზე შევსებული/ატვირთული 

ინფორმაციის სისწორეზე. 

 

„კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების“ ფონდის კანცელარიაში წარდგენის 
გარეშე პროექტი კონკურსში დარეგისტრირებულად არ ჩაითვლება, მიუხედავად 
ელექტრონული  რეგისტრაციის დასრულებისა.  
 

საკონკურსო დოკუმენტაცია, რომელიც რუსთაველის ფონდის ვებგვერდზე უკვე შეავსეთ 

და ატვირთეთ ფონდში ნაბეჭდი სახით აღარ უნდა წარმოადგინოთ.  

 

ფონდში წარმოსადგენია მხოლოდ ხელმოწერილი (და საჭიროების შემთხვევაში) 
ბეჭედდასმული განცხადების ფორმა.  
 

 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გისურვებთ წარმატებას! 

 
 

 


