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საქართველოს მთავრობის დაფინანსება 

სახელმწიფო სასწავლო  სამაგისტრო გრანტი https://cutt.ly/Vx0hGHH

საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე 

სოფლებში მცხოვრებ სტუდენტთა დაფინანსება

https://cutt.ly/0x0lLvI

სტუდენტთა დაფინანსება სოციალური პროგრამის ფარგლებში 

მაგისტრანტებისთვის

https://cutt.ly/Wx0h9fp

მაგისტრანტთა კვლევითი გრანტების კონკურსი https://cutt.ly/1x0zZGQ

დოქტორანტების კვლევითი გრანტების კონკურსი

ახალგაზრდა მეცნიერთა (პოსტდოქტორანტების) კვლევითი გრანტების 

კონკურსი

გრანტები  სამეცნიერო 

კვლევებისათვის

1. ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი

2. გამოყენებითი კვლევების სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი

3. კვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით 

სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი

https://cutt.ly/1x0zZGQ

გრანტები საქართველოს 

შემსწავლელი 

მეცნიერებებისათვის

1. საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი 

მემკვიდრეობის კვლევების საგრანტო კონკურსი

2. საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო 

კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო 

ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

3. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო 

კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო 

ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

4. კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების 

ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო 

კონკურსი

https://cutt.ly/1x0zZGQ

გრანტები მეცნიერების 

პოპულარიზაციისათვის

1. მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი 

„ლეონარდო და ვინჩი“

2. კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით

3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო/პრემია 

წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისათვის

4. კონკურსი ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“ 

5. საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

6. მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსი

https://cutt.ly/1x0zZGQ

გრანტები საერთაშორისო 

კვლევებისათვის შემდეგი 

უცხოური ფონდების 

თანადაფინანსებით

1. უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი (STCU)

2. იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო (CNR)

3. საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი (CNRS)

4. თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო (TUBITAK)

https://cutt.ly/1x0zZGQ

ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების დაფინანსება

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

განათლების, კულტურისა და 

სპორტის  სამინისტრო

სტუდენტთა დახმარება https://cutt.ly/gh1pABI

„წარმატებული სტუდენტების წახალისების“ პროგრამა https://cutt.ly/Nh1aiYg

სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობის 

პროგრამა

https://cutt.ly/Wh1aln7

საქართველოს განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო

შოთა რუსთაველის საქართველოს 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსება

გრანტები ახალგაზრდა 

მკვლევართა კარიერული 

განვითარებისათვის

თბილისის  მუნიციპალიტეტის მერია

https://cutt.ly/Vx0hGHH
https://cutt.ly/0x0lLvI
https://cutt.ly/Wx0h9fp
https://cutt.ly/1x0zZGQ
https://cutt.ly/1x0zZGQ
https://cutt.ly/1x0zZGQ
https://cutt.ly/1x0zZGQ
https://cutt.ly/1x0zZGQ
https://cutt.ly/gh1pABI
https://cutt.ly/Nh1aiYg


უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

შიდა საუნივერსიტეტო საგრანტო დაფინანსება სტუდენტებისა და 

მკვლევრებისათვის

https://cutt.ly/Rh1umDq

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი შიდა საუნივერსიტეტო საგრანტო დაფინანსება სტუდენტებისა და 

მკვლევრებისათვის

https://cutt.ly/Sh1aEsN

დაფინანსების სხვა შესაძლებლობები 

ინოვაციური იდეების განვითარების ხელშეწყობის გრანტები https://cutt.ly/mx0U8J0

ტექნოლოგიების გადაცემის საპილოტე პროგრამა

ამერიკის შეერთებული შტატების 

საელჩო საქართველოში
ამერიკელი ავტორების წიგნის თარგმნის პროგრამა https://cutt.ly/bhN0PfW

ჯონ ვილკინსონის სახელობის კვლევითი გრანტი http://farig.org/grants

კაროლინ ადამსის სახელობის ესეების კონკურსი http://farig.org/essay-prize

გზამკვლევი მომზადდა
პროექტი № 870232 – EuGeNeS ფარგლებში

EURAXESS Georgia

საკონტაქტო ინფორმაცია

https://www.euraxess.ge/

euraxess@rustaveli.org.ge

აკადემიური კვლევის მეგობრები 

საქართველოში

საქართველოს ტექნოლოგიებისა 

და ინოვაციების სააგენტო

https://cutt.ly/Rh1umDq
https://cutt.ly/Sh1aEsN
https://cutt.ly/mx0U8J0
https://cutt.ly/bhN0PfW
http://farig.org/grants
http://farig.org/essay-prize
https://www.euraxess.ge/
mailto:euraxess@rustaveli.org.ge
https://www.euraxess.ge/
https://www.facebook.com/EuraxessGeorgia
https://twitter.com/EuraxessG


Funding from the Government of Georgia 

State Educational Grant for  Master  Students https://cutt.ly/Vx0hGHH

Funding of  students living in villages adjacent to the occupied territories of 
Georgia

https://cutt.ly/1mdwlaw

Funding of  Master Students   under the students` social program https://cutt.ly/Wx0h9fp

MA Research Grant call https://cutt.ly/cmdw8ZV

PhD programme call

Research Grants for Young Scientists(Post Doc.)

Grants for Scientific Researches 1. Call for Fundamental Research State Grants
2. Call for  Applied Research State Grants 
3. Call for State Research Grants with Participation of compatriots residing 

 abroad 

https://cutt.ly/Pmdehxg

Grants for  Supporting Georgian 
Studies 

1. Call for Supporting Research of Georgia’s cultural and material heritage abroad
2.  Grant call for supporting scientific research projects and international 
scientific events in the cross-border regions of Georgia 
3. Grant call for promotion of   scientific research projects and international 
scientific events in occupied teritorries of Georgia 
4.  Grant call for supporting   Scientific Research Projects and International 
Scientific Events in the field of Caucasology

https://cutt.ly/amdePgG

Grants for supporting Science 
Popularization

1. Programme for young inventors and researchers “Leonardo Da Vinci”
2. Research project with participation of secondary school students
3. “scientific prize for outstanding scientists/team of scientists” by Shota 
Rustaveli National Science Foundation of Georgia 
4. Scholarship call for  Young Scientists  
5. Calls for Scientific Publication  Grants 
6. Targeted grant call for Science Popularization 

https://cutt.ly/Jmde2GS

Grants for supporting international 
researches with co-funding of the 
following foreign foundations 

1. Ukrainian science and technology center(STCU)
2.  National Research Council of Italy (CNR)
3. French National Center for Scientific Research  (CNRS)
4.Scientific and technological research council of Turkey (TUBITAK)

https://cutt.ly/7mdroW4

 Funding of Local government entities 
Minisrty of Education, Culture and 
Sports of the Autonomous Republic of 
Adjara 

 Students Support Program https://cutt.ly/gh1pABI

 Program to encourage successful students https://cutt.ly/Nh1aiYg

 Socially Vulnerable and Successful Student Support Program https://cutt.ly/Wh1aln7

Ministry of Education and Science 
of Georgia 

Funding from the Shota Rustaveli National Science
             Foundation of Georgia

Grants for the career development 
of young researchers

 Tbilisi City Hall 



Funding from Higher Education Institutions

Ivane Javakhishvili Tbilisi State 
University 

 University grant funding for students and researchers https://cutt.ly/imdrDUA

Ilia State University  University grant funding for students and researchers https://cutt.ly/zmdrKqA

Other Opportunities 

Grants for the promotion of innovative ideas https://cutt.ly/6mdtate

Technology Transfer Pilot Program (TTPP)

U.S. Embassy in Georgia Book Translation Program https://cutt.ly/bhN0PfW

 John Wilkinson Research Grants http://farig.org/grants

Caroline Adams Essay Prize http://farig.org/essay-prize

 The guidline was created in the frame of 
 the project  № 870232 – EuGeNeS 

EURAXESS Georgia
contact information 

https://www.euraxess.ge/
euraxess@rustaveli.org.ge

Friends of Academic Research in 
Georgia

Georgia's Innovation & Technology 
Agency 


