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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

