
გრანტები 

 

 

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო -  

მცირე გრანტის მიზანია ხელი შეუწყოს: 

• ინოვაციების დანერგვას, ტესტირებას ან გაუმჯობესებას მათი შემდგომი 
კომერციალიზაციისთვის; 

• ინოვაციებით და ტექნოლოგიებით დაინტერესებული  სუბიექტების 
საერთაშორისო ტექნოლოგიურ და ინოვაციურ ეკოსისტემაში ინტეგრაციას და 
მათი კომერციული პოტენციალის გაზრდას; 

• ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში ცოდნისა და გამოცდილების 
გაზიარებას; 

• ადგილობრივი ინოვაციური და/ან ტექნოლოგიური პოტენციალისა და 
ეკოსისტემის გაძლიერებას; 

https://grants.gov.ge/ka/%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%

83%94%E1%83%91%E1%83%98?call=163&fbclid=IwAR0BqBvhCYL0gB9tRtsmBBwHCk6xXqKnrJJ

bpMY8z6xPt4bpC2lhAK15D8Q 

 

 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - საგრანტო 
კონკურსის ფარგლებში ფინანსდება პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს 
გერმანიის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა ან/და კვლევით 
ინსტიტუტებში სტაჟირებას  

https://rustaveli.org.ge/geo/mimdinare-konkursebi/fondi-atskhadebs-shota-rustavelis-saqartvelos-

erovnuli-sametsniero-fondisa-da-germaniis-akademiuri-gatsvlis-samsakhuris-ertoblivi-Rustaveli-DAAD-

is-sastipendio-programis-sagranto-konkurss?fbclid=IwAR0tok-

9VHe9iVPFPRDZiQlY1uSDrp9zTmFFj0DE_Ik0rh8pGpojgvjs3os 
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ამერიკის საელჩო - 

აშშ-ის საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილება აცხადებს 2019 წლის 
საგრანტო კონკურსს გაცვლითი პროგრამის მონაწილეთათვის (ალუმნებისთვის). 
პროგრამის დაფინანსების შემთხვევაში, აშშ-ის საელჩო ფინანსურ მხარდაჭერას 
სთავაზობს ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული გაცვლითი პროგრამის 
მონაწილეებს სხვადასხვა აქტივობებისათვის. 

https://ge.usembassy.gov/ka/education-culture-ka/grant-programs-ka/alumni-grants-pas-ka/ 

 

USAID-ის WMTR II პროგრამა, ნარჩენების მართვის ტექნოლოგია რეგიონებში, ფაზა 
II (USAID WMTR II), რომელსაც ახორციელებს CENN, აცხადებს საგრანტო კონკურსს 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირებისათვის, რომლებიც 
განახორციელებენ მყარი ნარჩენების წარმოქმნის შემცირებისა და სეპარირებული 
შეგროვების (პლასტმასა, ქაღალდი, შუშა, ალუმინის ქილა) პოპულარიზაციისა და 
ასეთი მიდგომების დანერგვისაკენ მიმართულ საქმიანობებს. 

https://jobs.ge/ge/?view=jobs&id=215439 

 

 

ევროპის  ფონდი - 

ევროპული ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში იწვევს ხელოვანთა 
ჯგუფებს/ხელოვანებს განაცხადების წარსადგენად, რომელიც დაეხმარება ფონდს 
გარემოს დაცვისა და ჰაერის ხარისხის კუთხით საქართველოში არსებული 
გამოწვევების დაძლევაში, კერძოდ ცნობიერების ამაღლებასა და საზოგადოებრივი 
ქცევის შეცვლაში. 

http://www.epfound.ge/ge/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E

1%83%95%E1%83%90-

%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1-

%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90/ 
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ევროკავშირის მხარდაჭერით ორგანიზაცია HEKS-EPER  დედოფლისწყაროს 

მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების მეორე საგრანტო კონკურსს აცხადებს 

http://enpard.ge/ge/evrokavshiris-mkhardatcherith-organizatsia-heks-eper-dedophlistsqharos-

munitsipalitetshi-sophlis-ganvitharebis-meore-sagranto-konkurss-atskhadebs/ 

 

"USAID"-ის პროექტი "ზრდა საქართველოში" რომელსაც ახორციელებს "ქემონიქს 
ინთერნეიშენალი" აცხადებს საგრანტო კონკურსს ბოსტნეულის, მარწყვისა და 
მწვანილის სასათბურე წარმოების განვითარების მიზნით ქვემო ქართლის, შიდა 
ქართლის, სამეგრელო ზემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და 
კახეთის რეგიონების სამიზნე თემებში.  

https://jobs.ge/?view=jobs&id=210346 

 

USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა იწყებს განაცხადების მიღებას 
თანამონაწილეობაზე დაფუძნებული საგრანტო პროგრამის განსახორციელებლად, 
რომლის მიზანია _საქართველოში მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავების 
საწარმოებისა და სამაცივრე მეურნეობების განვითარების ხელშეწყობა 

https://www.facebook.com/apgeorgia.org/posts/636004206825756 

 

გრანტებისა და სტიპენდიების მოსაძიებელი პორტალი 

https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html 
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