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უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს
 

სსიპ კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრს
 

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრს
 

სსიპ გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის,
მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინტიტუტს

 
სსიპ ევგენი ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიას

 
 

 
გაცნობებთ, რომ საქართველოს საგაროე საქმეთა სამინისტროდან შემოვიდა წერილი N01/547,
UNESCOს მიერ გამოცხადებული საპროექტო განაცხადების მიღებასთან დაკავშირებით
20222023 წლების “მონაწილეობის პროგრამის” ფარგლებში დაფინანსების მოსაპოვებლად.
 
“მონაწილეობის პროგრამა” არის იუნესკოს მხრიდან წევრი სახელმწიფოების მხარდაჭერის
ერთერთი საშუალება, რომლის მეშვეობითაც, ორ წელიწადში ერთხელ, წევრ სახელმწიფოებს
შეუძლიათ განახორციელონ პროექტები ორგანიზაციის მიერ დასახული
პრიორიტეტების/სტრატეგიული მიზნების შესაბამისად (დოკუმენტი 41 C/5 მოცემულია
ბმულზე https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375756 გვ.97იდან).
პროექტების პირველად შერჩევას აწარმოებს UNESCOს ეროვნული კომისია, ხოლო
შერჩეული პროექტების (იუნესკოს მოთხოვნის შესაბამისად, ქვეყანას უფლება აქვს
წარადგინოს მაქსიმუმ 7 განაცხადი) დაფინანსებაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს
UNESCOს სათაო ოფისი (ქ. პარიზი).
 
20222025 წლებში, Major Programme I Education თანხვედრაშია იუნესკოს საშუალოვადიანი
სტრატეგიის (2022 – 2029 წწ.) სტრატეგიულ მიზნებთან. გაეროს მდგრადი განვითარების მე4
(SDG 4) მიზნის შესაბამისად, პროგრამა მეტწილად ეხმიანება სტრატეგიულ მიზანს 1: “Ensure
quality equitable and inclusive education and promote lifelong learning opportunities for all, in order,



inter alia, to reduce inequalities and promote learning and creative socie ties, particularly in the digital
age.” განათლების პროგრამა ასევე მჭიდრო კავშირშია სხვა სტრატეგიულ მიზნებთან, კერძოდ,
მიზანი 3, შედეგი 7  “Promote inclusion and combat discrimination, hate speech and stereotypes”
და სტრატეგიულ მიზანთან 4, შედეგი 8: “Foster knowledge sharing and skills development in the
digital age”. იუნესკოს Major Programme I სთვის განსაზღვრულია ცხრა მისაღწევი შედეგი
იუნესკოს საშუალოვადიანი სტრატეგიის მიზნების მისაღწევად (იხ. დოკუმენტი 41 C/5, გვ.
98).
 
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებულ განაცხადის ფორმაში ( ANNEX l FORM FOR
SUBMISSION 0F A REQUEST) გაწერილია დახმარების ტიპები (გვ. 2), გეოგრაფიული დაფარვა
დაფინანსების მაქსიმუმი ოდენობა (გვ.5).
 
გთხოვთ, გაეცნოთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს წერილით მოწოდებულ თანდართულ
დოკუმენტაციას (განცხადების ტექსტი, სააპლიკაციო ფორმა და ინფორმაცია პროექტის
სტანდარტის შესახებ).
 
დაინტრესების შემთხვევაში, საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის
სამდივნოს  უნდა მიეწოდოს შემდეგი დოკუმენტაცია2022 წლის 10 თებერვლამდე
სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სტრატეგიული განვითარების
დეპარტამენტის მეშვეობით:
 
1. პროექტის მოკლე ანოტაცია ქართულ ენაზე (მაქსიმუმ 1 გვ.);
2. შევსებული სააპლიკაციო განაცხადი ინგლისურ ენაზე;
3. დოკუმენტაციას უნდა დაერთოს განმცხადებელი ორგანიზაციის ოფიციალური მიმართვა
საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული კომისიის სახელზე.
4. პროექტის განხილვისას ყურადღება მიექცევა შესაბამისი დარგობრივი სახელმწიფო
უწყების სარეკომენდაციო წერილს.
 
ზემოაღნიშნული ინფორმაცია განთავსებულია საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული
კომისიის ვებგვერდზე www.unesco.ge .
 
გთხოვთ, დაინტერესების შემთხვევაში, გვაცნობოთ თქვენი მონაწილეობის შესახებ და
მოგვაწოდოთ შესაბამისი დოკუმენტაცია მიმდინარე წლის 8 თებერვლამდე.
 
პატივისცემით,
 
 

უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების
განვითარების დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი
წერეთელი ნინო
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