რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
პროგრამები
და პერსპექტივები
2017
მანანა მიქაბერიძე
გენერალური დირექტორის მოადგილე
mikaberidze@rustaveli.org.ge

პრეზენტაციის შინაარსი
• ფონდის პრიორიტეტები და
პროგრამები
• კონკურსების შეფასება
• 2017 წლის ცვლილებები და
პერსპექტივები

ფონდის პრიორიტეტები
1. სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
2. საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა
ხელშეწყობა
3. ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარება
4. მეცნიერთა მობილობა და საერთაშორისო
თანამშრომლობა
5. სამეცნიერო საინფორმაციო და ტექნოლოგიური
ინფრასტრუქტურის განვითარება
6. მეცნიერების პოპულარიზაცია

მიზნები:
 სამეცნიერო კვლევების
ხარისხის გაუმჯობესება
 სამეცნიერო კვლევების
ინტერნაციონალიზაცია

 ახალგაზრდა
მეცნიერთა მხარდაჭერა

1 - სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა (2016)
კონკურსებით დაფინანსდა:


-

ფუნდამენტური კვლევითი პროექტები
ინსტიტუციური გრანტი
მაქს. ხანგრძლივობა 3 წ.
მაქს. ბიუჯეტი 210000/ 150000 ლარი

• მხოლოდ გარე შეფასება საერთაშორისო პარტნიორი
ორგანიზაციების მიერ (CRDF
Global, ORAU)

გამოყენებითი კვლევითი პროექტები
ინსტიტუციური გრანტი
მაქს. ხანგრძლივობა 2 წ.
წლიური ბიუჯეტი 240000 ლ.

 კვლევები თანამემამულეთა
-

შეფასება

მონაწილეობით
ინსტიტუციური გრანტი
ხანგრძლივობა 2 წ.
წლიური ბიუჯეტი 210000/ 150000 ლ.

• კრიტერიუმები - ERC / H2020
სტანდარტებთან შესაბამისობაში:

1 - სამეცნიერო კომპონენტი
2 - აკადემიური კომპონენტი

3 - მენეჯმენტი და
განხორციელებადობა

2- საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ხელშეწყობა
1. საქართველოს შემსწავლელი კვლევების პროგრამა

ოქსფორდის უნივერსიტეტში
-

ინდივიდუალური გრანტი - Post Doc
ხანგრძლივობა 1 წ.
წლიური ბიუჯეტი 30 000 GBP
დაიწყო 2015 წელს. ყოველწლიურად გაიცემა 2 გრანტი (REES,
ISAS, Oxford Un.) 2017 წლიდან გაიცემა 3 გრანტი.

2. საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა მიზნობრივი
კონფერენცია
- ინსტიტუციური გრანტი
- ბიუჯეტი 40 000 ლ.

ფონდის საერთო პროგრამული ბიუჯეტის 10%

3 - ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარება
1. პოსტ დოქტორანტების გრანტები (60000 ლ, 2 წ)

2. დოქტორანტების გრანტები (63000 ლ, 1-3 წ)
3. მაგისტრანტთა გრანტები (6000 ლ, 10 თვე)
4. უცხოეთში კვლევითი სტაჟირების გრანტები (2-8 თვე)
5. სეზონური სკოლები (45 000 ლ; 30 საკონტაქტო საათი)
6. სტრუქტურირებული PhD პროგრამები (3/4 წ. 300000/ 325000 ლ.)
2016 დაფინანსდა 211 გრანტი: 190 - ინდივიდუალური, 21 - ინსტიტუციური გრანტი
2016 წლის ბიუჯეტის 30,4 %

4 - მობილობა და საერთაშორისო თანამშრომლობა (2016)
მობილობა:
1 - ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტები
2 - საერთაშორისო კონფერენციების გრანტები
2017 წლიდან - გაერთიანებული სქემა - მობილობის გრანტები (TG, CG, SS)
ბილატერალური თანამშრომლობის ერთობლივი გრანტები
1 – STCU - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრთან უკრაინაში, მიზნობრივი
კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამა
2 – CNRS PICS - საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრთან
3 – JUELICH CENTER გერმანიის იულიხის კვლევით ცენტრთან
4 – University of Oxford, REES, GSP (დიდი ბრიტანეთი) ოქსფორდის უნივერსიტეტის
ქვეყანათმცოდნეობის ინტერდისციპლინური კვლევების სკოლასთან, აღმოსავლეთ
ევროპისა და რუსეთის კვლევების განყოფილების ბაზაზე
5 - TUBITAK თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევების საბჭოსთან
6 – CNR იტალიის ეროვნული კვლევების საბჭოსთან
7 – JSPS იაპონიის მეცნიერების განვითარების საზოგადოებასთან
მულტილატერალური პროექტები:
- FP7 – IncoNet EaP; H2020 -ის ფარგლებში დაფინანსებული 2 პროექტი: BSH, EaP PLUS

2015 წლიდან ფონდი არის ევროპული კვლევების საბჭოს
ეროვნული საკონტაქტო პირი საქართველოში (ERC NCP)

4 - მობილობა და საერთაშორისო თანამშრომლობა (2017)
1 – CNR (იტალია) განახლებული ხელშეკრულება
2 – ISTC - საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნოლოგიურ ცენტრთან
ერთობლივი პროგრამა - ფონდი დააფინანსებს საქართველოდან
მეცნიერთა კვლევას.

3 – SRNSF - DAAD – PhD/PostDoc სტიპენდიები (გერმანიის მხრიდან
ინვესტიცია) 3-6 თვიანი სტიპენდია

4 –SRNSF - VW – სტრუქტურირებული PhD პროგრამები
(გერმანიის მხრიდან ინვესტიცია)
Funding initiative “Between Europe and the Orient – A Focus on Research and Higher
Education in/on Central Asia and the Caucasus”

თანადაფინანსება - ფონდიდან 4 პროექტი, 300000 ევრო/წელ 75000 ევრო.
VW მხრიდან დაფინანსება - 4 წელიწადში 406000/ 485400 ევრო.

5 – JSPS (იაპონია)
6 - ჩინეთი

5 - სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა

წლიური გადასახადები:
 HORIZON2020
 CERN
 JINR / DUBNA
 ELSEVIER (Science Direct, Scopus, SciVal); + 2
ჟურნალის გამოცემა (RMI TSU, AAS AU)
 მიმდინარეობს მოლაპარაკება
დამატებით ბაზებზე:

მეცნიერების პოპულარიზაცია
2016-ის პროგრამები
1.

2.

წლის საუკეთესო მეცნიერის,
ახალგაზრდა მეცნიერისა და
ჯგუფის ჯილდო

2017 წლის გეგმები
1.

ჯილდოების კონკურსი

2.

ლეონარდო დავინჩი

3.

კვლევები მოსწავლეთა
მონაწილეობით

მოსწავლე გამომგონებელთა და
მკვლევართა კონკურსი ლეონარდო დავინჩი

ღონისძიებები:
1.

ჰორიზონტი2020-ის საინფორმაციო
დღეები / NCP ტრენინგი
(სექტემბერი)

 საერთაშორისო ოლიმპიადები

2.

 სამეცნიერო ფესტივალი

ევროპის კვლევების საბჭოს (ERC) 10
წლისთავის კვირეული 20-21 აპრ.

3.

ELSEVIER - ის ტრენინგი, სამეცნიერო
ფორუმი.

4.

სამეცნიერო ფესტივალი

5.

გრანტის მიმღებთა პრეზენტაციები

ღონისძიებები:

 საინფორმაციო დღეები
 მეცნიერთა პრეზენტაციები

კონკურსები შეფასება
გარე შეფასება / Outsourcing:

1- CRDF GLOBAL

მცირე ბიუჯეტიანი კონკურსები:
 შეფასება კომისიის მიერ
 შეფასება დარგობრივი პანელების მიერ

(NSF შვილობილი ორგანიზაცია)
 FR

 AR (I ეტაპი)
 YS

2015 წლიდან ყოველი წლის ბოლოს ფონდი
აქვეყნებს ექსპერტების ვინაობას ვებ
გვერდზე.
გრანტების ეფექტიანობის შეფასება:
1. ინფრასტრუქტურის გრანტები

2 - ORAU
 DI

2. ახალგაზრდა მეცნიერთა გრანტები
3. მეცნიერების პროდუქტიულობის
შეფასება

2016 კონკურსებში დაფინანსებული პროექტები
#

პროგრამები

1.2

1.3

FR
AR
DI
ჯამი (1)

2

2.5

YS
MR
PhD Fellowships
IG
SS

2.6

New PhD Programmes

2.1
2.2
2.3
2.4

ჯამი (2)
3
3.1

3.2

GEO CONF
OXFOR GSP
ჯამი (3)

4
4.1

4.2

TG
CONF G
ჯამი (4)

დაფინანსებული პროექტების
რაოდენობა

სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამები:
472
86
129
26
38
12
639
124
ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდაჭერა:
98
26
134
58
238
76
55
30
53
13

1
1.1

შემოსული პროექტების
რაოდენობა

18

8

დაფინანსებული პროექტების %
წილი შემოსულ განაცხადებთან
მიმართებაში

18.2%
20.2%
31.6%
საშ. 19.4%
26.5%
43.3%
31.9%
54.5%
24.5%
44.4%

596
211
საშ. 35.4%
საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებისა და კვლევების ხელშეწყობის პროგრამები:
2
1
50.0%
13
2
15.4%
15
3
საშ. 20.0%
მობილობა და ერთობლივი საერთაშორისო თანამშრომლობა
304
130
42.8%
83
11
13.3%
387
141
საშ. 36.4%

2016 კონკურსებში დაფინანსებული პროექტები
#

შემოსული
პროექტების
რაოდენობა

პროგრამები

დაფინანსებული
პროექტების რაოდენობა

დაფინანსებული პროექტების %
წილი შემოსულ განაცხადებთან
მიმართებაში

ერთობლივი კონკურსები/პროგრამები ევროპული და
რეგიონალური თანამშრომლობის ფარგლებში

5
5.1

STCU

83

11

13.25%

5.2

JuliCH CENTER - MA,
PhD

2

2

100.00%

5.3

CNRS PICS (France)

2

1

50.00%

ჯამი (5)

87

14

16.1%

6
6.1
6.2

მეცნიერების პოლულარიზაციის პროგრამები:
AA - წლიური
ჯილდო

68

4

5.88%

LEO
ჯამი (6)

42
110

4
8

9.5%
7.3%

ჯამი

1,834

501

27.3%

2016 ბიუჯეტი
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მთლიანი ბიუჯეტი
32,120,240.00 ლარი 2012 წლის დაფინანსებასთან შედარებით 3-ჯერ მეტი
ადმინისტრაციული ხარჯები

1,604,300.00 ლარი / 4.99%

პროგრამული ხარჯები

30,515,940.00 ლარი

ბიუჯეტის შესრულება

92,81%

2016 კონკურსების ხარჯები
#
1

2016 წლის
2016 წლის
დამტკიცებული
პროგრამები
ბიუჯეტი
პროექტების სრული
ბიუჯეტები
სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობის პროგრამები:
3 პროგრამა (FR, AR, DI)

2

3

ახალგაზრდა მეცნიერთა მხარდაჭერა:
6 პროგრამა (YS, PhDF,
2,805,531
MR, IG, SS, PhDP)

22,835,131

4,906,986

639

124

19.4%

5,673,830

2,752,609

596

211

35.4%

262,000

211,868

15

3

20.0%

744,056

387

141

36.4%

214,618

805,000

809,753

ერთობლივი კონკურსები/პროგრამები ევროპული და რეგიონალური თანამშრომლობის ფარგლებში
3 პროგრამა (CNRS PICS
2015, STCU 2015, Julich
MR, PhD) + 3 მიმდინარე
STCU, CNRS PICS, TUBITAK

6

დაფინანსებული
პროექტების % წილი
შემოსულ
განაცხადებთან
მიმართება

მობილობა და ერთობლივი საერთაშორისო თანამშრომლობა
2 პროგრამა (TG, CG)

5

დაფინანსებული
პროექტების
რაოდენობა

საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებისა და კვლევების ხელშეწყობის პროგრამები:

2 პროგრამა (GC, OUGSP)
4

5,021,602

2016 წლის
გადარიცხვა

შემოსული
პროექტების
რაოდენობა

636,355

1,156,247

416,800

87

14

16.1%

69,469

32,970

32,970

110

8

7.3%

9,599,957

30,722,549

9,065,289

1,834

501

27.3%

მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამები:
2 პროგრამა (AA, LEO)

ჯამი

2017 წლის მოსალოდნელი ცვლილებები

პირობები
შეფასების პროცედურები
კრიტერიუმები

ცვლილებები პირობებში
• ამჟამინდელი FR - წლიური
70000 ლ. (1-4
მიმართულება)
• ამჟამინდელი FR წლიური 50000 ლ. (5-6
მიმართულება)

მოსალოდნელი
ცვლილებები

 საგრანტო დაფინანსება არ იბეგრება!
 მინიმუმ 1 ახალგაზრდა მეცნიერი უნდა იყოს
ჩართული პროექტში მისი განხორციელების
სრულ პერიოდში (აუცილებელი ტრენინგის
კომპონენტი - დოქტორანტი, პოსტდოქტორანტი)
 ძირითადი და დამხმარე პერსონალის ჯამური
ბიუჯეტის %-ული შეზღუდვა მოიხსნება
 განისაზღვრება ძირითადი და დამხმარე
პერსონალისთვის საგრანტო დაფინანსების
მაქსიმალური ჯამური წლიური ოდენობა. 1-4
მიმართულებისთვის 31 500 ლარი, 5-6
მიმართულებისთვის 30 000 ლარი.
 უცხოელმა კოლაბორატორმა დეტალურად
უნდა განსაზღვროს მისი ფუნქცია პროექტში.

ცვლილებები პირობებში
• ამჟამინდელი AR - წლიური
120 000 ლ. (1-4 მიმართულება)

• კონცენტრირება 1-4 სამეცნიერო
მიმართულებებზე.
მოსალოდნელი ცვლილებები
 საგრანტო დაფინანსება არ იბეგრება!
 მინიმუმ 1 ახალგაზრდა მეცნიერი უნდა იყოს
ჩართული პროექტში მისი განხორციელების სრულ
პერიოდში (აუცილებელი ტრენინგის კომპონენტი დოქტორანტი, პოსტ-დოქტორანტი)
 ძირითადი და დამხმარე პერსონალის ჯამური
ბიუჯეტის %-ული შეზღუდვა მოიხსნება
 განისაზღვრება ძირითადი პერსონალისთვის და
დამხმარე პერსონალისთვის საგრანტო დაფინანსების
მაქსიმალური წლიური ოდენობა 54 000 ლარი.
 უცხოელმა კოლაბორატორმა დეტალურად უნდა
განსაზღვროს მისი ფუნქცია პროექტში. მხოლოდ
თანხმობის წერილის საფუძველზე ქულა არ ემატება.

 შეფასების 2 საფეხური. მეტი აქცენტი
ქვეყნისთვის გამოყენებითობაზე და
კვლევის კომერციალიზაციის ბიზნეს
გეგმაზე
 პროექტები I საფეხურის შეფასებას
გაივლის საქართველოში კომისიასთან,
რომელიც შედგება GITA -ს,
საქპატენტის, განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროსა და
ბიზნესის წარმომადგენლების
მონაწილეობით.
 მაქს. 15 პროექტი გაიგზავნება
შესაფასებლად ORAU -ში (II საფეხური)
 გადარიცხვები 6 თვიანი ტრანშებით.
ანგარიშგება 1 წლიანი. 6 თვის შემდეგ
ანგარიშის განხილვის გარეშე ირიცხება.

შეფასება 2017
დიდი გრანტები:
 CRDF Global (FR, YS)
 ORAU (AR)

მცირე გრანტები:
 დარგობრივი პანელები
 ერთობლივი კომისიები

ფონდს ბაზის განვითარება - ექსპერტთა
ონლაინ რეგისტრაცია დაიწყება 2017
წლიდან!

შეფასების კრიტერიუმების
მოდიფიცირება:
 მეტი აქცენტი სამეცნიერო
კომპონენტზე და ჯგუფის
კვალიფიკაციაზე, კომპეტენციასა და
უნარებზე
 ახალგაზრდა მეცნიერთა ჩართულობა
და ტრენინგი - აუცილებელი
კომპონენტი

 საერთაშორისო თანამშრომლობა აუცილებელი კომპონენტი
 პროექტის მენეჯმენტი და
განხორციელებადობა:
- არსებული, მოთხოვნილი რესურსები
- ბიუჯეტის დასაბუთება
- გეგმა-გრაფიკში მინ. მოთხოვნა - ერთი
სტატია/მონოგრაფია/საპატენტო განაცხადი

ფონდის 2017 წლის პროექტი

თანხა (ლარი)

სულ პროგრამული 2017

31,095,000

96.4%

 2016, 2015, 2014 კონკურსების პროგრამული
ვალდებულება

17,845,601

55.3%

 2017 კონკურსები

6,634,399

20.6%

 2017 საწევრო გადასახადები

5,828,000

18.1%

787,000

2.4%

1,160,000

3.6%

 2017 კონკურსებისა და გრანტების ეფექტიანობის
შეფასება

2017 აპარატის ხარჯი:

2017 სრული ბიუჯეტი

32,255,000

2017 წლის პროგრამები
18 კონკურსი, 2 მულტილატერალური პროექტი
 კვლევითი პროექტები და მათი მომზადების ხელშეწყობა (FR, AR,
H2020მოსამზადებელი) – 3 კონკურსი

•

4+4 ახალი
პროგრამა

•

მეტი
გამჭვირვალობა
და კომუნიკაცია
სამეცნიერო
საზოგადოებასთან

•

შეფასების
კრიტერიუმების
მოდიფიცირება

•

გრანტების
ეფექტიანობის
შეფასება

•

საერთაშორისო
პარტნიორებთან
თანამშრომლობის
გაძლიერება
(ORAU, CRDF G,
ERC, ESF, NSF)

 საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებათა ხელშეწყობა (HE, OU GSP) – 2
კონკურსი
 ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარება (YS, PhDF, MR, SRNSF-DAAD, SRNSF-VW) –
5კონკურსი

 მობილობა, საერთაშორისო თანამშრომლობა (TG, CG, SS)- 1 გაერთიანებული
 ბილატერალური პროგრამები (CNRS, CNR, TUBITAK, STCU, JUELICH MR, PhD) – 6
კონკურსი (+ 2 პროგრამა JSPS, ISTC)
 მეცნიერების პოპულარიზაცია (AAwards, LEO, SCR) – 3 კონკურსი
 სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურის პროგრამები (მიზნობრივი,
არასაკონკურსო, SMART EDM LAB)
 ჰორიზონტი2020-ის ფარგლებში 2 მულტილატერალური პროექტი: BSH,
EaPPLUS

2017 წლის კალენდარი (სამუშაო ვერსია)

ფონდის 2017 წლის ღონისძიებები
1. თებერვალი - საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს სხდომა (1)
2. მარტის ბოლო კვირა - US Science Fellows Program’s follow up conference
3. 20-21 აპრილი, ან აპრილის პირველი კვირა - ERC Week - ERC Funding Opportunities: Supporting excellent researchers all
over Europe - ევროპული კვლევების საბჭოს 10 წლისთავისადმი მიძღვნილი რეგიონული ღონისძიება
4. აპრილი, ან სექტემბერი ბოლო კვირა, ან მაისის დასაწყისი - H2020 საინფორმაციო დღე & ეროვნული საკონტაქტო
პირების (NCP) ტრენინგი (EaP PLUS პროექტის ფარგლებში)
5. მაისი, ან სექტემბერი - ELSEVIER – ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო ღონისძიება
6. ივნისი - სემინარი საქართველოს მეცნიერთა „ჰორიზონტი2020“-ის პროგრამებში მონაწილეობის გაძლიერებისათვის
სამეცნიერო დიასპორის მონაწილეობით (EaP PLUS პროექტის ფარგლებში)
7. ივლისი - საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს სხდომა (2)

8. სექტემბერი - სამეცნიერო ფესტივალის ფარგლებში წლის ჯილდოების გადაცემა 4 ნომინაციაში: (საუკეთესო
მეცნიერი, ახალგაზრდა მეცნიერი, კვლევითი ჯგუფი, საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში საუკეთესო
უცხოელი მკვლევარი)

9. დეკემბერი - ფონდის წლიური კონფერენცია.

ფონდის ღონისძიებების კალენდარი (2017)
#

ღონისძიება

1

საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს სხდომა (1)

2

US Science Fellows Program’s follow up conference

3

ERC Week - ERC Funding Opportunities: Supporting
excellent researchers all over Europe

4

H2020 საინფორმაციო დღე & ეროვნული
საკონტაქტო პირების (NCP) ტრენინგი (EaP PLUS )

5

ELSEVIER – ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო
ღონისძიება

6

სემინარი საქართველოს მეცნიერთა
„ჰორიზონტი2020“-ის პროგრამებში
მონაწილეობის გაძლიერებისათვის სამეცნიერო
დიასპორის მონაწილეობით (EaP PLUS)

7

საერთაშორისო მრჩეველთა საბჭოს სხდომა (2)

8

სამეცნიერო ფესტივალის ფარგლებში წლის
ჯილდოების გადაცემა

9

ფონდის წლიური კონფერენცია

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

გმადლობთ ყურადღებისთვის

www.rustaveli.org.ge
mikaberidze@rustaveli.org.ge

