
რეგისტრაციის 

თარიღი
ორგანიზაცია

საიდენტიფიკაციო 

კოდი
დონორი თანხა ვალუტა

17.01.2019 სსიპ - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 205309655  სლოვაკეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა და 

ევროპული საკითხების სამინისტრო

31,690.00 EUR

10.01.2019 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 204900483  შეერთებული შტატების თავდაცვის 

თანამშრომლობის ოფისი

3,240,000.00 USD

11.01.2019 სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

231187168  იტალიის საგარეო საქმეთა და კულტურული 

თანამშრომლობის სამინისტრო

800.00 EUR

14.01.2019 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 204861970  განათლების, აუდიოვიზუალის და კულტურის 

აღმასრულებელი სააგენტო (ტუსკიას 

უნივერსიტეტი)

45,755.00 EUR

14.01.2019 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 204861970  განათლები, აუდიოვიზუალისა და კულტურის 

აღმასრულებელი სააგენტო (ნიდერლანდების 

ბიზნეს აკადემია)

82,015.00 EUR

17.01.2019 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 204861970  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოება

90,000.00 GEL

17.01.2019 სსიპ ლ.საყვარელიძის სახ.დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

211324351  ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია 11,000.00 USD

18.01.2019 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი

245428158  განათლები, აუდიოვიზუალისა და კულტურის 

აღმასრულებელი სააგენტო (ნიდერლანდების 

ბიზნეს აკადემია)

73,161.00 EUR

22.01.2019 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 203860679  გაეროს მოსახლეობის ფონდი 22,000.00 USD

22.01.2019 სსიპ ლ.საყვარელიძის სახ.დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

211324351  ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია 4,100.00 USD

22.01.2019 სსიპ ლ.საყვარელიძის სახ.დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

211324351  ახალი ინოვაციური დიაგნოსტიკის განვითარების 

ფონდი

45,826.00 USD

25.01.2019 სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" 204858163  შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

ფედერალური დეპარტამენტი

28,620.00 GEL

25.01.2019 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 204861970  ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო" 12,175.00 USD

31.01.2019 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 205224700  იტალიის საგარეო საქმეთა და კულტურული 

თანამშრომლობის სამინისტრო

1,500.00 EUR

06.02.2019 სსიპ შემოქმედებითი საქართველო 204583842  Advantage Creative 7,420.00 GBP

06.02.2019 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

202486559  გაეროს მოსახლეობის ფონდი 28,597.00 USD

18.02.2019 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 204900483  შეერთებული შტატების ევროპული არმია 92,696.60 USD

12.02.2019 სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 206351730  გაეროს გარემოსდაცვითი პროგრამა 100,000.00 USD

12.02.2019 სსიპ ,,ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო" 204585564  შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების 

მარეგულირებელი ორგანო

31,400.00 EUR

15.02.2019 სსიპ შემოქმედებითი საქართველო 204583842  ბრიტანეთის საბჭო (აღმოსავლეთ ინგლისის 

უნივერსიტეტი)

27,430.00 GBP

21.02.2019 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

204864548  ბრიტანეთის საბჭო (ესექსის უნივერსიტეტი) 8,775.00 GBP

21.02.2019 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 204861970  ევროკავშირი (ააიპ "კონსულტაციისა და 

ტრენინგის ცენტრი")

64,147.50 GEL

21.02.2019 სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური 204534058  ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო (აღმოსავლეთ 

დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი)

21,194.30 USD

21.02.2019 ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 205326805  საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "ქართუ" 79,045.50 GEL

26.02.2019 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი

203851028  ა(ა)იპ მაკი 3,200.00 GEL

27.02.2019 სსიპ "სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო" 202307404  გაეროს განვითარების პროგრამა 1,080,800.00 GEL

სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მისაღები ფულადი გრანტები/მიზნობრივი დაფინანსება 
იანვარი-მარტი 2019



რეგისტრაციის 

თარიღი
ორგანიზაცია

საიდენტიფიკაციო 

კოდი
დონორი თანხა ვალუტა

01.03.2019 საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 204423230  აშშ-ს საელჩო საქართველოში 6,170.00 USD

01.03.2019 სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი

231187168  განათლების, აუდიოვიზუალისა და კულტურის 

აღმასრულებელი სააგენტო (Universitat Rovira 

Virgili)

50,947.00 EUR

04.03.2019 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 204900483  Valiant Integrated Services 26,629.62 USD

07.03.2019 სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო

204562311  ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის 

დირექტორატი

150,000.00 NOK

07.03.2019 სსიპ ლ.საყვარელიძის სახ.დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

211324351  International Liver Foundation 4,000.00 USD

12.03.2019 სსიპ ლ.საყვარელიძის სახ.დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

211324351  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოება

73,006.00 GEL

12.03.2019 სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

კონსერვატორია

203850813  ბრიტანეთის საბჭო (ესექსის უნივერსიტეტი) 1,750.00 GBP

13.03.2019 სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 206351730  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 

საზოგადოება

71,170.00 GEL

13.03.2019 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 203860679  გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა უმაღლესი 

კომისრის ოფისი

64,000.00 GEL

15.03.2019 სსიპ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან 

მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი 

ინსტიტუტი

204579456  აშშ-ს საელჩო საქართველოში 5,553.00 USD

15.03.2019 სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 204577699  გაეროს განვითარების პროგრამა 165,780.00 USD

19.03.2019 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 204861970  კლივლენდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 10,000.00 USD

20.03.2019 ტექნოლოგიური ინსტიტუტი 205326805  საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი "ქართუ" 16,250.00 GEL

25.03.2019 სსიპ ლ.საყვარელიძის სახ.დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

211324351  ეკოჰელს ალიანსი 71,500.00 USD

25.03.2019 სსიპ ,,საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,აისი" 227770800  გაეროს განვითარების პროგრამა 61,180.00 GEL

25.03.2019 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 211349192  ბრიტანეთის საბჭო (კილის უნივერსიტეტი) 27,040.00 GBP

25.03.2019 სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 204468664  ექსეტერის უნივერსიტეტი 12,651.79 GBP

27.03.2019 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 211349192  საქართველოს იუნესკოს საქმეთა ეროვნული 

კომისია

17,000.00 USD

27.03.2019 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 211349192  განათლების, აუდიოვიზუალისა და კულტურის 

აღმასრულებელი სააგენტო (როვირა ვირგილის 

უნივერსიტეტი)

42,203.00 EUR

28.03.2019 სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია 209467628  გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (გაეროს 

რეგიონთაშორისი დანაშაულისა და იუსტიციის 

კვლევითი ინსტიტუტი)

111,850.00 USD

28.03.2019 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 204861970  დასავლეთ ინგლისის უნივერსიტეტი, ბრისტოლი 16,270.00 GBP
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