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I თავი. რეგისტრაცია

ექსპერტის

როლის

მომხმარებელს

შესაძლებლობა

აქვს

გრანტების

ვებსაიტზე

(https://grants.gov.ge/ka) გაიაროს რეგისტრაცია და შექმნას თავისი პროფილი.
ამ შემთხვევაში ექსპერტი თავისი პროფილიდან შეძლებს თვალყური ადევნოს ინოვაციებისა და
ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ ექსპერტებისთვის გამოცხადებულ კონკურსებს და მიიღოს
მონაწილეობა მათში. ამასთან ერთად, ექსპერტად დაკონტრაქტების შემთხვევაში, ამავე
პროფილის გამოყენებით შეძლებს მისთვის გადმოგზავნილი განაცხადის გაცნობას და
შეფასებას.
ექსპერტის ანგარიშის შესაქმნელად მომხმარებელი უნდა შევიდეს გრანტების ვებ პორტალზე
(https://grants.gov.ge/ka) და მთავარი მენიუს „ექსპერტი“ დასახელების

სექციაში აირჩიოს

„რეგისტრაციის“ ღილაკი.

სურ. I.1
მას შემდეგ რაც ვებ პორტალის მთავარი მენიუდან მოხდება ექსპერტის არჩევა, ეკრანზე
გამოჩნდება ექსპერტის რეგისტრაციისა და ავტორიზაციის შესაბამისი ვებ გვერდი (იხ. სურ. I.1).
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სისტემაში შესასვლელად, პირველ რიგში საჭიროა სტანდარტული მარტივი ორნაბიჯიანი
რეგისტრაციის გავლა, პირველ ნაბიჯზე რეგისტრაციის ღილაკის არჩევის შემდეგ გამოჩნდება
სტანდარტული რამდენიმე მონაცემის ჩასაწერი ველი: „სახელი“ და „გვარი“, შესაბამისად უნდა
ჩაწეროთ

სახელი და გვარი; „ელექტრონულ ფოსტა“-ში - აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს

მოქმედი ელექტრონული ფოსტა, „პაროლში“ და „გაიმეორეთ პაროლში“ - დაფიქსირდეს
სასურველი პაროლი. ამის შემდეგ საჭიროა „მე არ ვარ რობოტის“ მონიშვნა და,,რეგისტრაცია’’
ღილაკზე დაჭერა. რეგისტრაციის პირველი ნაბიჯის შემდეგ მითითებულ ელექტრონულ
ფოსტაზე გამოიგზავნება წერილი აქტივაციის ბმულით. მხოლოდ ამ ბმულზე გადასვლის შემდეგ
მოხდება გრანტების ვებ პორტალზე ექსპერტის პროფილის გააქტიურება და მომხმარებლის
ავტორიზაცია

გახდება

შესაძლებელი.

წინააღმდეგ

შემთხვევაში

შეუძლებელი

იქნება

პროფილით სარგებლობა. (იხ. სურ. I.2)

სურ. I.2

II თავი. ავტორიზაცია და პაროლის აღდგენა
გრანტების მართვის ვებ პორტალთან
მომხმარებლებს

შეუძლიათ

მხოლოდ

წვდომა ექსპერტის როლის მქონე ავტორიზებულ
ავტორიზაციის

გავლის

შემდეგ.

ავტორიზაციის

გასავლელად საჭიროა მთავარი მენიუდან მომხმარებელმა აირჩიოს „ექსპერტი“ დასახელების
სექცია და გადავიდეს ავტორიზაციის გვერდზე.
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II.1. ავტორიზაცია
მოცემულია ავტორიზაციის გვერდი. სისტემაში ავტორიზაციის გასავლელად აუცილებელია,
რომ მომხმარებლის ველში მოხდეს მომხმარებლის ელ. ფოსტის, ხოლო პაროლში პაროლის შეტანა, ამის შემდეგ უნდა მოინიშნოს „მე არ ვარ რობოტის“ პარამეტრი, რის
შემდეგაც „ავტორიზაცია“ ღილაკის გამოყენებით მომხმარებელი გადავა ექსპერტის სამუშაო
გვერდზე.

სურ. II.1.1

II.2. პაროლის აღდგენა

პაროლის დავიწყების შემთხვევაში შესაძლებელია მისი აღდგენა. ამისათვის ავტორიზაციის
გვერდიდან (სურ.II.1.1) „დაგავიწყდათ პაროლი?“ ბმულზე დაჭერით სისტემა გადავა პაროლის
აღდგენის გვერდზე.
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სურ. II. 2.1
(სურ. II.2.1) სურათზე მოცემულია პაროლის აღდგენის გვერდი (I ნაწილი).
პაროლის

აღსადგენად

აუცილებელია,

მომხმარებლის

პროფილის

რეგისტრაციისას

გამოყენებული ელექტრონული ფოსტის მისამართის ჩაწერა და „გაგზავნა“ ღილაკის
გამოყენება. სწორი ელ. ფოსტის მითითების შემთხვევაში გაიგზავნება მეილი, პაროლის
აღდგენის შესაბამისი ბმულით. ელ. ფოსტაზე მიღებული სპეციალური ბმულის გამოყენებით
მომხმარებელს შეუძლია თავისი მომხმარებლისათვის ახალი პაროლის მინიჭება. აღსანიშნავია,
რომ ეს ბმული აქტიურია ელ. ფოსტაზე მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში.

სურ. II.2.2
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(სურ.II.2.2) სურათზე მოცემულია პაროლის აღდგენის გვერდი (II ნაწილი).
ამ გვერდზე მომხმარებელს შეუძლია თავისი პროფილისათვის ახალი პაროლის მინიჭება.
ამისათვის საჭიროა „პაროლი“ და „გაიმეორეთ პაროლი“ ველებში ახალი პაროლის შესაბამისი
სიმბოლოების კომბინაციის დაფიქსირება და „შენახვა“ ღილაკზე დაჭერა.
ამის შემდეგ შესაძლებელია ავტორიზაციის გავლა ახალი პაროლის გამოყენებით..

III თავი. ექსპერტის კაბინეტი
ამ თავში მოცემულია ექსპერტის კაბინეტის მარცხენა ვერტიკალურ მენიუში შემავალი სექციების
და მათი ფუნქციონალის აღწერა.

III.1. პროფილი

სურ. III.1.1

ავტორიზაციის გავლისთანავე ეკრანის მარჯვენა ზედა კუთხეში ჩნდება პროფილის ღილაკები.
„გასვლა“ ღილაკით ხდება ექსპერტის პროფილის დახურვა და მომხმარებელი გადადის ვებ
პორტალის საჯარო ნაწილში ავტორიზაციამდე არსებული უფლებებით (იხ. სურ. III.1.1).

ავტორიზებულ

ექსპერტს

შეუძლია

გრანტების

ვებ

პორტალზე

ყველა

ინფორმაციის

დათვალიერება, რაც საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი, ხოლო თავის პროფილში ან სამუშაო
სივრცეში გადასვლას შეძლებს მთავარი მენიუს „ექსპერტი“ სექციის ან III.1.1 სურათის
მომხმარებლის სახელის (სახელი) ბმულზე მაუსის დაჭერის მეშვეობით.
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რეზუმეს (CV) ატვირთვა
სურ. III.1.2

პროფილი მოიცავს ინფორმაციას მომხმარებლის შესახებ, აქ არის, როგორც სავალდებულო
ველები (რომელიც მონიშნულია სიმბოლო “*” ), ისე არასავალდებულო ველები.

№

მონაცემი

აღწერა

1.

პირადი ნომერი

პირადი ნომერი (არასავალდებულო)

2.

სახელი

ექსპერტის სახელი

3.

გვარი

ექსპერტის გვარი

4.

ტელეფონის/მობილურის

ექსპერტის საკონტაქტო ტელეფონის/მობილურის ნომერი

ნომერი
უპირველეს ყოვლისა უნდა მოინიშნოს „საქართველო“ ან
„სხვა ქვეყნები“.
„საქართველოს“ მონიშვნის შემთხვევაში ქვეყნის
სატელეფონო ინდექსი ავტომატურად გამოჩნდება და
ტელეფონში აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს 9 რიცხვის
კომბინაცია.
„სხვა ქვეყნების“ მონიშვნის შემთხვევაში აუცილებელია
სრული სატელეფონო ნომრის დაფიქსირება.
გვერდი 9

5.

ორგანიზაცია

ორგანიზაციის სახელი (არასავალდებულო), რომელსაც
წარმოადგენს ექსპერტი

6.

პოზიცია

ექსპერტის პოზიცია (არასავალდებულო) ზემოთ
მითითებულ ორგანიზაციაში

7.

რეგისტრაციის მისამართი

რეგისტრაციის მისამართი არის ექსპერტის მისამართი მისი
რეგისტრაციის შესაბამისად.
უპირველეს ყოვლისა უნდა მოინიშნოს „საქართველო“ ან
„სხვა ქვეყნები“.
„საქართველოს“ მონიშვნის შემთხვევაში ქალაქების
ჩამოსაშლელი გრაფიდან აუცილებელია საჭირო ქალაქის
მითითება, ხოლო მის მარჯვნივ მდებარე გრაფაში უნდა
ჩაიწეროს ქალაქის საფოსტო ინდექსი, შემდეგ კი სრული
მისამართი.
„სხვა ქვეყნების“ მონიშვნის შემთხვევაში აუცილებელია
სრული მისამართის შეტანა ქალაქის, საფოსტო ინდექსისა
და დეტალური მისამართის ჩათვლით მის ქვემოთ
მოთავსებულ გრძელ გრაფაში.

ფაქტიური მისამართი

ფაქტიური მისამართი არის ექსპერტის ფაქტიურად
საცხოვრებელი ადგილი.
ფაქტიური მისამართის გრაფები უნდა შეივსოს
რეგისტრაციის მისამართის შესავსები გრაფების
ანალოგიურად, ხოლო თუ ეს ორი მისამართი იდენტურია,
საკმარისია, მხოლოდ ,,იგივე მისამართის’’ გრაფის
მონიშვნა.

6.

ელ. ფოსტა

ექსპერტის მოქმედი ელექტრონული ფოსტის მისამართი

პროფილის შიდა გვერდის ქვედა ნაწილში არის ღილაკები.
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სურ. III.1.3

,,შენახვა’’ ღილაკი ინახავს ინფორმაციას. ინფორმაციის შენახვა შეიძლება მაშინაც კი, თუ ის
არასრულად არის შევსებული.
,,გაუქმება’’ ღილაკი

აუქმებს, ანუ შლის იმ ცვლილებებს, რომელიც მომხმარებელმა

განახორციელა ბოლო შენახვის ოპერაციის შემდეგ.
აღსანიშნავია, რომ ექსპერტს შეუძლია მონაწილეობა ექსპერტებისთვის გამოცხადებულ
სპეციალურ კონკურსებში. ამისათვის ექსპერტის პროფილი სრულად უნდა იყოს შევსებული.

III.2 განაცხადის გაკეთება

ექსპერტის კაბინეტის შემდეგი სექციაა „განაცხადის გაკეთება“, რომელიც ორ ნაწილად იყოფა:
„კონკურსები“ და „ჩემი განაცხადები“.

III.2.1 კონკურსები

კონკურსების ქვეპუნქტზე მაუსის დაჭერისას ეკრანის ცენტრალურ ნაწილში ჩამოიშლება
გამოცხადებული

კონკურსების

სია.

გრანტების

ჩამონათვალის

ზედა

ნაწილში

არის

მოთავსებული ე.წ ფილტრის სტრიქონი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია კონკურსების
მოძიება კონკურსის ნომრის, აღწერის თუ დაწყება - დამთავრების თარიღების მიხედვით.
ფილტრის ზოლის ბოლოს არის

„გასუფთავება“ ღილაკი. მასზე დაჭერის შემთხვევაში

ფილტრის პარამეტრებად მითითებული ყველა მონაცემების გასუფთავდება.
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ფილტრის სტრიქონი

სურ. III.2.1.1

კონკურსების სიაში მოთავსებული ყველა სტრიქონის გასწვრივ შეიძლება იყოს ორი ღილაკი:

1

2

1. „დათვალიერება“ ღილაკი ყოველთვის არის და მისი გამოყენებით მომხმარებელი
გადადის კონკურსის დეტალურ გვერდზე, რომელშიც შესაძლებელია ინფორმაციის
დეტალურად დათვალიერება (იხ. სურ. III. 2. 1. 2).

ღილაკს გადავყავართ
გაგზავნის გვერდზე

სურ. III. 2.1. 2
თუ კონკურსში მონაწილეობის პირობებით საჭიროა განაცხადის გაგზავნისას რაიმე შაბლონური
ფორმის შევსება, იგი აუცილებლად იქნება მოცემული გვერდის ქვედა ნაწილში და
შესაძლებელი იქნება მისი ჩამოტვირთვა.
2. ,,გაგზავნა“ ღილაკი ჩანს მხოლოდ აქტიური კონკურსების გასწვრივ და მისი
გამოყენებით მომხმარებელი გადადის განაცხადის გაგზავნის დეტალურ გვერდზე:
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ღილაკი აგზავნის
განაცხადს
გრანტზე

სურ. III. 2.1.3

განაცხადის გაგზავნის დეტალურ გვერდზე ჩანს ექსპერტის პროფილის შესაბამისი (მიმდინარე
მდგომარეობით არსებული) ინფორმაცია (მათ შორის ექსპერტის ავტობიოგრაფიის (CV)
ფაილი), რომელსაც სისტემა ავტომატურად გადმოიტანს პროფილიდან.
განაცხადის გვერდის ქვედა ნაწილში კი მოცემულია ღილაკი

, რომლის საშუალებითაც

შესაძლებელია დამატებით მოთხოვნილი ფაილის ატვირთვა (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში).
შემდეგ კი ,,გაგზავნა” ღილაკის საშუალებით მოხდება განაცხადის გაგზავნა.

III.2.2 ჩემი განაცხადები
ექსპერტის პროფილში შემდეგი მენიუა „ჩემი განაცხადები“, რომელშიც ინახება ის გრანტები
(კონკურსები), რომელზეც ექსპერტს განაცხადი უკვე გაგზავნილი აქვს. ჩანაწერები ,,ჩემი
განაცხადების’’ ცხრილში ემატება, ნებისმიერ კონკურსში მონაწილეობის მიზნით განაცხადის
გაგზავნისთანავე.
„კონკურსების“ მსგავსად აქაც ცხრილის ზედა ნაწილში მოთავსებულია ფილტრის სტრიქონი
და განაცხადების ცხრილის ყოველი სტრიქონის ბოლოს „დათვალიერების“ ღილაკი.
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ფილტრის პარამეტრები

დათვალიერება

სურ. III.2.2.1

ფილტრაციის პარამეტრებში არის ასევე ე.წ სტატუსის სვეტი, რომლის მეშვეობით ექსპერტს
შეუძლია განაცხადების გაფილტვრა სტატუსების („მოთხოვნილი“, „უარყოფილი“ და
„დადასტურებული“) მიხედვით (იხ. სურ. III. 2. 2.2 ). სტატუსის მიხედვით ექსპერტი შეიტყობს
მისი განაცხადის განხილვის შედეგს.

სურ. III. 2. 2.2

III.3 საგრანტო განაცხადები

ექსპერტის კაბინეტის შემდეგი მენიუა „განაცხადები“, რომელსაც აქვს ორი ქვეპუნქტი:
„მიმდინარე“ და „შეფასებული“. მისი მეშვეობით ექსპერტს შეუძლია დაათვალიეროს მისთვის
შესაფასებლად გადმოგზავნილი განაცხადები მიმდინარე განაცხადების გვერდზე, ხოლო
შეფასებული განაცხადების გვერდზე თავს იყრის ამ ექსპერტის მიერ შეფასებული ყველა
განაცხადი.
როგორც მიმდინარე, ასევე შეფასებული განაცხადების შესაბამის ცხრილების გვერდს
დასაწყისში აქვთ ფილტრის პარამეტრების სტრიქონი, რომელიც ექსპერტს შეუძლია
გამოიყენოს სასურველი განაცხადების მარტივად მოძიებისათვის.
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III.3.1 მიმდინარე

„მიმდინარე” განაცხადების ცხრილში ექსპერტი გადადის „საგრანტო განაცხადების“ პუნქტის
„მიმდინარე“ ქვეპუნქტზე მაუსის დაჭერის შემდეგ, სადაც ხედავს ყველა შესაფასებელ
განაცხადს.
ფილტრის პარამეტრები

სურ. III.3.1.1
1
მიმდინარე ქვეპუნქტში ჩამოთვლილ განაცხადებს შესაძლოა მოჰყვებოდეს შემდეგი
ღილაკები:

2

1

3

1. „დაზუსტება“ ღილაკი მოჰყვება განაცხადს, მაშინ როცა კონკურსის ადმინისტრატორი
ექსპერტისგან ითხოვს დაზუსტებას ამ განაცხადის შესახებ.
2. „შეფასება“ ღილაკი, აქვს განაცხადს, თუ მისი შეფასება არ არის დასრულებული
ექსპერტისგან. ამ ღილაკზე დაჭერის შემდეგ ეკრანზე გამოჩნდება განაცხადის
დეტალური მონაცემებისა და შეფასების ჩანართების შემცველი გვერდი (იხ. სურ.
III.3.1.2)
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სურ. III.3.1.2

შეფასების ჩანართის ზედა მარცხენა მხარეს მოცემულია შემდეგი ინფორმაცია:


განაცხადის ნომერი,



პროექტის დასახელება,



აპლიკანტის სახელი და გვარი. ასევე ორგანიზაციის სახელი იმ შემთხვევაში, თუ
აპლიკანტს შევსებული აქვს ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ

განაცხადის დეტალური მონაცემების დათვალიერების შემდეგ, ექსპერტი ვალდებულია შეავსოს
სპეციალური კითხვარი (სურ. III.3.1.2),
აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა საგრანტო სქემისა და სპეციფიკაციების გათვალისწინებით,
სისტემაში ხდება განსხვავებული კითხვარების ფორმირება, ამიტომ ექსპერტს საჭიროებიდან
გამომდინარე მოეთხოვება სხვადასხვა დროს განსხვავებული კითხვარების შევსება.
კითხვარები შედგება კითხვების ერთობლიობისგან (შესაძლებელია დაჯგუფებული იყოს
ბლოკებში), სადაც ექსპერტი ირჩევს სასურველ პასუხს მოცემული ვარიანტებიდან. მას იქვე
შეუძლია არჩეული პასუხის დასაბუთების ჩაწერა „კომენტარის“ (არასავალდებულო) ველში.
კითხვარის ქვემოთ მოცემულია შემდეგი ველები (იხ. სურ. III. 3. 1. 3).
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სურ. III. 3. 1. 3

„რეკომენდაცია“ გრაფაში ექსპერტს შეუძლია ჩაწეროს რეკომენდაცია ამ განაცხადის შესახებ,
რაც შეიძლება მიმდინარე მომენტისათვის ან მომავალში საყურადღებო იყოს ამ განაცხადის
დამუშავების პროცესში.
„ქმედება“ გრაფაზე დაჭერის შემდეგ ჩამოიშლება ასარჩევი მენიუ, რომლიდანაც ექსპერტს
შეუძლია ამოირჩიოს ნეგატიური, ან პოზიტიური სტატუსი ამ განაცხადთან მიმართებაში ან
დატოვოს ცარიელი, თუ მხოლოდ დაზუსტების შეტყობინების გაგზავნა სურს გრანტების
ადმინისტრატორთან.
საყურადღებოა, რომ კითხვარების შეკითხვები შესაძლოა ისე იყოს შედგენილი, რომ რომელიმე
მათგანის კონკრეტული პასუხის არჩევა ავტომატურად იწვევდეს განაცხადის ჩაჭრას. ეს
ინფორმაცია აუცილებლად იქნება მითითებული კითხვასთან.
საყურადღებოა, რომ ზოგიერთ კითხვარს რეკომენდაციის და დაზუსტების მოთხოვნის გრაფები
შესაძლოა გამოუჩნდეს ყოველი ბლოკისთვის:
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„დაზუსტების

მოთხოვნა“

გრაფაში,

ექსპერტს

შეუძლია

გრანტების

ადმინისტრატორს

გაუგზავნოს მოთხოვნა ამ კონკრეტული განაცხადთან დაკავშირებით დეტალების დაზუსტების
შესახებ. აღნიშნული მოთხოვნას კონკურსის ადმინისტრატორი მიიღებს შეტყობინების სახით. მას
შეუძლია დაუბრუნოს ექსპერტს მოთხოვნის დაზუსტებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია,
რომელსაც ექსპერტი მიიღებს შეტყობინების სახით შეტყობინებების ცხრილში.
„გაუქმება“ ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში ექსპერტის შეფასების გვერდზე უკანასკნელი
შენახვის შემდეგ შეტანილი ცვლილებები გაუქმდება.
„შენახვა“ ღილაკზე დაჭერით ექსპერტი ინახავს შეფასების ფორმაში შეტანილ ცვლილებებს.
„გაგზავნა“ ღილაკის გამოყენებით ექსპერტს შეუძლია გაგზავნოს განაცხდის შეფასება, თუ ყველა
შეკითხვას უპასუხა და დაზუსტების მოთხოვნა გრაფა ცარიელია. ამგვარად მისი შეფასება
გაიგზავნება საგრანტო კონკურსის ადმინისტრატორთან და ანუს შემდეგ ექსპერტს აღარ
შეუძლია შეფასების მონაცემების ცვლილება, თუ კონკურსის ადმინისტრატორი არ მოითხოვს
მისგან დამატებით დაზუსტებას.
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თუ ექსპერტს მიაჩნია, რომ განაცხადში ასახული ინფორმაცია მისთვის არასაკმარისია
შეფასებისათვის, მას შეუძლია დაზუსტება გრაფის მეშვეობით მოითხოვოს კონკურსის
ადმინისტრატორისგან სასურველი ინფორმაციის დაზუსტება. თუ დაზუსტების მოთხოვნა გრაფა
არის შევსებული, მაშინ სისტემა აღარ შეამოწმებს კითხვები სრულად შევსების პირობას და
კონკურსის ადმინისტრატორთან გაიგზავნება დაზუსტების მოთხოვნა.

3. „დათვალიერება“

ღილაკის

საშუალებით

ექსპერტს

შეუძლია

განაცხადის

დათვალიერება ჩანართებზე (პროექტი, ბიზნეს გეგმა, კითხვარი, ფაილები) დაჭერით.
პირველი

ჩანართია

„პროექტი“,

რომელზე

გადასვლითაც

ექსპერტი

ეცნობა

ზოგად

ინფორმაციას განაცხადის შესახებ (იხ. სურ. III. 3. 1. 5).

სურ. III. 3. 1. 5

შემდეგი ჩანართია „ბიზნეს გეგმა“, სადაც შესაძლებელია ინფორმაციის ნახვა აპლიკანტის
ბიზნეს გეგმის, აქტივობებისა და მათი განხორციელების შესახებ შედგენილი გრაფიკის
მიხედვით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში (იხ. სურ. III. 3. 1. 6).
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ღილაკის საშუალებით
ჩამოიტვირთება ფაილი

სურ. III. 3. 1. 6

შემდეგი ჩანართია „კითხვარი“, რომლის არჩევის შედეგადაც გამოჩნდება აპლიკანტის მიერ
შევსებული კითხვარის დეტალები (იხ. სურ. III. 3. 1. 7).

სურ. III. 3. 1. 7
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„ფაილების“ ჩანართზე ექსპერტს შეუძლია ნახოს ყველა ის ფაილი, რომელიც აპლიკანტს აქვს
მიმაგრებული ამ განაცხადის ფარგლებში (სურ. III. 3. 1. 8).

სურ. III. 3. 1. 8

შაბლონის
ჩამოტვირთვის
ღილაკი

ექსპერტს შეუძლია თითოეული ფაილის ჩამოტვირთვა მის სახელწოდებაზე დაჭერით, ხოლო
შაბლონის ჩამოტვირთვა

„ჩამოტვირთე შაბლონი“ ღილაკის საშუალებით.

III.3.2 შეფასებული
საგრანტო განაცხადების მენიუს მეორე ქვეპუნქტია „შეფასებული (განაცხადები)“. ამ ცხრილში
აისახება ექსპერტის მიერ შეფასებული განაცხადები (იხ. სურ. III. 3. 2. 1)
ფილტრის ზოლი

სურ. III. 3. 2. 1
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მიმდინარე განაცხადების ცხრილის მსგავსად შეფასებული განაცხადების ცხრილსაც აქვს
ფილტრის პარამეტრების სტრიქონი, რომელიც საშუალებას აძლევს ექსპერტს მარტივად
მოიძიოს სასურველი განაცხადი.
ცხრილში მოთავსებულ თითოეულ განაცხადს მარჯვენა კუთხეში აქვს „დათვალიერება“ ღილაკი
-

, რომლის არჩევის შემდეგაც სისტემა გადადის განაცხადის დეტალებისა და ექსპერტის

შეფასების დათვალიერების გვერდზე.

სურ. III. 3. 2. 2

III.4 შეტყობინებები (ინბოქსი)
ექსპერტის კაბინეტის შემდეგი მენიუ არის „შეტყობინებები“, რომელშიც თავმოყრილია
მიღებული შეტყობინებები. სასურველი შეტყობინების მოძიება მარტივად შესაძლებელია
ფილტრის პარამეტრების მეშვეობით.
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შეტყობინებების ფილტრი

გაგზავნილი

(1) მიუთითებს ორ
წაუკითხავ შეტყობინებაზე

მიღებული

სურ. III. 4. 1
სასურველი შეტყობინებების მოსაძებნად გამოიყენება ფილტრის პარამეტრები, რომელის
მეშვეობითაც შესაძლებელია გავფილტროთ შეტყობინებები:

სტატუსის (იხ. სურ. III. 4. 3),

გრანტის ან განაცხადის ნომრის, შეტყობინების სათაურის, მიღებული თუ გაგზავნილი
შეტყობინებების მიხედვით.
ასევე შეტყობინებების გაფილტვრა შეიძლება შეტყობინებაზე პასუხის გაცემის ვადის მიხედვით.
(იხ. სურ. III. 4. 2).

სურ. III. 4. 2
შეტყობინების
სტატუსი

სურ. III. 4. 3

გვერდი 23

ექსპერტის შეტყობინებებში შესაძლოა სხვადასხვა სახის შეტყობინების მიღება. მაგ: საგრანტო
კონკურსის ადმინისტრატორის შეტყობინება განაცხადის დაზუსტების მოთხოვნის საპასუხოდ ან
ავტომატური შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ექსპერტი დაინიშნა ახალი განაცხადის
შემფასებლად.
აქ შემოსულ ყველა შეტყობინებას, რომელიც ჯერ ექსპერტს არ უნახავს მარცხენა კუთხეში აქვს
შემდეგი სიმბოლო -

- ანუ წაუკითხავი.

თუ შეტყობინება არის დაზუსტების მოთხოვნის შესახებ და ექსპერტი ამ შეტყობინებას მხოლოდ
გახსნის, მაგრამ არ უპასუხებს, მაშინ კონვერტის სიმბოლო შეიცვლება
ყველა შემთხვევაში კონვერტის სიმბოლო შეიცვლება

სიმბოლოთი. სხვა

(წაკითხული) სიმბოლოთი.

თითოეულ შეტყობინებაზე მაუსის დაჭერის შემდეგ სისტემას გადავყავართ შეტყობინების
დეტალების გვერდზე, რომელის ქვედა ნაწილში ჩანს ამ კონკრეტულ განაცხადთან
დაკავშირებული სრული მიმოწერა. ექსპერტს შეუძლია განაცხადის დეტალების გვერდზე
გადასვლა შესაბამისი ბმულით (იხ. სურ. III. 4. 4).
შეტყობინებების
სიაში დაბრუნების
ღილაკი

განაცხადის ნახვის
გვერდზე გადასვლის
ღილაკი

სურ. III. 4. 4

განაცხადის ნახვის გვერდზე
გადასვლის ღილაკი

III. 5 პაროლის შეცვლა
ექსპერტის კაბინეტის მარცხენა მენიუს შემდეგი პუნქტია ,,პაროლის აღდგენა’’, რომელზე
დაჭერითაც ეკრანზე გამოჩნდება პაროლის შეცვლის შიდა გვერდი (იხ. სურ. III.5).
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ღილაკზე დაჭერით
გაუქმდება
საინფორმაციო ველებში
შეყვანილი ინფორმაცია

სურ. III. 5
ღილაკზე დაჭერით
შეინახება ახალი
პაროლი
იმისათვის რომ შეიცვალოს მომხმარებლის პაროლი, ექსპერტმა უნდა შეავსოს საინფორმაციო
გრაფები შემდეგნაირად: „მიმდინარე პაროლის“ გრაფაში უნდა ჩაწეროს პაროლი, რომლითაც
სარგებლობს ავტორიზაციისას მოცემული მომენტისათვის, „პაროლის“ ველში უნდა შეიყვანოს
ახალი პაროლი, ხოლო „გაიმეორეთ პაროლის“ ველში გაიმეოროს ახალი პაროლი, შემდეგ
უნდა დააჭიროს „შენახვა“ ღილაკს.

ექსპერტის კაბინეტის გამოყენებისას წარმოშობილი ნებისმიერი შეკითხვის ან გაუგებრობის
აღმოჩენის შემთხვევაში, გთხოვთ, ინფორმაცია დაზუსტების შესახებ დეტალურად მოითხოვოთ
გრანტების ვებ პორტალის კონტაქტის გვერდის გამოყენებით.
ვებპორტალის მართვის გუნდი აუცილებლად დაგიბრუნდებათ დეტალური პასუხებით.

გვერდი 25

