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გამოცხადდა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის ათასწლეულის ინოვაციის კონკურის 

ნახევარფინალის შედეგები.  ექსპერტთა კომისიამ, მეორე ეტაპზე გასული ოცი გუნდიდან, 

კონკურსის ფინალისთვის შეარჩია თორმეტი გუნდი. ნახევარფინალისტების შერჩევა მოხდა 

ინტერვიუებისა და ინოვაციური პროექტების პრეზენტაციების საფუძველზე, ათასწლეულის 

ინოვაციის კონკურსის შეფასების კრიტერიუმების გათვალისწინებით. 

კონკურსის მესამე, ფინალურ ეტაპზე გადავიდნენ გუნდები თბილისის, ბათუმის, ვანის, 

ხონის, ქუთაისის, სოფელ პატარძეულისა და თელავის სკოლებიდან. ფინალისტებს 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი გაუწევს ფინანსურ მხარდაჭერას, რაც შესაძლებლობას 

მისცემს გუნდებს, განავითარონ ინოვაციური პროექტები და დასრულებული სახით 

წარადგინონ კონკურსის ფინალში. 

ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის ფინალი გაიმართება 2018 წლის აპრილში, თბილისში. 

გუნდები კონკურსის კომისიის წინაშე წარადგენენ დასრულებულ პროექტებს და შედეგად, 

ექსპერტთა კომისია შეარჩევს გამარჯვებულებს. ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსში 

პირველ ადგილზე გასული გუნდი გაემგზავრება აშშ-ში და მონაწილეობას მიიღებს NASA-ს 

კოსმოსური ცენტრის უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამაში, აშშ-ში. 

ათასწლეულის  ინოვაციის კონკურსი ემსახურება ახალგაზრდებში ინოვაციური იდეებისა დ
ა პროექტების განხორციელების წახალისებას საბუნებისმეტყველომეცნიერებებისა და ტექნო
ლოგიების სფეროში, რაც გაზრდის მათ მოტივაციას აღნიშნულ დისციპლინებში და ხელს შე
უწყობს ქვეყანაში ინოვაციებისა და ტექნოლოგიებისსფეროში ახალ მიღწევებს. პროექტის ერ
თ-

ერთი მიზანია კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლეების დაკავშირება წარმატებულ მეცნიერ
ებთან და კერძო სექტორთან, რაცდაეხმარება მათ სამომავლოდ პარტნიორობის დამყარებაში,

 გამოცდილებისა და ცოდნის მიღებაში.   

ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის ფინალურ ეტაპზე გასული პროექტების სია: 
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11. ყურძნის უწამლი ჯიშებიდან მიღებული ბიოლოგიურად აქტიური კვებითი დანამატის 
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