პროექტები

1

2000

ყულევის ტერმინალ 2000-ის და თბილისი ფოთი სარკინიგზო მაგისტრალის ტერმინალთან დამაკავშირებელი
სარკინიგზო მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრების მათემატიკური მოდელირება

2

2000

საქართველოს ტერიტორიაზე თენგიზის საბადოს
(ყაზახეთი) ნავთობის სარკინიგზო ტრანსპორტირებისას გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

Aztransoilco

3

20002003

საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტი: "მეცნიერება
მშვიდობისათვის – შავი ზღვის გარემოს პროგნოზი
(მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა)"

NATO

2002

ბაქო-სუფსის მილსადენის #15 საქაჩი სადგურისათვის
ეკოლოგიური უსაფრთხოობის გამოკვლევა და
შემარბილებელი ღონისძიებების და სხვა

Baku-Tbilisi-Ceyhan
Pipeline Company

5

2002

მინიმალური ტემპერატურების კლიმატური შესწავლა
აზერბაიჯანი საქართველო თურქეთის მილსადენის დერეფნის საქართველოს მონაკვეთის გასწვრივ და მათი
გავლენა ტემპერატურულ ველზე

BP Exploration
(Caspian Sea) LTD

6

2002

აზერბაიჯანი-საქართველო-თურქეთის მილსადენის
დერეფნის საქართველოს მონაკვეთის კლიმატური
დახასიათება

“Zenith-Gamma
consulting”

7

20022004

“მდინარეების ერთობლივი მონიტორინგი სამხრეთ
კავკასიაში”

TACIS

8

20022003

საქართველოს მდინარეებზე წყალდიდობების და წყალმოვარდნების სიხშირისა და რისკ-ფაქტორის შეფასება
რეგიონალური კლიმატის ცვლილების ფონზე

GPC

9

20032005

NATO და OSCE ერთობლივი პროექტი - 977991 მეცნიერება მშვიდობისათვის “მდინარეების მონიტორინგი”

NATO და OSCE

4

“Caspian TransCo
Inc”

10

2004

ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”-ს სოროსის საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამის
ჯგუფური გრანტი, ეკოლოგიური პროექტი-8

11

20042005

“წყლის ხარისხის სფეროში ნორმატიული ბაზის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები შუა
აზიისა და კავკასიის ქვეყნებში”

DAI

12

2005

“მდგრადი ორგანული ნაერთების ინვენტარიზაცია საქართველოს ტერიტორიაზე”

UNDPS

3

20052006

ზღვის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ინფორმაციის
ხარისხის უზრუნველყოფა ევროპაში

შავი ზღვის კომისია
– QUASIMEME

14

20062007

შავი ზღვის ეკოსისტემების აღდგენის განხორციელების
პროექტის განყოფილება: შავი ზღვის საპილოტე
მონიტორინგი საქართველოში

შავი ზღვის კომისია
– QUASIMEME

15

20062009

Investigation of Pollution by Radionuclides, Toxic Elements
and Greation of the Radiation and Hydrocemical
Monitoring system of the R. Kura Basin in Georgia. Project
Agreement # G. 1294

ISTC

2010

დედოფლისწყაროს რაიონის ლანდშაფტურდარგობრივი დაგეგმარება

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ)

17

2011

კლიმატის ცვლილებისადმი საადაპტა- ციო ღონისძიებების განსაზღვრა და გან ხორციელება სამხრეთ კავკასიის არიდულ და სემი-არიდულ ეკოსისტემებში აგრობიომრავალფეროვნების კონსერვაციისა და მდგრადი გამოყენების უზრუნველსაყოფად.

(REC CAVCASUS)

18

20102011

საერთაშორისო პროექტი - `კლიმატის ცვლილებასთან
ადაპტაცია და ბუნებრივი კატასტროფების რისკის
შემცირება”

CENN

2011

საერთაშორისო პროექტი - კლიმატის ცვლილებისადმი საადაპტაციო ღონისძი ებების განსაზღვრა და
განხორციელება სამხრეთ კავკასიის არიდულ და
სემი-არიდულ ეკოსისტემებში აგრობიო მრავალფეროვნების კონსერვაციისა და მდგრადი გამოყენების
უზრუნველსაყოფად

REC CAVCASUS

16

19

სოროსის ფონდი

20

2012

ძლიერი სოფელი და მოქნილი მართველობა. აგროკლიმატური ზონების ცვლილება ხელვაჩაურში და ქედაში

CCADM

21

2012

ძლიერი სოფელი და მოქნილი მართველობა.
აგროზონები და აგროსეზონები

CCADM

22

2012

კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია და ბუნებრივი
კატასტროფების რისკის შემცირება

USAID, CENN

