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Գործողություն 3. Հայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար եվրոպական
և միջազգային ֆինանսական ռեսուրսների ճանապարհային քարտեզ1
Սույն ճանապարհային քարտեզի ներքո մենք կտրամադրենք Հայաստանի տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
համար
ֆինանսավորման
հայթայթման
հնարավորությունների մանրամասների վերաբերյալ (ինչպես եվրոպական, այնպես էլ
միջազգային աղբյուրներից): Համագործակցության մի քանի տեսակներ գոյություն ունեն.
Տարաժաշրջանային, երկկողմանի և թեմատիկ: Երկկողմանի համագործակցությունը
Եվրոպական միության և Արևելյան գործընկերության անդամ-երկրների, տվյալ դեպքում`
Հայաստանի միջև երկկողմանի հարաբերություններին է աջակցում: Տարածաշրջանային և
թեմատիկ համագործակցության տեսակները տրամադրում են երկխոսության և գործընկերների
միջև փոխանակման հնարավորություններ: Դրանք իրականացվում են թեմատիկ հարթակների
միջոցով և ամրապնդում են առանձին գործընկերների և Եվրամիության միջև երկկողմանի
հարաբերություններին աջակցող գործողությունները:
Վերջերս Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրել է Թիմ Եվրոպա համագործակցություններ
ի պորտալը (TEPP), որը հասանելի է https://www.acc.team-europepartners.eu/home հղմամբ: Սա նոր հարթակ է, որն աջակցում է անդամ երկրներին կայուն հաս
արակությունների կառուցման և զարգացման նպատակների նվաճման նորարարական և արդյո
ւնավետ գործիքներ գտնելու գործում: Այս պահին հարթակն աշխատում է փորձնական ռեժիմու
մ և գործընկեր որոշ երկրներ շուտով կմիանան դրան, ներառյալ` նաև Հայաստանը: Հայաստան
ի` այս հարթակին միանալու պահից սկսած մենք խորհուրդ ենք տալիս գրանցել ձեր կազմակեր
պությունները այս հարթակում և փնտրել համապատասխան հնարավորություններ:
Տարածաշրջանային համագործակցություն
Անդրսահմանային համագործակցության ծրագրեր, Սևծովյան ավազանի 2021-2027թթ.
ծրագիր, մանրամասների համար տե՛ս https://blacksea-cbc.net/news/archive-news/thefinal-version-of-the-interreg-next-black-sea-basin-programme-2021-2027-was-approvedwithin-the-eight-meeting-of-the-joint-programming-committee/
2021-2027թթ. գերակայությունները`
• Կապույտ և խելացի տարածաշրջան
o Հետազոտությունների և նորարարությունների իրականացման
կարողությունների զարգացում և ամրապնդում, ինչպես նաև առաջադեմ
տեխնոլոգիաների փոխանցում
• Մաքուր և կանաչ տարածաշրջան
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Հայաստանի տեղական կամ տարածքային իշխանություններին ԵՄ ֆինանսավորման
հնարավորությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվութուն կարելի է գտնել «Տեղական կամ
տարածքային իշխանություններին ԵՄ ֆինանսական աջակցության առկա հնարավորությունները
Արևելյան համագործակցության երկրներում» բրոշյուրում, որը պարբերաբար հրատարակվում է
Տարածաշրջանների եվրոպական կոմիտեի կողմից: Ամենաթարմ տարբերակը կարող եք կարդալ հետևյալ
հղմամբ. https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EU-financial-assistance-available-to-LRAs-inEaP.pdf
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Աջակցություն կլիմայի փոփոխությանն ադապտացիային, աղետների
ռիսկերի կանխարգելում, դիմադրողականություն` հաշվի առնելով
էկոհամակարգերի վրա հիմնված մոտեցումները,
Բնության, կենսաբազմազանության և կանաչ ենթակառուցվածքների
պաշտպանության և պահպանման ընդլայնում` ներառքյալ քաղաքային
միջավայրերում, ինչպես նաև աղտոտման բոլոր տեսակների կրճատում»:

Կոնտակտային տվյալներ
Հաստատություն/մարմին` Փոխվարչապետի գրասենյակ, ՀՀ կառավարություն
Հասցեն` Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 1, 0010 Երևան,
Հայաստանի Հանրապետություն
Կոնտակտային անձ` Աստղիկ Հայրապետյան, վարկային և դրամաշնորհային
ծրագրերի համակարգման վարչության մասնագետ
Հեռ` +374 (10) 515 642
Էլ-փոստ` astghik.hayrapetyan@gov.am
Լրացուցիչ կոնտակտային տվյալների համար տե'ս http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin2014-2020/management-structures/national-authorities/
ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացվող Համայնքի ղեկավարներ՝ հանուն Հայաստանի
տնտեսական զարգացման նախաձեռնություն. մանրամասների համար տե'ս
https://eu4armenia.eu/the-second-phase-of-the-eu-funded-mayors-for-economic-growthfacility-is-now-in-full-swing-in-armenia/
Գերակայություններ. «Ներառական տեղական տնտեսական աճի հզորացում և
աշխատատեղերի ստեղծում` տեղական ինքնակառավարման մարմինների
կարողությունների զարգացման և ներդրումների իրականացման հիմնավորում ունեցող
նախագծերի մշակման գործընթացների պարզեցման միջոցով»

Կոնտակտային տվյալներ
Հաստատություն/մարմին` Հայաստանում Եվրոպական միության
պատվիրակություն
Հասցեն` Ֆրիկի փ. 21, Երևան 0002, Հայաստան
Այցելուների համար մուտքը Պռոշյան փողոցից
Հեռ` + 374 (10) 54 64 94
Էլ-փոստ` delegation-armenia@eeas.europa.eu, eu.m4eg@undp.org

Արևելյան Եվրոպայի Էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերություն
(E5P), մանրամասների համար տե՛ս https://e5p.eu/armenia (եթե կայքը հնարավոր չլինի
բեռնել, խնդրում ենք կիրառել VPN)
Գերակայություններ. «Էներգիախնայողության և շրջակա միջավայրի
պաշտպանությանն ուղղված ծրագրերում մունիցիպալ ներդրումների խրախուսում
Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում, մասնավորապես հանրային շենքերում
(դպրոցներ, մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ) ջեռուցման և էներգիայի
արդյունավետության բարելավման, բազմաբնակարան շենքերում էներգախնայողական
միջոցառումների իրականացման, էներգիայի վերականգնվող աղբյուրների կիրառման
(ներառյալ` կենսազանգվածի), փողոցների լուսավորության, ջրի և կեղտաջրերի
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մշակման, կոշտ թափոնների կառավարման և քաղաքային տրանսպորտի
բնագավառներու»:
Կոնտակտային տվյալներ
e5p@ebrd.com
Եվրոպական հարևանության գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման ծրագիր
(ENPARD), մանրամասների համար տե՛ս https://www.undp.org/armenia/projects/enpardtechnical-assistance-producer-groups-and-value-chaindevelopment?c_src=CENTRAL&c_src2=GSR
Գերակայություններ. Տեխնիկական աջակցություն արտադրողների խմբերին և
արժեշղթաների զարգացում
Կոնտակտային տվյալներ
Հաստատություն/մարմին` Հայաստանում Եվրոպական միության
պատվիրակություն
Հասցեն` Ֆրիկի փ. 21, Երևան 0002, Հայաստան
Այցելուների համար մուտքը Պռոշյան փողոցից
Հեռ` + 374 (10) 54 64 94
Էլ-փոստ` delegation-armenia@eeas.europa.eu

Եվրոպական միությունը Էներգետիկայի համար ծրագիր (EU4Energy Programme),
մանրամասների համար տե՛ս https://www.iea.org/programmes/eu4energy,
https://iea.blob.core.windows.net/assets/8ab6733c-65b4-4fa8-b173-2bb6a18860bd/ArmeniaCombined.pdf
Գերակայություններ. Աջակցություն էներգետիկայի ոլորտում կայուն
քաղաքականությունների իրականացմանը և համագործակցային էներգետիկ ոլորտի
զարգացմանը

Կոնտակտային տվյալներ
Հաստատություն/մարմին` Հայաստանում Եվրոպական միության
պատվիրակություն
Հասցեն` Ֆրիկի փ. 21, Երևան 0002, Հայաստան
Այցելուների համար մուտքը Պռոշյան փողոցից
Հեռ` + 374 (10) 54 64 94
Էլ-փոստ` delegation-armenia@eeas.europa.eu, IEAforEU4Energy.web@iea.org
Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման (PGG), մանրամասների համար տե՛ս
https://www.coe.int/en/web/corruption/projects/pgg-ii-armenia
Գերակայություններ. Հայաստանում կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի
ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդում (PGG II Armenia)Կոնտակտային
տվյալներ
Ծրագրի ավագ պատասխանատու
Տաթևիկ Բարսեղյան
Հեռ` +374 10 546 322 (ext. 117)
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Էլ-փոստ` Tatevik.BARSEGHYAN@coe.int
Ծրագրի օգնական
Գայան Մաթևոսյան
Հեռ` +374 10 54 63 22
Ֆաքս` +374 10 54 63 19
Էլ-փոստ` Gayane.MATEVOSYAN@coe.int
Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակը Երևանում
Էրեբունի պլազա, 6-րդ հարկ, Վ. Սարգսյան փ. 26/1,
Երևան 0010, Հայաստան
Հարևանության ներդրումային գործիք (NIF): Ենթակա է սահմանման NDICI ներքո,
մանրամասների համար տե՛ս https://www.eib.org/en/products/mandatespartnerships/nip/index.htm
Գերակայություններ. Տարաժաշրջանային գործիք, որը ներգրավում է լրացուցիչ
ներդրումներ կարևոր ենթակառուցվածքային նախագծերի և մասնավոր հատվածի
զարգացման ֆինանսավորման նպատակով:
Կոնտակտային տվյալներ
https://www.eib.org/en/infocentre/contact/index.htm

Եվոպական միությունը մշակույթի համար (EU4Culture), մանրամասների համար տե՛ս
https://eu4armenia.eu/eu4culture-call-for-mobility-scheme-for-artists-and-culturalprofessionals/
Գերակայություններ. Արվեստի և մշակույթի ոլորտի մասնագետների շարժունության
սխեմա
Կոնտակտային տվյալներ
Հաստատություն/մարմին` Հայաստանում Եվրոպական միության
պատվիրակություն
Հասցեն` Ֆրիկի փ. 21, Երևան 0002, Հայաստան
Այցելուների համար մուտքը Պռոշյան փողոցից
Հեռ` + 374 (10) 54 64 94
Էլ-փոստ` delegation-armenia@eeas.europa.eu
Երկկողմանի համագործակցություն
ԱՄՆ ՄԶԳ, Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների ծրագիր
http://mtad.am/hy/mtad4.12/
Աջակցություն է տրամադրում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարությանը Հայաստանում տարածքային և վարչարարական բարեփոխումների
իրականացման ուղղությամբ, ինչպես նաև համայնքների անդամների տրամադրվող
ծառայությունների բարելավման միջոցով տեղական կառավարման հզորացման
ուղղությամբ: Ի լրումն, համայնքների զարգացման նպատակով տրամադրում է
(համաֆինանսավորվող) դրամաշնորհներ` 13 խմբերում ներառված համայնքների
համար:
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Կոնտակտային տվյալներ
Արթուր Սողոմոնյան
Գործադիր տնօրեն
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ/ATDF)
atdf@atdf.am
(010) 247123

Զարգացման և համագործակցության շվեյցարական գործակալություն, Եվրոպայի
խորհուրդ, ՄԱԿ-ի ԶԾ, Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման բարելավման
ծրագիր
Ծրագիրն աջակցելու է 52 խոշորացված համայնքների:
Կոնտակտային տվյալներ
Մելիք-Ադամյան փ. 2/1, Երևան, Հայաստան
yerevan@eda.admin.ch
(374-10) 52-98-60
Եզակի աջակցության շրջանակ Հայաստանի համար (ENI շրջանակներում), ենթակա
սահմանման NDICI ներքո, https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/system/files/2018-10/armenia_ssf_2017-2020_final.pdf
Գերակայություններ. 1-ին ոլորտ. Տնտեսական զարգացում և շուկայական
հնարավորություններ (մոտավորապես ամբողջ բյուջեի 35%-ը)
2-րդ ոլորտ. Հաստատությունների և լավ կառավարման ամրապնդում (մոտավորապես
ամբողջ բյուջեի 15%-ը)
3-րդ ոլորտ. Կապ, էներգետիկ արդյունավետություն, շրջակա միջավայր և կլիմայի
փոփոխություն (մոտավորապես ամբողջ բյուջեի 15%-ը)
4-րդ ոլորտ. Շարժունակություն և մարդկանց միջև կապեր (մոտավորապես ամբողջ
բյուջեի 15%-ը)

Կոնտակտային տվյալներ
Հաստատություն/մարմին` Հայաստանում Եվրոպական միության
պատվիրակություն
Հասցեն` Ֆրիկի փ. 21, Երևան 0002, Հայաստան
Այցելուների համար մուտքը Պռոշյան փողոցից
Հեռ` + 374 (10) 54 64 94
Էլ-փոստ` delegation-armenia@eeas.europa.eu
Հայաստանում տեղական դերակատարների զորեղացում հանուն զարգացման (LEAD),
մանրամասների համար տե՛ս https://euneighbourseast.eu/news-and-stories/latestnews/armenia-new-regional-development-programme-launched/
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Գերակայություններ. Տարածքային զարգացում` նվազ զարգացած տարածքների
զարգացման և տարածքային համագործակցության հատուկ շեշտադրմամբ
(Համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության համաձայնագրի
գերակայություններից է):
Կոնտակտային տվյալներ
YEAs Հայաստանում: yeas.armenia@euneighbourseast.eu

Թեմատիկ համագործակցություն
Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների եվրոպական գործիք (EIDHR),
մանրամասների համար տե՛ս https://www.euroaccess.eu/programm/european_instrument_for_democracy_and_human_rights
Գերակայություններ.
• Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների հանդեպ հարգանքի
ամրապնդում այն երկրներում և տարածաշրջաններում, որտեղ դրանք առավել
շատ են ենթակա ռիսկերի,
• Քազաքացիական հասարակության դերի հզորացում մարդու իրավունքների և
ժողովրդավարական բարեփոխումների խթանման, խմբային շահերի խաղաղ
համաձայնեցման և քաղաքական մասնակցության և ներկայացվածության
ապահովման բնագավառներում,
• ԵՄ ուղեցույցերով նախատեսված ոլորտներում գործողությունների աջակցում.
Մարդու իրավունքների վերաբերյալ երկխոսություն, մարդու իրավունքների
պաշտպաններ, մահապատիժ, կտտանքներ, երեխաները և զինված
կոնֆլիկտները, ինչպես նաև կանանց նկատմամբ բռնություն,
• Մարդու իրավունքների, արդարադատության օրենքի գերակայության և
ժողովրդավարության խթանման նպատակով միջազգային և
տարածաշրջանային շրջանակի ամրապնդում և աջակցություն,
• Ժողովրդավարակն ընտրական գործընթացների նկատմամբ վստահության
ձևավորում և այդ գործընթացների թափանցիկության և վստահելիության
ամրապնդում, մասնավորապես, ընտրական գործընթացների մոնիտորինգի
միջոցով:
Կոնտակտային տվյալներ
europeaid-eidhr@ec.europa.eu

Համաշխարհային բանկ, Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P148836
Գերակայություններ. Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից.
Մաս Ա. Տեղական մակարդակում սոցիալ-տնտեսական զարգացման աջակցություն և
կարողությունների ստեղծում,
1. համայնքային միկրո-ծրագրերի իրականացում Ծրագրի իրականացման կոմիտեների
միջոցով, ներառյալ` (i) հիմնական սոցիալական ենթակառուցվածքների (կրթական,
առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների) կառուցում, վերանորոգում,
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հիմնանորոգում կամ ընդլայնում, (ii) ջրամատակարարման և ջրահեռացման
համակարգերի կառուցում կամ վերակառուցում և (iii) ոռոգման և գյուղական
էլեկտրաֆիկացիայի փոքր աշխատանքների իրականացում:
2. (i) Միկրոծրագրերի նախագծման և վերահսկողության տեխնիկական աջակցության և
(ii) համայնքների մակարդակում ինստիտուցիոնալ և ֆինանսական կարողությունների
սետղծման աջակցության տրամադրում:
3. Միկրոծրարգրերի արդյունքում բարելավված/կառուցված ենթակառուցվածքներին
գույքի և սարքավորումների տրամադրում:
Մաս Բ. Աջակցություն միջհամայնքային սոցիալական և տնտեսական զարգացման
նախաձեռնություններին
1. Աջակցություն Հայաստանի տարածքային կառավարման բարեփոխումներին
զարգացման
նորարարական
նախաձեռնությունների
իրագործման
միջոցով
(ենթածրագրեր).
2. (i) Ենթածրագրերի նախագծման և վերահսկողության տեխնիկական աջակցության և (ii)
համայնքների մակարդակում ինստիտուցիոնալ և ֆինանսական կարողությունների
սետղծման աջակցության տրամադրում:
3. Ենթածրագրերի արդյունքում բարելավված/ կառուցված ենթակառուցվածքային
ներդրումներին գույքի և սարքավորումների տրամադրում,
Մաս Գ. Ինստիտուցիոնալ հզորացում և ծրագրի կառավարում
Կոնտակտային տվյալներ
Արթուր Սողոմոնյան
Գործադիր տնօրեն
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ/ATDF)
atdf@atdf.am
(010) 247123
Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները և տեղական
իշխանությունները (CSO-LA): ենթակա է սահմանման NDICI ներքո, մանրամասների
համար տե՛ս https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/mip-2021-c20219158-civil-society-organisations-annex_en.pdf
Գերակայություն 1. Գործընկեր երկրներում ներառական, մասնակցային, հզորացված և
անկախ քաղաքացիական հասարակություն և ժողովրդավարական տարածք, ինչպես
նաև ներառական և բաց երկխոսություն քաղաքացիական հասարակության
կազմակերպությունների միջև և նրանց հետ
o

Հատուկ նպատակ 1.1. Աջակցել ՔՀԿ-ներին որպես լավ կառավարման և
զարգացման դերակատարների. Ամրապնդել համաշխարհային
գործընկերությունները
o Հատուկ նպատակ 1.2. Նպաստել քաղաքացիական հասարակության համար
նպաստավոր միջավայրի բարելավմանը
o Հատուկ նպատակ 1.3. Աջակցել գործընկեր երկրներում ՔՀԿ-ներին որպես լավ
կառավարման և զարգացման դերակատարների
Գերակայություն 2. Ավելի լավ տեղեկացված և առավել ներառական հասարակություն`
կայուն զարգացման համար համատեղ պատասխանատվության զարգացած զգացումով,
ներառյալ համաշխարհային մարտահրավերները (մասնավորապես, համաշխարհային
անհավասարությունները և էկոլոգիական աղետները) (DEAR ծրագիր)
o Հատուկ նպատակ 2.1. ԵՄ քաղաքացիներն աջակցում են կայուն զարգացմանը և
միջազգային համագործակցություն, ինչպես նաև առավել տեղեկացված են
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o

o

համաշխարհային մարտահրավերների վերաբերյալ (մասնավորապես`
համաշխարհային անհավասարություններ և էկոլոգիական աղետներ):
Հատուկ նպատակ 2.2: ԵՄ քաղաքացիները, մասնավորապես`
երիտասարդությունը, հոզորացված են և ակտիվորեն մասնակցում են կայուն
զարգացման խթանման գործում, ներառյալ համաշխարհային
մարտահրավերները (մասնավորապես` համաշխարհային
անհավասարություններ և էկոլոգիական աղետներ)
Հատուկ նպատակ 2.3: Համաշխարհային խնդիրները և գլոբալ քաղաքացիության
կրթությունն ավելի լավ են ինտեգրված ԵՄ անդամ-երկրների ոչ ֆորմալ
կրթական համակարգում:
Կոնտակտային տվյալներ
https://www.euneighbours.eu/en/contact

Միգրացիայի համագործակցության գործիքը Եվրոպական միության կողմից
ֆինանսավորվող նախաձեռնություն է, որն աւակցում է ԵՄ միգրացիոն
քաղաքականության արտաքին ասպեկտներին:
Գերակայություններ. Անդամ-երկրների և ԵՄ դուրս գտնվող գերակա գործընկեր
երկրների միջև միգրացիայի և շարժունակության վերաբերյալ երկխոսության և
համագործակցության ուժեղացում:
Գործընկեր երկրների համար այս ծրագրի ներքո դրամաշնորհները պատկանում
են հետևյալ կատեգորիային.
- Հոսք Ա. Աջակցություն գործընկեր երկրներին ԵՄ միգրացիոն
քաղաքականություններին:
Լրացուցիչ մանրամասների համար տե'ս
https://www.migrationpartnershipfacility.eu/calls-for-proposals

Կոնտակտային տվյալներ
ՄՔՄՄԿ (ICMPD) Բրյուսելյան առաքելություն
1040 Բրյուսել, Բեյար փ. 159
mpf@icmpd.org
Բաց դռների դրամաշնորհներ – ենթադրամաշնորհներ ԵՄ բարեվարքության համար
ծրագրի ներքո
Գերակայություններ.
o Կոռուպցիայի դեմ պայքար
o Արդարադատություն
o Հանրային ծառայությունների մատուցում, ներառյալ քաղաքացիների
մասնակցության և հետադարձ կապի ուժեղացում կամ շահառուների
կառավարության արձագանքման բարելավում հանրային ծառայությունների
բարելավման նպատակով
o Քաղաքացիական հասարակության տարածք և ԶԼՆ-ների ազատություններ
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o
o

Բիզնես-բարեվարքություն և բիզնեսով զբաղվելու հեշտություն,
COVID-19 արձագանքման, վերականգնման կամ կրկնման հետ կապված որևէ
այլ թեմաներ:

Լրացուցիչ մանրամասների համար տե'ս https://www.opengovpartnership.org/eu-forintegrity-programme-for-the-eastern-partnership/eastern-partnership-open-door-grants/

Կոնտակտային տվյալներ
Open Government Partnership
1100 13th Street, NW, Suite 800
Washington, DC 20005
Email: info@opengovpartnership.org
Ստեղծարար Եվրոպա. թարմացված (2021-2027), մանրամասների համար տե՛ս
https://ec.europa.eu/culture/news/creative-europe-2021-2027-programme-launch
Գերակայություններ.
o Արվեստի և մշակույթի ոլորտների համագործակցության ընդլայնում
եվրոպական մակարդակում,
o Եվրոպական տեսա-ձայնային ոլորտում մրցունակության, նորարարությունների
և ինքնահարատության խրախուսում,
o Միջոլորտային նորարական և համագործակցային գործողությունների խթանում,
ներառյալ` աջակցություն ԶԼՄ գրագիտությանը, ինչպես նաև բազմազան,
անկախ և բազմակարծիք մեդիա-միջավայրին:
Կոնտակտային տվյալներ
http://www.creativeeurope.am/
+374 93 993113
creativeeuropearmenia@gmail.com
Erasmus+. թարմացված (2021-2027), մանրամասների համար տե՛ս https://erasmusplus.ec.europa.eu/
Հնարավորություններ կազմակերպությունների համար
Հիմնական գործողություն 1. Սովորելու շարժունակություն անհատների համար,
Հիմնական գործողություն 2. Կազմակերպությունների և հաստատությունների միջև
համագործակցություն,
Հիմնական գործողություն 3. Քաղաքականության բարեփոխումների աջակցություն:
Կոնտակտային տվյալներ
Yerevan, Armenia
+374 91 216258
info@erasmusplus.am
https://erasmusplus.am/contact-us/
Հորիզոն Եվրոպա (2021-2027), մանրամասների համար տե՛ս
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/fundingprogrammes-and-open-calls/horizon-europe_en
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Կոնտակտային տվյալներ
Հաստատություն/մարմին` Հայաստանում Եվրոպական միության
պատվիրակություն
Հասցեն` Ֆրիկի փ. 21, Երևան 0002, Հայաստան
Այցելուների համար մուտքը Պռոշյան փողոցից
Հեռ` + 374 (10) 54 64 94
Էլ-փոստ` delegation-armenia@eeas.europa.eu
Աջակցություն ղեկավարման և կառավարման բարելավմանը (SIGMA), մանրամասների
համար տե՛ս http://www.sigmaweb.org
6 հիմնական բնագավառներ
o Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների ռազմավարական
շրջանակ
o Քաղաքականության մշակում և համակարգում
o Պետական/հանրային ծառայություն և մարդկային ռեսուրսների կառավարում
o Հաշվետվողականություն
o Ծառայությունների մատուցում
o Պետական ֆինանսների կառավարում, պետական գնումների և արտաքին
աուդիտ:
Կոնտակտային տվյալներ
Blanca Lazaro
Country manager
blanca.lazaro@oecd.org
Tel: +33 1 45 24 93 94
Pauline Boisson
Project Co-ordinator
pauline.boisson@oecd.org
Tel: +33 1 85 55 44 96
Տեխնիկական աջակցության և տեղեկատվության փոխանակում (TAIEX)
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/funding-and-technical-assistance/taiex_en
Գերակայություններ.
o Գյուղատնտեսություն և սննդի ապահովություն,
o Ազատություն, անվտանգություն և արդարադատություն,
o Շրջակա միջավայր, էներգետիկա, տրանսպորտ և հեռահաղորդակցություն,
o Ներքին շուկա
o Peer 2 Peer ծրագիր:
Կոնտակտային տվյալներ
NEAR-Taiex@ec.europa.eu
Twinning, մանրամասների համար տե՛ս http://ec.europa.eu/twinning
Գերակայություններ. Շահառու երկրների պետական կառավարման մարմինների
կարողությունների զարգացում, որը կհանգեցնի տարածաշրջանում առաջադեմ և
դրական զարգացումների:
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Կոնտակտային տվյալներ
NEAR-TWINNING@ec.europa.eu
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