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Բովանդակություն 

I) ԾՐԱԳՐԻ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ .............................................. ERREUR ! SIGNET NON DÉFINI. 
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I) ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

«Երիտասարդական կրեատիվ դրամաշնորհը» (ԵԿԴ) IRAPA (ֆրանսիական և հայկական 

համայնքների փախհամագործակցության ծրագիր) հարթակի կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր 

է, որը նպատակ ունի նպաստել Հայաստանում գյուղական տուրիզմի զարգացմանը : 

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ` 

ԵԿԴ-ի նպատակներն են. 

- խթանել հայ երիտասարդների ներգրավվածությունը` ի նպաստ կայուն տուրիզմի զարգացման 

- աջակցել կայուն տուրիզմի, մասնավորապես քայլարշավային տուրիզմի խթանմանը միտված 

նախաձեռնություններին 

- բարձրացնել քայլարշավային տուրիզմի ծրագրերի մասին  իրազեկվածությունը   

 

II) ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ 

ԵԿԴ-ի շրջանակներում կֆինանսավորվեն IRAPA հարթակի մաս կազմող համայնքներում 

իրականացվող ծրագրեը, մասնավորպես` 

- Գեղարքունիքի մարզում 

- Սևան քաղաքում 

- Գորիս քաղաքում և հարակից գյուղերում 

 

III) ՈՎ ԿԱՐՈՂ Է ԴԻՄԵԼ 

Ծրագիրը բաց է IRAPA հարթակի մաս կազմող համայնքներից (տես կետ II) մեկում 

գործունեություն ծավալող երիտասարդական կառույցների կամ այդ համայնքներում բնակվող 

երիտասարդների խմբերի համար 

Ներկայացվող ծրագրերը 

- պետք է նպաստեն ԵԿԴ-ի նպատակների (տես կետ I) իրականացմանը և ներգրավեն ավելի 

քան 10 երիտասարդ (որպես ուղիղ կամ անուղղակի շահառու) 
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- պետք է խմբագրված լինեն անգլերենով կամ ֆրանսերենով և հարգեն ներկայացվող 

ժամանակացույցը : Ծրագրի նկարագրության համար պետք է օգտագործել կցվող ձևանմուշը  

- պետք է իրականացվեն IRAPA հարթակի մաս կազմող համայնքներում 

- պետք է եզրափակվեն առավելագույնը 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին  

IV) ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

Ծրագրին տրամադրվող առավելագույն գումարը 800€ է 

Վճարումն իրականացվելու է երկու փուլով. 

- առավելագույնը 50% կանխավճար համաձայնագրի կնքումից 30 օր հետո 

- 50 % մնացած գումարի վճարում վերջնական հաշվետվության (տեխնիկական և ֆինանսական) 

հաստատումից հետո  

 

V) ԾՐԱԳՐԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

ԵԿԴ-ի շրջանակներում նախագիծ ներկայացնելու համար ծրագրի կրողը պետք է օգտագործի 

«2020թ. ծրագրի ձևանմուշը » և «2020թ. նախաբյուջեն», որոնք կցված են սույն փաստաթղթին: 

Առաջարկությունները պետք է ուղարկվեն էլեկտրոնային փոստով մինչև 2020թ. հուլիսի 15-ը 

ներքոնշյալ անձանց. 

- Սեբաստիեն ՖԱՎԻԵ, ԱՖՐԱՏ-ում IRAPA հարթակի ծրագրերի պատասխանատու - 

sebastien.favier@afrat.com 

- Աննա ԿԱՍՏԵԼՆՈՒՈՎՈ, ԱՖՐԱՏ-ում IRAPA հարթակի ծրագրերի պատասխանատու – 

anna.castelnuovo@afrat.com 

Հարցերի կամ նախագծի խմբագրման ընթացքում աջակցություն ստանալու համար ծրագրի 

կրողները կարող են կապ հաստատել ԱՖՐԱՏ-ում IARAPA հարթակի ծրագերի 

պատասխանատու Աննա ԿԱՍՏԵԼՆՈՒՈՎՈՅԻ հետ– anna.castelnuovo@afrat.com 

 

VI) ԾՐԱԳՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ 

Ծրագրերի կանչի մեկնարկ` հունիս 2020թ. 

mailto:sebastien.favier@afrat.com
mailto:anna.castelnuovo@afrat.com
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Ծրագրերի ներկայացման վերջնաժամկետ` 15 հուլիսի 2020թ. 

Ընտրված ծրագրերի հայտարարում` 31 հուլիսի  2020թ. 

Ծրագրի իրականացման սկիզբ` 1 օգոստոսի 2020թ. 


