
 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹ ԱԳՐՈԲԻԶՆԵՍԻ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ  

Համառոտ  նկարագիր 

ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ ծրագրի շրջանակում իրականացվող սույն մրցույթի 

արդյունքում ընտրված թվով 20 լավագույն նախագծերին համաներդրմամբ կտրամադրվի 

առավելագույնը 10,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամի աջակցություն սարքավորումների 

տեսքով՝ շահառուի կողմից կատարված ներդրման չափով։ Օրինակ, եթե ծրագրի օգնությամբ 

շահառուն ցանկանում է ձեռք բերել ջերմատան հովացման համակարգ, որի արժեքը 7,500 ԱՄՆ 

դոլար է, ապա շահառուն պետք է կատարի առնվազն 7,500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք ներդրում։ 

Հայտերը պետք է լրացված լինեն հայերեն լեզվով՝ էլեկտրոնային տարբերակով։ Ձեռագիր 

լրացված կամ թերի լրացված հայտադիմումները չեն ընդունվում։ ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ ծրագրի կողմից 

տեխնիկական աջակցություն կտրամադրվի առաջին 20 լավագույն նախագծերին։ 

Ինչպե՞ս դիմել մրցույթին։ 

1. Բեռնել «Հայտադիմումի ձևը» (AGRI CAMP_Անուն Ազգանուն ֆայլը) և վերանվանել 

այն Ձեր Անուն Ազգանունով։ 

 

2. Լրացնել «Հայտադիմումի ձևը» հայերեն լեզվով և ուղարկեք 

grants.agricamp@gmail.com էլ․հասցեին՝ նշելով նամակին թեման «AGRI 

CAMP_Grants», որից հետո կստանաք էլեկտրոնային նամակ ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ 

ծրագրից։ 

 

3. Հայտը ներակայացնելուց հետո 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում ԱԳՐԻ 

ՔԵՄՓ ծրագրից պատասխան էլեկտրոնային նամակ չստանալու դեպքում, 

խնդրում ենք կապ հաստատել (+374 91) 75 22 27 հեռախոսահամարով։ 

 
Մասնակցության  չափանիշները․ 

1. Խրախուսելի է գյուղատնտեսական կոոպերատիվների անդամների և ՓՄՁ-ների 

ներգրավումը նախագծի մեջ։ 

2. Պարտադիր է, որ մասնակիցը նույնպես կատարի ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ ծրագրի կողմից ակնկալվող 

օժանդակությանը համարժեք համաներդրում՝ սեփական միջոցներից։ 

3. Կարևոր է, որ մասնակցի համաներդրման նախագիծը գտնվի սկզբնական փուլում։ 

4. Պարտադիր է, որ հայտատուն աջակցություն ստացած չլինի ԱՄՆ ՄԶԳ-ի 

հովանավորությամբ գործող այլ ծրագրերից։ 

5. Նախընտրելի է, որ իրավաբանական անձ հանդիսացող հայտատուի գյուղատնտեսական 

գործունեությունը կազմի տնտեսական գործունեության ամբողջ կամ գերակա մասը։ 

6. Նախընտրելի է, որ ներկայացվող նախագիծը նշանակալի դրական ազդեցություն ունենա 

տվյալ համայնքի վրա, ինչպես նաև ստեղծի լրացուցիչ աշխատատեղեր՝ կանանց և 

երիտասարդների համար: 

7. Նախընտրելի է, որ մասնակիցն ունենա գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու 

առնվազն 3 տարվա փորձ։ 

8. Նախընտրելի է, որ մասնակիցն ունենա տվյալ գյուղատնտեսական գործունեության 

հիմնական միջոցներ։ 

9. Ցանկալի  է, որ մասնակիցն ունենա միջազգային կառույցների հետ աշխատելու փորձ։ 

Լրացաուցիչ հարցերի համար զանգահարել՝ (+374 91) 75 22 27 հեռախոսահամարով։  
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ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ  ծրագրի  մասին . ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող      «Նորարարական 

գյուղատնտեսության վերապատրաստման և ուսուցման ճամբար» (ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ/AGRI 

CAMP) ծրագիրը, որն իրականացվում է «Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների և կրթության 

միջազգային կենտրոն» (ԱՀԿՄԿ/ICARE) հիմնադրամի կողմից, մեկնարկել է 2020թ.-ի մայիսին։ 

Ծրագրի նպատակն է՝ նպաստել Հայաստանում նորարարական գյուղատնտեսության 

զարգացմանը, խթանելով եռակողմ գործակցությունը արտադրության ոլորտի, 

ուսանողների/երիտասարդ մասնագետների ու ագրոձեռներեցների միջև՝ գործնական և 

նորարարական գյուղատնտեսական գիտելիքների և հմտությունների ձևավորման միջոցով։  

Ծրագրի թվով չորս հիմնական բաղադրիչներից մեկի՝ Բաղադրիչ 3-ի իրագործմամբ, որի 

շրջանակում իրականացվում է տվյալ մրցույթը, ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ-ը նպաստում է Հայաստանում 

COVID-19-ի ընթացքում և դրանից հետո տնտեսության վերականգնմանը, բարձրացնելով 

գյուղատնտեսական կոոպերատիվների անդամների, ՓՄՁ-ների և ֆերմերների 

գործունեության արդյունավետությունը՝ մասնագիտական օժանդակության և 

համաներդրումների միջոցով: 


