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ԱՐԵՎԱՁՈՐ - «ՓՄՁ-ների մրցունակության բարձրացում կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների 
խթանման և լայն օգտագործման միջոցով» ՄԶՊԾ  ծրագիր 

Ամփոփ նկարագիր 

Ծրագիրը նպատակաուղղված է նպաստելու Վայոց Ձորի տնտեսական մրցունակության բարձրացմանը՝ ՓՄՁ-
ների կողմից կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և լայն կիրառման միջոցով՝ թիրխավորելով 
մարզի կենտրոնական հատվածը: Այդ նպատակին կարելի է հասնել  թիրախ տարածքում էկոտուրիզմի 
խթանման, զբոսաշրջիկների ներգրավման նպատակով տեղական ինքնակառավարման մարմինների և 
գործարարների համար հաղորդակցման գործիքների մշակման,  զբոսաշրջային երթուղիների կազմակերպման 
և տարբեր  պետական ու մասնավոր դերակատարների ներդրումների միջոցով:  

Վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների կիրառումը և զբոսաշրջության ոլորտում էներգետիկ  
արդյունավետության գործնական փորձը նույնպես կխրախուսվի ծրագրի շրջանակներում: Արևային 
ֆոտովոլտային էլեկտրակայանը կստեղծի մաքուր էներգիա տարածքի կարիքների համար: Արևային ջերմային 
վահանակներ կտրամադրվեն հյուրատներին և ընտանեկան բիզնեսներին` տաք ջուր ստանալու համար: 
Էներգետիկ ստուգումները կկրճատեն էներգիայի սպառումը և կօգնեն հյուրանոցային բիզնեսներին՝ 
զբոսաշրջիկներին ավելի լավ պայմաններ առաջարկելու հարցում: Վերապատրաստման դասընթացները և 
անհատական ուսուցումը կաջակցեն տնային տնտեսություններին, ընտանեկան բիզնեսներին և տեղական 
իշխանություններին՝ ծանոթանալու տուրիզմի զարգացման համար անհրաժեշտ տարրական փորձին: 

Գործողությունների ամփոփ նկարագիր  

Ծրագիրն իր նպատակներին կհասնի մի շարք գործողությունների միջոցով. 

1) Մեկ մեգավատ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի կառուցում: Էլեկտրակայանը 
կկառավարի տեղական և մասնավոր մարմինների գործընկերությունը, որը կազմված է  տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններից և մասնավոր հյուրատներից: Կայանը ամբողջ տարվա ընթացքում 
կարտադրի մաքուր էներգիա: Էներգիայի վաճառքից ստացվող եկամուտները կրկին կներդրվեն մարզում՝ 
զբոսաշրջության ոլորտում նոր աշխատատեղերի, նոր զբոսաշրջային երթուղիների, տեղեկատվական կետերի 
ստեղծման համար: Գովազդ, տուրիզմի հետ կապված ծառայությունների տրամադրում և շատ այլ ներդրումներ 
կիրականացվեն` տեղական համայնքային կյանքի որակի բարելավման համար: Կստեղծվի  նոր որակի 7 
աշխատատեղ: 

2) Միկրոդրամաշնորհների միջոցով 25 արևային ջերմային վահանակներ կտեղադրվեն հյուրատներում և 
տնային տնտեսություններում: Դա  կնվազեցնի էկոտուրիզմի բիզնեսում էներգիայի պահանջարկը, և 
մատուցելով  էկո-բարենպաստ մոտեցումը  որպես մարքեթինգային գործիք տարածքում էկոտուրիզմի 
խթանման համար, կաջակցի  ոլորտում նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը: 

3) Վերապատրաստման և ուսուցման աշխատանքները կհզորացնեն տեղական զբոսաշրջային բիզնեսի 
հմտությունները և կարողությունները մենեջմենթի, աշխատանքի, վարչակարգի և գործիքակազմի կիրառման 
հարցերում` նպատակ ունենալով բարձրացնել ծառայությունների անվտանգությունն ու որակը: Տեղական 
հանրային մարմինները նույնպես կօգտվեն վերապատրաստման դասընթացներից` տեղեկանալու, թե ինչպես 
պետք է բարձրացնել հասարակության իրազեկվածությունը կայուն էներգիայի փորձի վերաբերյալ, գործնական 
միջոցներ ներդնել տեղական ՓՄՁ-ների և ընտանեկան բիզնեսի զարգացմանը, սահմանել ռազմավարություն և 
իրականացման պլաններ, մասնավոր հատվածի հետ աշխատել տեղական տուրիստական գրավչության աճի 
ուղղությամբ: Կստեղծվի 25 նոր աշխատատեղ: 

Տևողություն                                         15/12/2016 - 15/09/2019 (34 ամիս) 
Ծրագրի ընդհանուր բյուջե               2,084,951.71 եվրո 
ԵՄ ներդրում                                       1,500,000.00 եվրո 
Վայր                                                    Վայոց Ձորի մարզ 
Իրականացնող գործընկերներ ՓԻՆ ՍՊԸ - Կրթական եւ գիտական ծառայություններ Ֆլորիենայի 

համալսարանի համար, Իտալիա (առաջատար գործընկեր); 
Զբոսաշրջության տարածաշրջանային կենտրոնը՝ ք. Եղեգնաձոր, Գլաձորի 
քաղաքապետարանը, Եղեգնաձորի քաղաքապետարանը, Ջերմուկ 
համայնքը և Եղեգիս համայնքը: 


