
 
 

 
Արձագանք գլոբալ խնդիրներին տեղական մակարդակով. Կայունության վերաբերյալ 

տեղական գործողությունների առաջարկի հայտ 

 

   ALDA-ն, CERV ծրագրի գործառնական դրամաշնորհի համատեքստում, կաջակցի 
կայունության ոլորտում մասնակցային գործողություններին: Բաց մի թողեք մասնակցելու 
ձեր հնարավորությունը, քանի որ ԵՄ-ում գործող ALDA-ի առնվազն 16 ԱՆԴԱՄ 
կֆինանսավորվի: 

   Առաջարկների այս կոչով ALDA-ն կֆինանսավորի գործողությունները, որոնք աջակցում են 
քաղաքացիներին և քաղաքացիների խմբերին իրենց նախաձեռնություններում, որոնք 
ուղղված են իրենց տեղական համատեքստի բարելավմանը՝ կամուրջներ կառուցելով 
տեղական իշխանությունների հետ՝ փոփոխությունն իրական դարձնելու համար: 

🔸Ո՞վ կարող է լինել շահառու։ 

Շահառուն պետք է լինի ALDA-ի ԵՄ անդամ (մինչև 2023 թվականի սկիզբ) և իրավաբանական 
անձ՝ ոչ առևտրային կազմակերպության, Քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպության, ասոցիացիայի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, 
հանրային մարմնի տեսքով: 

🔸 Ո՞րն է առաջարկի հայտի հիմնական նպատակը: 

    Առաջարկների մրցույթը կֆինանսավորի տարբեր կազմակերպությունների, որոնք 
մշակում են իրենց սեփական ծրագրերը տեղական մակարդակում՝ ընդլայնելով հանրային 
գիտելիքները, տեղեկացվածությունը և հետաքրքրությունը ԵՄ հիմնական 
քաղաքականության և ռազմավարությունների վերաբերյալ: Մասնավորապես, 
վերագրանցված գործողությունների թեմատիկ ուշադրությունը պետք է հստակ կապ 
ունենա Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) և/կամ Եվրոպական կանաչ գործարքի 
հետ: 

  Ակնկալվում է, որ վերագրանցված նախաձեռնությունները կկապիտալիզացնեն իրենց 
արդյունքները ALDA-ի հիմնական գործունեության և ALDA թեմատիկ հանգույցների հետ 
սերտ կապի շնորհիվ. 

● Շրջակա միջավայր և կլիմա, 

● Համայնքի ներգրավվածություն, 

● Գենդերային ներառում և մարդու իրավունքներ, 

● Երիտասարդություն, 

https://sdgs.un.org/goals
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● Միգրացիա 

Ֆինանսավորեք ձեր տեղական գործողությունները մինչև 16.000 եվրո 
 

🔸 Ո՞րն է Գործողությունների թեմատիկ ուղղվածությունը: 
Վերագրանցված գործողությունների թեմատիկ ուշադրությունը պետք է 
համապատասխանի ԿԶՆ-ներից մեկի կամ մի քանիսին. 
● ԿԶՆ 3 ԼԱՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐՕՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ապահովել առողջ կյանք և 
բարեկեցություն բոլորի համար ամեն տարիքում 
● ԿԶՆ 4 ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ. Ապահովել ներառական և հավասար որակյալ կրթություն 
և խթանել ողջ կյանքի ընթացքում ուսման հնարավորությունները բոլորի համար 
● ԿԶՆ 5 ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Հասնել գենդերային հավասարության և 
հզորացնել բոլոր կանանց և աղջիկներին 
● ԿԶՆ 7 ՄԱՏՉԵԼԻ ԵՎ ՄԱՔՈՒՐ ԷՆԵՐԳԻԱ. Ապահովել մատչելի, հուսալի, կայուն և 
ժամանակակից էներգիա բոլորի համար 
● ԿԶՆ 8 արժանապատիվ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃ. Նպաստել կայուն, ներառական և 
կայուն տնտեսական աճին, լիարժեք և արդյունավետ զբաղվածությանը և արժանապատիվ 
աշխատանքին բոլորի համար: 
● ԿԶՆ 10 Նվազեցված ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Նվազեցնել անհավասարությունը 
երկրների ներսում և միջև: 
● ԿԶՆ 11 ԿԱՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ. Դարձրեք քաղաքներն ու բնակավայրերը 
ներառական, անվտանգ, դիմացկուն և կայուն 
● ԿԶՆ 12 ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՍՊԱՌՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ապահովել կայուն սպառման և 
արտադրության մոդելներ: 
● ԿԶՆ 13 ԿԼԻՄԱՅԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. Շտապ գործողություններ ձեռնարկել կլիմայի 
փոփոխության և դրա ազդեցության դեմ պայքարելու համար 
● ԿԶՆ 14 ԿՅԱՆՔԸ ՋՐԻ տակ. պահպանեք և կայուն օգտագործեք օվկիանոսները, ծովերը և 
ծովային ռեսուրսները կայուն զարգացման համար 
● ԿԶՆ 15 ԿՅԱՆՔԸ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ. Պաշտպանել, վերականգնել և խթանել ցամաքային 
էկոհամակարգերի կայուն օգտագործումը, կայուն կերպով կառավարել անտառները, 
պայքարել անապատացման դեմ, դադարեցնել և հակադարձել հողերի դեգրադացումը և 
կասեցնել կենսաբազմազանության կորուստը: 
● ԿԶՆ 16 ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՒԺԵՂ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. Աջակցել 
խաղաղ և ներառական հասարակություններին՝ հանուն կայուն զարգացման, ապահովել 
արդարադատության հասանելիություն բոլորի համար  
 

🔸 Որքա՞ն է դրամաշնորհի չափը։ 
     Ենթադրամաշնորհման սխեմայից ներդրումը կկազմի գործունեության ընդհանուր 
բյուջեի թույլատրելի ծախսերի 80%-ը: Շահառուն պետք է տրամադրի 
համաֆինանսավորման 20%-ը: 
Տրամադրվող դրամաշնորհները կլինեն. 
Ա խումբ) 5 դրամաշնորհ 10,000,00 եվրո բյուջեով ներկայացված առաջարկությունների 
համար (առավելագույն ֆինանսավորում 8,000 եվրո – նվազագույն համաֆինանսավորում 
2,000 եվրո), 
Բ խումբ) 6 դրամաշնորհ ներկայացված առաջարկների համար 15000,00 եվրո բյուջեով, 
(առավելագույնը 12000 եվրո – նվազագույն համաֆինանսավորում 3000 եվրո) 
Խումբ Գ) 20000,00 եվրո բյուջեով ներկայացված առաջարկությունների համար 5 
դրամաշնորհ (առավելագույնը 16000 եվրո – նվազագույն համաֆինանսավորում 4000 եվրո) 
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🔸Որտե՞ղ կարող է իրականացվել ծրագիրը: 
Գործողությունները պետք է տեղի ունենան ԵՄ-ում 
 

🔸Ինչպե՞ս դիմել: 
Կարդացեք առաջարկների ամբողջական հայտի ուղեցույցը, որպեսզի ստանաք բոլոր 
տեղեկությունները հայտի վերաբերյալ և ինչպես դիմել: Հայտը բաց կլինի փետրվարի 15-ից 
ապրիլի 17-ը, ժամը 10:00 Կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակով: Ահա ձեր դիմումն 
ուղարկելու հղումը: 
Դիմորդները կստանան ALDA թիմի աջակցությունը առաջարկի գրման գործընթացում: 
Ցանկացած հարց կարող է ուղարկվել այս էլ. հասցեով: 
Բաց մի՛ թողեք մեր հարցուպատասխան վեբինարը մարտի 1-ին, ժամը 14:00-ից 
Կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակով։ 

📌 Օգտակար նյութեր և հղումներ. 
● Առաջարկի հայտ 
● Հայտեր ուղարկելու ձև 
● Հավելված I – Պատվո հռչակագիր 
● Հավելված II – Բյուջե 
● Ձևաթուղթ (ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ՆՇՈՒՄ. ԴԻՄՈՒՄ ՄԻԱՅՆ GOOGLE ՀԱՅՏԱՁԵՎԻ ՄԻՋՈՑՈՎ) 
 
[Հայտը հրապարակվել է 2023 թվականի փետրվարի 15-ին] 
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