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Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության 

ծրագրերը Հայաստանում 

Համագործակցություն զարգացման քաղաքականության 

ոլորտում 

Զարգացման քաղաքականության ոլորտում համագործակցությունը, 

որը նախկինում կոչվում էր «զարգացման օգնություն», բաղկացած է 

զարգացման ոլորտում համագործակցության պետական և ոչ 

պետական ծրագրերից, ինչպես նաև Գերմանիայի դեսպանության 

առանձին ծրագրերից։  

Ընդհանուր առմամբ 1992 թ․-ից ի վեր Գերմանիան Հայաստանին 

աջակցել է ավելի քան 750 միլիոն եվրոյի հասնող վարկերով և 

դրամաշնորհներով։  

Ստորև ներկայացնում ենք բոլոր ընթացիկ ծրագրերը։ Բացի այդ, 

տրվում է նաև կրթության, մշակույթի և տնտեսության ոլորտների մի 

շարք ծրագրերի ամփոփ նկարագիրը։ 

  

Նկար 1․ Գյումրիի բարձրավոլտ ենթակայանը վերանորոգումից առաջ և հետո  
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Ա․ Զարգացման համագործակցության պետական ծրագրեր 

Այդ դեպքում, եթե ԳԴՀ տնտեսական համագործակցության և 

զարգացման նախարարությունը (կարճ՝ ԳԴՀ ՏՀԶՆ) կամ մեկ այլ 

նախարարություն կատարող կազմակերպություններից որևէ մեկին 

պատվիրում է իրականացնել Հայաստանի կենսակայուն 

զարգացմանն ուղղված ծրագիր, ապա այստեղ խոսքը գնում է 

զարգացման համագործակցության պետական ծրագրերի մասին։ 

Վերջինս բաղկացած է երկու հիմնական մասից․ Ֆինանսական 

համագործակցություն, այն է՝ Վերակառուցման վարկերի բանկի 

(KfW) վարկերով և դրամաշնորհներով ֆինանսավորվող մեծ 

ծրագրերի, և Տեխնիկական համագործակցություն, այն է՝ Միջազգային 

համագործակցության ընկերություն (GIZ) և Ֆիզիկա-տեխնիկական 

դաշնային մարմին (PTB) կազմակերպությունների կողմից տարբեր 

մակարդակներում կատարվող խորհրդատվական աշխատանքը։  

Հայաստանում զարգացման համագործակցության պետական 

ծրագրերը իրականացվում են ԳԴՀ կառավարության Կովկասյան 

նախաձեռնության շրջանակում․ բոլոր ծրագրերը պլանավորվում են 

տարածաշրջանային ձևաչափով և իրականացվում են Հայաստանում, 

Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Ընդ որում, ցանկացած գործողություն 

համապատասխանեցվում է տվյալ երկրի պայմաններին և 

պահանջներին։ Սակայն յուրաքանչյուր ծրագրում էական է 

մասնագիտական հարթության վրա անդրսահմանային փոխանակումը։ 

Չնայած յուրաքանչյուր երկրում հիմնախնդիրները տարբեր են, 

միաժամանակ բոլոր երկրներում առկա են ընդհանրություններ, 

օրինակ՝ պայմանավորված պատմությամբ կամ աշխարհագրական 

դիրքով։ Բացի այդ, միաժամանակյա փոխանակումը որոշ, չնայած և 

համեստ չափով, նպաստում է կապերի հաստատմանը, ինչը 

տարածաշրջանի հակամարտությունների պատճառով այլ 

պայմաններում հնարավոր չէր լինի։ Այդ կերպ նաև փոխվստահություն 

է ձևավորվում։ 

Հարավային Կովկասում զարգացման համագործակցության 

պետական ծրագրերն ունեն երեք հիմնական ուղղություն՝ «Կայուն 

տնտեսական զարգացում», «Բնապահպանական քաղաքականություն, 
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բնական պաշարների պաշտպանություն և կայուն օգտագործում» և 

«Լավ կառավարում»։ Այս շեշտադրումները մեզ հնարավորություն են 

տալիս միավորել ուժերը և այդ կերպ սահմանափակ միջոցներով 

իրական բարելավումների հասնել։  
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I. Միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ) 

Տեխնիկական համագործակցության շրջանակում ՄՀԸ ստանձնել է 

Հարավային Կովկասում հետևյալ տարածաշրջանային ծրագրերի 

իրականացման հանձնառությունը․ 

1. Մասնավոր հատվածի զարգացում Հարավային Կովկասում (2016–

17թթ.  համար հաստատված է 13.460 միլիոն եվրո, տարածրջանային 

ձևաչափ` Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան)  

o Խորհրդատվություն տնտեսական քաղաքականության 

ոլորտում 

o Աջակցություն արտահանման ոլորտի արժեքային շղթաներին 

o Մասնագիտական որակավորում / աշխատանքային շուկա 
 

«Մասնավոր հատվածի զարգացում Հարավային Կովկասում» ծրագրի 

շրջանակում մեկնարկվել են ևս երկու առանձին ծրագրեր`  

Սիրիացի փախստականների տնտեսական ինտեգրումը 

Հայաստանում (2.5 միլիոն եվրո 2015 – 17թթ. համար:)   

o Հանրային և մասնավոր հատվածների երկխոսություն և 

մասնակցություն  

o Ինտեգրում արժեքային շղթաներում և գործարար ցանցերում  

o Մասնագիտական որակավորում և հմտությունների 

զարգացում 

o Մասնագիտական վերապատրաստում և հմտությունների 

զարգացում 
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Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը 

Հայաստանում (ԵՄ համաֆինանսավորմամբ, 6.4 միլիոն եվրո 2016-

19թթ. համար):  

o ՓՄՁ զարգացման համար անհրաժեշտ շրջանակային 

պայմանների բարելավում  

o մասնավոր հատվածի կազմակերպությունների հզորացում  

o համագործակցության ցանցերի ձևավորում, առավել 

նպաստավոր տնտեսական կլաստերներ 

Ֆինանսավորում նորարարական սկսնակ բիզնեսների և                  

ՓՄՁ-ների համար   

2. Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարումը Հարվային 

Կովկասում (ԿԻԿ) (20,45 միլիոն եվրո 2015-2019 թթ. 

տարածաշրջանի` Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի 

համար,  որից 5,0 միլիոն համաֆինանսավորում ԱԶԳ-ից):  

 

ԿԻԿ ծրագիրը կնպաստի կենսաբազմազանության և 

էկոհամակարգային ծառայությունների ինտեգրված և 

միջոլորտային կառավարմանը. 

 

o պիլոտային տարածքներում մոտեցումների փորձարկում, 

o կարողությունների ստեղծում,   

o կենսաբազմազանության կառավարման կարևորության 

ներկայացում հանրությանը, ինչպես նաև քաղաքական 

գործիչներին, 

3. Հարավային Կովկասում եվրոպական չափորոշիչներին 

իրավական համապատասխանեցում (9,8 մլն. եվրո 2015-2018թթ. 

տարածաշրջանի` Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի 

համար, լրացուցիչ 2,0 մլն եվրո ԵՄ համաֆինանսավորում)՝ 

 

o երկխոսություն իրավական պետության շուրջ  

o խորհրդատվություն ռազմավարությունների և օրենսդրության 

վերաբերյալ  
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o արդար դատաքննություն, կիրարկում և իրավական 

անվտանգություն  

o ներառական իրավաբանական կրթություն  

o իրավունքի վերաբերյալ հանրային իրազեկում: 

 

4. Լավ տեղական ինքնակառավարում Հարավային Կովկասում 

ծրագիր (9մլն եվրո 2017-2019թթ, տարածաշրջանի՝ Հայաստանի, 

Ադրբեջանի և Վրաստանի համար, լրացուցիչ 

համաֆինանսավորում՝ ԵՄ՝ 2մլն եվրո Ադրբեջանի 

տարածաշրջանային զարգացման համար, ՇԶՀԳ՝ 1.6մլն եվրո, 

ԱՄՆ ՄԶԳ՝ 1 մլն եվրո) 
 

o համայնքային կառավարման գործընթացների 

արդիականացում; 

o համայնքային և տարածաշրջանային պլանավորման, 

ֆինանսավորման և հաշվետվողականության միջև կապի 

բարելավում  
o լավ տեղական կառավարման վերաբերյալ համատեղ 

ուսումնառության խթանում երկրների միջև 
 

5. Հանրային ֆինանսների կառավարում Հարավային Կովկասում 

(4,75 մլն. եվրո 2017-20թթ.` Հայաստանի և Վրաստանի համար, 

լրացուցիչ 1 մլն. եվրո` ԵՄ համաֆինանսավորում Հայաստանի 

համար  
 

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության, 

Վերահսկիչ պալատի (2018թ. ապրիլի 8-ից՝ Հաշվեքննիչ պալատ) և 

Ազգային ժողովի հետ միասին:  
 

o աջակցություն հարկային քաղաքականության և հարկային 

կառավարման՝ միջազգային չափորոշիչներին 

համապատասխանեցնելու գործընթացում 

o խորհրդատվական աջակցություն ծրագրային 

բյուջետավորմանն անցնելու գործընթացում 

o ներքին կառավարման և վերահսկողական համակարգերի 

կառուցում 

o արտաքին ֆինանսական վերահասկողության հզորացում 

o խորհրդարանի վերահսկողական գործառույթի հզորացում  
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6. Ներառված մասնագետների գործուղում GIZ-ի և CIM-ի միջոցով 

(3,2 միլիոն եվրո տարածաշրջանային միջոցներ) 

 

Միջազգային միգրացիայի և զարգացման կենտրոնը 

հանդիսանում է GIZ և ZAV (ԳԴՀ աշխատանքի գործակալության 

Արտերկրի հետ մասնագիտական միջնորդության կենտրոնի) 

աշխատանքային միավորում, որը միջնորդում է Գերմանիայից և 

ԵՄ մյուս երկրներից ներառված մասնագետների համար, որոնք 

BMZ-ի հանձնառությամբ ֆինանսավորւմ և աջակցություն են 

ստանում GIZ-ի կողմից։ Ներկայումս Հայաստանում աշխատում 

են 5 ներառված ինտեգրված մասնագետներ հետևյալ 

կառույցներում․ Սննդի անվտանգության պետական 

ծառայություն, Հայաստանում Գերմանական տնտեսական 

միավորում,  Զբաղվածության պետական գործակալություն և 

երկու փորձագետ՝ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի 

Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնում:  

7. «Արևելյան գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամ  

հանրային կառավարման բարեփոխումների համար» (RF). 

ծրագիր՝ «Խորհրդարանների աշխատակազմերի ուժեղացում 

Արևելյան գործընկերությունում» (382.000 եվրո 2017-2019 թթ. 

համար. երկրներ՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Մոլդովա, 

Ուկրաինա). իրականացման պատասխանատու՝ ԳՄՀԸ «Հարա-

վային Կովկասում եվրոպական չափորոշիչներին իրավական 

համապատասխանեցում» ծրագիր 

o Ծրագրի նպատակ՝ ամրապնդել համագործակցությունը 

ազգային խորհրդարանների աշխատակազմերում, ինչպես 

նաև Արևելյան գործընկերության երկրների 

խորհրդարանների աշխատակազմերի միջև:  
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II. Ֆիզիկա-տեխնիկական դաշնային մարմին (PTB)  

 

Տեխնիկական համագործակցության երկրորդ կատարող 

կազմակերպությունը Ֆիզիկա-տեխնիկական դաշնային մարմինն է, 

որը նույնպես աշխատում է տարածաշրջանային ձևաչափով․ 

 

1. Սննդամթերքի վերլուծության և չափագիտության ուժեղացում 

Հարավային Կովկասի երկրներում (2,15 միլիոն եվրո 

տարածաշրջանային միջոցներ 2014-2018թթ. համար) 

Համագործակցություն Հայաստանում սննդի ստուգման մասնավոր 

լաբորատորիաների և Չափագիտության ազգային ինստիտուտի հետ։  

 

III. Ֆինանսական համագործակցություն 

Վերակառուցման վարկերի բանկը (KfW) 

հանդիսանում է Գերմանական 

ֆինանսական համագործակցության 

շրջանակներում ծրագրերի իրականցնող 

կազմակերպություն: KfW բանկի 

միջոցով Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը վարկեր և 

դրամաշնորհներ է տրամադրում խոշոր ենթակառուցվածքային, 

ինչպես նաև տնտեսության զարգացումը խրախուսող ծրագրերն 

իրականացնելու համար: Նշված ֆինանսավորումը բաղկացած է մեծ 

մասամբ վարկային բաղադրիչից և ուղեկցող միջոցառումներից։ 

Ուղեկցող միջոցառումները տրամադրվում են դրամաշնորհների 

տեսքով, ուղղված  ծրագրերի ամենաարդյունավետ իրականացմումն 

ապահովվելու նպատակով ներգրավված խորհրդատվական 
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ծառայությունների ֆինանսավորմանը: KfW բանկի կողմից 

ֆինանսավորում են հետևյալ հիմնական բնագավառները և ծրագրերը՝ 

1. Ֆինանսական համակարգի զարգացում (ֆինանսավորման 

ծավալ և դրամաշնորհային միջոցներ՝ ընդհանուր 170 մլն․ եվրոյի 

չափով ) 

 

o Ծրագրային վարկեր Գերմանա-հայկական հիմնադրամի 

միջոցով (ֆինանսավորման ծավալը 125 մլն․ եվրոյի չափով) 

հիփոթեքային շուկայի, ՓՄՁ-ում էներգոարդյունավետության, 

ՓՄՁ և գյուղատնտեսության զարգացման նպատակով 

o ՓՄՁ զարգացում առևտրային բանկերի միջոցով (37 մլն․ 

եվրոյի չափով) 

o ՀՀ-ում և Վրաստանի Հանրապետությունում 

գյուղատնտեսության ապահովագրության ներդրման 

աջակցություն 

o Ավանդների երաշխավորման համակարգի ստեղծման 

աջակցություն (8 մլն․ եվրոյի չափով դրամաշնորհ) 

 

2. Կենսաբազմազանության  պահպանություն Հարավային 

Կովկասի պահպանվող տարածքներում (ֆինանսավորման 

միջոցներ՝  ընդհանուր 80 մլն․ եվրոյի չափով) 

 

o Պահպանվող տարածքների ստեղծում և վերականգնում   

(օրինակ «Արփի լիճ» ազգային պարկը) 

o Կովկասի բնության հիմնադրամ՝ պահպանվող տարածքների 

ընթացիկ ծախսերի մինչև 50% համաֆինանսավորում 

o Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն՝աջակցում է 

երեք երկրներին անդրսահմանային բնապահպանական 

հարցերում, որի օինակն է էկոտարածաշրջանային 

բնապահպանական պլանի վերանայումը 
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3. Վերականգնվող Էներգետիկա (Ֆինանսավորման ծավալ և 

դրամաշնորհային միջոցներ ՝ ընդհանուր 64 մլն․ եվրոյի չափով)  
 

Վերականգնվող էներգիայի կիրառման  խթանման նպատակով 

Վարկավորման ծրագիր Գերմանա-հայկական հիմնադրամի 

միջոցով  (փոքր հիդրոէլեկտրոկայաններ) 

 

4. ՀՀ բարձրավոլտ համակարգի ընդլայնման ծրագիր 

(ֆինանսավորման ծավալը 170 մլն եվրոյի չափով, ինչպես նաև 10 

մլն եվրոյի չափով վարկ ԵՆԲ-ից և 10 մլն. եվրոյի չափով 

դրամաշնորհ ԵՄ-ի կողմից) 
 

Կովկասյան էլեկտրոհաղորդման համակարգի վերազինում՝ 

բարձրավոլտ գծեր, ենթակայաններ, հաստատուն հոսանքի 

փոխակերպիչ կայան  

 

5. Ինտեգրված ջրային ռեսուրսների կառավարում 

(ֆինանսավորման ծավալ և դրամաշնորհային միջոցներ ՝ 

ընդհանուր 52 մլն․ եվրոյի չափով)  
 

Ախուրյան գետից սնվող ջրամբարի կառուցում և ոռոգման 

ցանցերի արդյունավետ համակարգերի ներդրում՝ ուղղված 

գյուղատնտեսության  զարգացմանը   

 

6. Համայնքային ենթակառուցվածքներ (ֆինանսավորման ծավալը 

դրամաշնորհային միջոցներ ՝ ընդհանուր 107 մլն․ եվրոյի չափով) 
 

Գյումրի, Վանաձոր և Արմավիր քաղաքների խմելաջրի ցանցերի 

և կեղտաջրերի մաքրման համակարգերի վերակառուցում  
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Բ․ Զարգացման համագործակցության ոչ պետական 

ծրագրեր  

Զարգացման համագործակցության ոչ 

պետական ծրագրերն ընդգրկում են 

Գերմանիայից և ԵՄ մյուս երկրներից 

հասարակական 

կազմակերպությունների ծրագրերը, 

որոնք օժանդակություն են ստանում 

ԳԴՀ բյուջեից հատկացումների 

միջոցով։  Քանի որ խոսքը գնում է 

Գերմանիայի հարկատուների 

միջոցների մասին, ապա այս կազմակերպությունները ծրագրերի 

իրականացման ժամանակ նույնպես ենթարկվում են որոշակի 

կանոնների և վերահսկողության։ Հայաստանում ներկայումս ԳԴՀ 

միջոցներով օժանդակություն են ստանում հետևյալ ծրագրերը․ 

1. Սամարացի աշխատավորների միություն – ASB (ԳԴՀ ԱԳՆ և ՏՀԶՆ 

ֆինանսավորմամբ) 

Օժանդակություն Երևանի և մարզերի դպրոցներին 

(համակարգիչների և էկրանների տրամադրում) 

2. Brot für die Welt  Ավետարանչական զարգացման ծառայություն 

(ԳԴՀ ՏՀԶՆ ֆինանսավորմամբ) 

Օժանդակություն տեղական կազմակերպություններին, որոնք 

աշխատում են գյուղերի զարգացման, սոցիալական, 

իրավախորհրդատվության և խաղաղության դաստիարակության, 

ինչպես նաև ապակենտրոնացման ոլորտներում 

3. ԳԴՀ շրջակա միջավայրի, բնապահպանության, շինարարության և 

ռեակտորների անվտանգության նախարարություն (BMUB) 

 

o Աջակցություն ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը՝ 

շրջակա միջավայրին և կլիմային առնչվող օրենսդրության 

բարեփոխման և կատարելագործման ընթացքում 
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o Օժանդակություն Հայաստանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դրույթներին 

համապատասխանող կենսոլորտային համալիրների 

ստեղծման գործում 

o ԵՎԶՄ կողմից կառավարվող «ESP» հիմնադրամի միջոցով 

աջակցություն շրջակա միջավայրին և էներգետիկ 

արդյունավետությանը վերաբերվող ծրագրերի համար, օրինակ՝ 

փողոցային լուսավորության էներգաարդյունավետ համակարգ 

Երևան քաղաքում կամ արդիական աղբավայրի կառուցում 

4. Caritas international (ԳԴՀ ՏՀԶՆ ֆինանսավորմամբ) 

Ընտանիքի ամրապնդմանն ուղղված աջակցության 

միջոցառումներ կյանքի ծանր իրավիճակներում գտնվող 

երեխաների և պատանիների համար (Գյումրի, Տաշիր)  

5. Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ – DVV (ԳԴՀ ՏՀԶՆ ֆինանսավորմամբ) 

Գտնվելով Երևանում՝ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը աջակցում է 

Մեծահասակների կրթության զարգացմանը ազգային, մարզային և 

տեղական մակարդակներում` քաղաքականության երկխոսության, 

մեծահասակների կրթության ջատագովության և հանրայնացման, 

ինչպես նաև մասնագիտական և քաղաքացիական կրթության 

հնարավորությունների ընդլայնման միջոցով: Ներկայումս այն 

ծրագրեր է իրականացնում  Երևանում, Շիրակում և Սյունիքում: 

Կազմակերպության հիմնական ֆինանսական միջոցները 

տրամադրվում են Գերմանիայի Տնտեսական 

համագործակցության  և զարգացման նախարարության կողմից, 

սակայն այն իրականացնում է նաև քաղաքացիական կրթությանը 

և հակամարտությունների կարգավորմանը/հաշտեցմանը 

նպաստող ծրագրեր՝ Գերմանիայի Արտաքին գործերի 

նախարարության ֆինանսական աջակցությամբ:  

6. Դոյչե Վելլե Ակադեմիա - DWA (ԳԴՀ ՏՀԶՆ ֆինանսավորմամբ) 

«Հարավային Կովկասում մամուլի ազատություն և մեդիայի 

զարգացում» ծրագիր՝ ուղղված հատկապես խոցելի խմբերի համար 

մեդիայի հմտությունների ուժեղացմանը։ 
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7. Միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական 

հիմնադրամ - IRZ (ԳԴՀ արդարադատության և սպառողների 

պաշտպանության նախարարության ֆինանսավորմամբ)  

IRZ կազմակերպությունը ԳԴՀ արդարադատության և 

սպառողների պաշտպանության նախարարության 

հանձնառությամբ խորհրդատվություն է տրամադրում 

Հայաստանի Հանրապետությանը իրավական և 

արդարադատության բարեփոխումների իրականացման՝ 

հատկապես քրեական իրավունքի և 

միջազգային քաղաքացիական իրավունքի 

ասպարեզում։ Ծրագրերը հիմնականում 

առնչվում են ՀՀ արդարադատության 

նախարարության, արդարադատության 

մարմինների, դատախազության և 

նոտարական գրասենյակների հետ։ 

Հիմնական ուղղություններից է 

իրավական ոլորտում երիտասարդ մասնագետների 

պատրաստումն ու վերապատրաստումը, ինչն իրականացվում է 

IRZ-ի և ԵՊՀ իրավաբանության ֆակուլտետի միջև 

համագործակցության շրջանակում, ինչպես նաև Հայաստանում և 

Գերմանիայում լեզվի դասընթացների անցկացման միջոցով։ 

8. Renovabis 

o Գործընկեր՝ Հայկական Կարիտաս – ֆինանսական 

օժանդակություն Գյումրիի առաջնային բուժօգնության 

կենտրոնի շահագործման համար (2015-2018); Շիրակի մարզի 

6 գյուղական համայնքների զարգացում (խմելու և ոռոգման 

ջրի մատակարարման վերականգնում), խորհրդատվություն 

(2017-2019) 

o Գործընկեր՝ Հայ կաթոլիկ օրդինարիատ – կացարան սիրահայ 

փախստականների համար, առաջին օգնություն և 

ինտեգրացիա  

Նկար 2․ IRZ-ի միջոցառում 

Հայաստանում  
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9. Ավագ փորձագետների ծառայություն - SES (ԳԴՀ ՏՀԶՆ 

ֆինանսավորմամբ)  

Թոշակի անցած գերմանացի մասնագետները մի քանի շաբաթ 

շարունակ հասարակական հիմունքներով խորհրդատվություն են 

տրամադրում հայկական փոքր և միջին ձեռնարկությունների և այլ 

հաստատությունների համար։  

10. Sequa հանրօգուտ ՍՊԸ (ԳԴՀ ՏՀԶՆ ֆինանսավորմամբ) 

«Մեկլենբուրգ-Ֆորփոմերն» գրանցված կազմակերպություն. 

Առևտրի և արդյունաբերության կրթական կենտրոն: 

Մասնագիտական կրթության ուսուցման համագործակցություն 

Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության հետ:  

11. ՍՕՍ մանկական գյուղեր (ԳԴՀ ՏՀԶՆ ֆինանսավորմամբ , 189.553 

եվրո 2013-2016թթ․ համար) 

ՍՈՍ մանկական գյուղ և մանկապարտեզ Կոտայքում։  Երևանում 

կազմակերպությունը օժանդակում է ընտանիքի ամրապնդման 

ծրագրերին։ Բացի այդ, կազմակերպությունը անհետաձգելի 

օգնության ծրագրեր է իրականացնում սիրիահայ 

փախստականների համար։ 

12. Միջազգային համագործակցության գերմանական խնայբանկերի 

հիմնադրամ (ԳԴՀ ՏՀԶՆ ֆինանսավորմամբ) 

o Ֆինանսական ծառայությունների և դրանց ճիշտ 

օգտագործման համար պատասխանատու առաջարկներ 

նախապատրաստող ծրագրեր (ֆինանսական ոլորտի 

զարգացում)՝  

o Միջոցներ ձեռնարկել ֆինանսական կրթության և 

թափանցիկության (ծախսերի) ստեղծման համար 

o Աջակցել ֆինանսական կառույցներին` պատասխանատու 

ֆինանսական ծառայություններ նախապատրաստել 

(ֆինանսական ապրանքներ հասարակության լայն շերտի 

համար, վարկի տրամադրման ընթացակարգի միջոցով 

խուսափել պարտքերից՝բացահայտելով այսպես կոչված 

բազմաթիվ վարկավորումը)   
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o Աջակցել Կենտրոնական Բանկին և վերաբերելի 

Նախարարություններին` զարգացնելու Ֆինանսական 

Կրթման Ազգային Ռազմավարության և Սպառողների 

Պաշտպանության կանոնակարգեր։  

13. Շրջակա միջավայրի դաշնային մարմին – UBA (ԳԴՀ 

բնապահպանության նախարարության ֆինանսավորմամբ)  

o Կովկասում թարմ ջրի էկոհամակարգի համար 

ռազմավարության մշակում (89.556,20 եվրո) 

o Քիմիական նյութերի տեղեկատվական համակարգի մշակում 

(127.226,70 եվրո) 

o Իրավական աջակցություն շրջակա միջավայրի ոլորտում 

օրենսդրության արդիականացման համար 

14. Weltwärts (ԳԴՀ ՏՀԶՆ ֆինանսավորմամբ) 

 

Գերմանիայից երիտասարդ կամավորները մեկ տարի շարունակ 

օգնում են հայկական հանրօգուտ կազմակերպություններին։ Ամեն 

տարի շուրջ 10 կամավորներ են գործուղվում Հայաստան։   

15. Ուորլդ Վիժն - World Vision (ԳԴՀ ՏՀԶՆ ֆինանսավորմամբ) 

Ծրագիր Վարդենիսում՝ ուղղված երեխաների  կենսապայմանների 

բարելավմանը, ինչպես նաև վերտարածաշրջանային տնտեսական 

խթանում՝ հայ երիտասարդների համար հեռանկարների 

ստեղծման նպատակով։  

 

16.  WWF (ԳԴՀ ՏՀԶՆ ֆինանսավորմամբ, 445.137 եվրո) 

 

Էկոլոգիական միջանցքներում կենսաբազմազանության 

պահպանության համայնքային մոդելների ստեղծում Հարավային 

Կովկասում (Հայաստան), 2014-2017: 
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17.  Քաղաքական հիմնադրամներ (ԳԴՀ ՏՀԶՆ ֆինանսավորմամբ) 

 

o Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ 

Քաղաքացիական հասարակության ամրապնդում և 

զարգացող ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի 

խթանում, ներառող կայուն տնտեսական զարգացման 

խթանում` հիմք ընդունելով ժամանակակից 

արհմիություններն ու կառուցողական սոցիալական 

գործընկերությունը, Եվրոպական Միության մերձեցմանն ու 

միջազգային անվտանգությանն ուղղված միջոցառումներ:  

o Հանուն ազատության Ֆրիդրիխ Նաուման հիմնադրամ 

Գործունեություն (սեմինարներ, հրապարակումներ և այլն) 

շուկայական տնտեսության և իրավական պետության, 

հակամարտության կառավարման և լուծման, ինչպես նաև 

եվրոպական և եվրո-ատլանտյան կառույցների հետ 

հարավկովկասյան պետությունների համագործակցության 

ոլորտներում։ 

o Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամ 

Արտաքին և անվտագության քաղաքականության ոլորտում 

երկխոսությանն ուղղված գործունեություն, միջմշակութային և 

միջդավանանքային փոխանակում։  

o Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամ 

Ժողովրդավարական քաղաքական մշակույթի խթանում, այդ 

թվում նաև քաղաքի մասնակցային զարգացման և 

պատմության վերարժևորման, տարածաշրջանային և 

միջազգային երկխոսության աջակցություն, ինչպես նաև 

կոնֆլիկտների վերափոխման աջակցություն։ Միջոցառումներ 

սեռային դեմոկրատիայի, էկոլոգիայի և էներգետիկայի 

ոլորտում։ 

  



17 
 

Գ. Գերմանիայի դեսպանության ծրագրեր  

 

Գերմանիայի դեսպանության 

առանձին ծրագրերն անմիջականորեն 

իրականացվում են դեսպանության 

կողմից։ Դրանք նախևառաջ այսպես 

կոչված փոքր դրամաշնորհային 

ծրագրերն են (մեկ ծրագրի համար մինչև 8000 եվրոյի չափով)։  

 
 

1. Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության այցելությունների 

ծրագիր   

Թեմատիկ այցելություններ երկրի փորձի ուսումնասիրման և 

Հայաստանի տնտեսության մեջ ստեղծագործական 

տնտեսվարման խթանման և զարգացման նպատակով  

2. Արտաքին քաղաքականության էներգետիկ և հումքային 

ծրագրեր (ԳԴՀ ԱԳՆ ֆինանսավորմամբ) 

Նպատակը՝ Գերմանական էներգետիկ հայեցակարգի 

տարածում և աջակցություն ածխաթթու գազերի 

տեսանկյունից չեզոք տնտեսության, կրթության զարգացման և 

գիտական տեխնոլոգիաների փոխանցման գործում 

 

3. Ծրագրեր մարդու իրավունքների ոլորտում (ԳԴՀ ԱԳՆ 

ֆինանսավորմամբ)  

 

2015թ․-ին՝ «Ներազդելով կանանց իրավունքների օրակարգի 

վրա» (բյուջեն՝ 32.900 եվրո), որը ուղղված էր կանանց 

իրավունքների և կնոջ պաշտպանության խթանմանը; 

«Իրավապաշտպանների համար կարողությունների ստեղծում 

և աջակցություն և ԼԳԲՏ  իրավունքների պաշտպանություն» 

(բյուջեն՝ 32.000 եվրո)։ Դեսպանությունը օժանդակում է նաև 

«ՀՀ-ում ոստիկանական համակարգի բարեփոխման և 

մասնագիտական պատրաստության աջակցություն» ծրագրին 

(2016թ․ բյուջեն՝ 25.000 եվրո)։  
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4. ԵՄ Արևելյան գործընկերության երկրներում քաղաքացիական 

հասարակության օժանդակություն (ԳԴՀ ԱԳՆ 

ֆինանսավորմամբ 2017թ․ բյուջեն՝ 14 միլիոն եվրո; 

Հայաստանին վերաբերվող ծրագրերի համար՝ 

մոտավորապես 755.000 եվրո) 

 

Երկկողմ և վերտարածաշրջանային միջոցառումներ՝ ուղղված 

Արևելյան գործընկերության երկրներում (Մոլդովայում, 

Բելառուսում, Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում, 

Ուկրաինայում) և Ռուսաստանում անհրաժեշտ վերափոխման 

գործընթացների և քաղաքացիական հասարակության 

աջակցությանը։ Կիզակետում են գտնվում հատկապես 

մշակութային և կրթական քաղաքականության ծրագրերը։  

 

5. ՄիթՕստ (ԳԴՀ ԱԳՆ ֆինանսավորմամբ, 50․000 եվրո 15.4.-

31.12.2016թ․-ի համար) 

«Ակտիվ, ժողովրդավար, բաց»/ ԷկոԼաբ ծրագրի 

շրջանակներում հայ երիտասարդները սովորում են 

ժողովրդավարական կառավարման և կայուն զարգացման 

մասին` միևնույն ժամանակ հնարավորություն ստանալով 

իրականացնել համայնքային ծրագրեր։  

 

6. Փոքր դրամաշնորհային ծրագրեր (2017 բյուջեն՝ 40.000 եվրո) 

Դեսպանությունը ուղիղ կերպով աջակցում է հայկական 

հանրօգուտ կազմակերպություններին, որոնց ծրագրերն 

ուղղված են սուր կարիքների հաղթահարմանը և բնակչության 

հատկապես խոցելի խմբերի կենսապայմանների տևական 

բարելավմանը  

- Բեռլին պոլիկլինիկայի տանիքի վերանորոգում (2017; 

12․300 եվրո) 

o Շիրակի մարզ, Գյումրի  

o «Ֆյուր Արմենիեն» հիմնադրամ  
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- Ազնվամորու 4000 տնկիների ձեռքբերում  (2017; 4200 

եվրո) 

o Լոռու մարզ, գյուղ Արևածագ  

o Նախաձեռնող խումբ (Վորլդ Վիժնի 

խորհրդատվությամբ)  

 

- Ազնվամորու մուրաբայի և կոմպոտի արտադրություն 

(2017; 7000 եվրո) 

o Արագածոտնի մարզ, գյուղ Արևածագ 

o «Քաղցր Արագած» նախաձեռնող խումբ 

 

- Արփի լճի շրջանում կաթի արտադրության համար 

սառեցման սարքի և պահեստավորման լրացուցիչ 

դարակների ձեռքբերում (2017; 7500 եվրո) 

o Շիրակի մարզ, գյուղ Հայկավան  

o «Հայկավան կաթ» գյուղացիական կոոպերատիվ 

 

- Կապան քաղաքում լսողական և խոսքային խնդիրներ 

ունեցող անձանց կենտրոնի կառուցում և կահավորում 

(2017; 9000 եվրո) 

o Սյունիքի մարզ, Կապան  

o Զարգացման նախաձեռնությունների ՀԿ 
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(թարմացվել է 2017թ․ նոյեմբերին) 

 

Հետադարձ կապ 
 

Այլ տեղեկատվություն, այդ թվում նաև օժանդակության 

հնարավորությունների մասին, կարող եք գտնել մեր կայքէջում՝ 

www.eriwan.diplo.de  

 

Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպանություն 

Չարենցի 29 

0025 Երևան 

Հայաստան 

info@eriwan.diplo.de  

 

Հետախոս՝ 00 374-10-523279 

Ֆաքս՝ 00 374-10-524781 

  

http://www.eriwan.diplo.de/
mailto:info@eriwan.diplo.de
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Կոնտակտային տվյալներ 
 

Միջազգային համագործակցության ընկերություն (GIZ) 

Մարշալ Բաղրամյան 4/1, Երևան 

+374 10 585414 
giz-armenia@giz.de 
 

Վերակառուցման վարկերի բանկ (KfW) 

Մարշալ Բաղրամյան 4/1, Երևան 
+374 10 585 414 
bella.andriasyan@kfw.de 
 

Գերմանիայի Ժողովրդական Բարձրագույն Դպրոցների Միություն (DVV)  
Չարենցի 1, Երևան 

kharatyan@dvv-international.am 
 

Միջազգային իրավական համագործակցության  

գերմանական հիմնադրամ  (IRZ)  
Մարշալ Բաղրամյան 18, Երևան 
+ 374 10 56 52 35 
irzarmenien@gmail.com 
 

Միջազգային համագործակցության  

գերմանական խնայբանկերի հիմնադրամ   

Պարոնյան 8, Երևան 

natalie.vorobev@sparkassenstiftung.de 

Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ  

Մոսկովյան 31, բն․76/1, Երևան 

+37410536913 

info@fes.am 

 

Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամ 

Վ․Սարգսյան 10, 3-րդ հարկ, գրասենյակ N 92, Երևան 

Tel. +374-12545115 
liana.marukyan@kas-armenien.am 
 

Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամ 

Նալբանդյան 50, բն․6, Երևան  

olya.azatyan@am.boell.org  

mailto:giz-armenia@giz.de
mailto:bella.andriasyan@kfw.de
mailto:kharatyan@dvv-international.am
mailto:irzarmenien@gmail.com
mailto:natalie.vorobev@sparkassenstiftung.de
mailto:info@fes.am
mailto:liana.marukyan@kas-armenien.am
mailto:olya.azatyan@am.boell.org

