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ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԻ CORRIGENDUM No: 1 

to the 

GUIDELINES FOR APPLICANTS 

Publication reference: ENI/2019/412-943/SG2 

 Ուղղում No: 1 

Հղում՝  ENI/2019/412-943/SG2 

Թեմա՝  ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՍԵՐՆԴԻ 

ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ 

ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ՝ ԿՐԹԱԿԱՆ, 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, ԵՎ ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

Վայրը՝  Հայաստան 

Դիմորդների համար ուղեցույցը փոփոխվել է հետևյալ 

կերպ. 

Կետ No 2.3 ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՎ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Փոխարենը 

Վարչական և իրավասության 

չափանիշներ 
Այո Ոչ 

A1. Արդյո՞ք հայտը ճիշտ է և 

ամբողջական, ինչպես նշված է 

Ենթադրամաշնորհի հայտի ձևում: 

Արդյո՞ք փաստաթղթերը 

ստորագրված են, դրոշմակնքված և 

ներկայացվել են սկանավորված 

ձևով: 

Արդյո՞ք նույն փաստաթղթերը 

ներկայացված են խմբագրելի 

ձևաչափով: 

A2.Արդյո՞ք հայտը ներկայացված է 

ճիշտ չափաբաժնի ներքո։ 
A3. Արդյո՞ք հայտը կենտրոնացած 

է ճիշտ թեմատիկ պրոֆիլի վրա։ 
A4. Արդյո՞ք հայտը հայերեն լեզվով 

է և տպած (ոչ ձեռագիր) ։ 

A5. Արդյո՞ք հայտարարագիրը 

լրացված և կնքված է գլխավոր 

դիմորդի կողմից։ 

E.1 Արդյո՞ք ծրագրի պլանավորված

իրականացման ժամկետը 12 ամիս

է, թե՞ քիչ։

E2. Արդյո՞ք ծրագրի ընդհանուր 

արժեքը՝ ըստ ծրագրի բյուջեի 

(Հիմնական գլուխ 4) (ներառյալ 

Ենթադրամաշնորհատուի 

դրամաշնորհը և դիմողի սեփական 

համաֆինանսավորումը) կազմված 

է 1.300.000-ից 1.900.000 ՀՀ դրամի 

Subject: Sub-Grant Scheme: Educational, 

cultural, and creative actions to raise awareness 

on Hazardous Waste Management among the 

young generation. 

Location: Armenia 

The Guidelines for Applicants are modified as 

follows: 

Point No 2.3 EVALUATION AND SELECTION OF 

APPLICATIONS 

Instead of: 

Administrative and eligibility 

criteria Yes No 

A1. Is the Application accurate 

and complete, as specified in the 

checklist of the Sub-Grant 

Application form? Are 

documents signed and stamped 

and submitted in a scanned 

format? Are the same documents 

submitted in editable format? 

A2. Is the Application submitted 

under the correct Lot? 

A3. Does the Application focus 

on the correct thematic profile? 

A4. Is the proposal in Armenian 

language and typed (not 

handwritten)? 

A5. Is the declaration by the 

Applicant filled in and signed? 

E1. Is the planned duration of 

the project implementation 12 

months or less? 

E2. Is the total cost of the 

project as per project budget 

(Main Heading 4) (including 

Sub-Grantor grant and own 

Applicant’s co-financing) 

comprised between AMD 

1,300,000 and AMD 1,900,000, 

Երևան, Վարշավա , Տիրանա մայրաքաղաքների համագործակցութ յունը վտանգավոր թափոնների 
կառավարման ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ 

Capital Cities Collaborating on Common Challenges in Hazardous Waste Management 
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սահմաններում, համաձայն 

ուղեցույցի 1.3 կետի: 

E3. Արդյո՞ք դիմորդը 

համապատասխանում է սույն 

ուղեցույցի՝ գլխավոր դիմորդ» 

(բաժին 2.1.1) իրավասության 

չափանիշներին: 

  

Read:  

Վարչական և իրավասության 

չափանիշներ 
Այո Ոչ 

A1. Արդյո՞ք հայտը ճիշտ է և 

ամբողջական, ինչպես նշված է 

Ենթադրամաշնորհի հայտի ձևում: 

Արդյո՞ք փաստաթղթերը 

ստորագրված են, դրոշմակնքված և 

ներկայացվել են սկանավորված 

ձևով: 

Արդյո՞ք նույն փաստաթղթերը 

ներկայացված են խմբագրելի 

ձևաչափով: 

  

A2. Արդյո՞ք հայտը ներկայացված է 

ճիշտ չափաբաժնի ներքո։ 
  

A3. Արդյո՞ք հայտը կենտրոնացած 

է ճիշտ թեմատիկ պրոֆիլի վրա։ 
  

A4. Արդյո՞ք հայտը հայերեն լեզվով 

է և տպած (ոչ ձեռագիր)։ 

 

  

A5. Արդյո՞ք հայտարարագիրը 

լրացված և կնքված է գլխավոր 

դիմորդի կողմից։ 

  

E.1 Արդյո՞ք ծրագրի պլանավորված 

իրականացման ժամկետը 12 ամիս 

է, թե՞ քիչ։ 

  

E2. Արդյո՞ք ծրագրի ընդհանուր 

արժեքը՝ ըստ ծրագրի բյուջեի 

(Հիմնական գլուխ 4) (ներառյալ 

Ենթադրամաշնորհատուի 

դրամաշնորհը և դիմողի սեփական 

համաֆինանսավորումը) կազմված 

է 1.300.000-ից 1.900.000 ՀՀ դրամի 

սահմաններում, համաձայն 

ուղեցույցի 1.3 կետի: 

  

E3. Արդյո՞ք դիմորդը 

համապատասխանում է սույն 

ուղեցույցի՝ գլխավոր դիմորդ» 

(բաժին 2.1.1) իրավասության 

չափանիշներին: 

  

E4. Արդյո՞ք դիմորդի սեփական 

համաֆինանսավորումը ծրագրի 

ընդհանուր թույլատրելի ծախսերի 

առնվազն 5% -ն է: 

 

  

E5. Արդյո՞ք հայտը 

համապատասխանում է իրավասու 

գործողությունների, ինչպես նաև 

գործունեության իրավասու և ոչ 

իրավասու տեսակների 

չափանիշներին: 

  

as per section 1.3 of the 

guidelines? 

E3. Is the Applicant compliant 

with the criteria for the 

eligibility of applicants– 

(section 2.1.1) of these 

Guidelines? 

  

Read:  

Administrative and eligibility 

criteria 

Yes 

 

No 

 

A1. Is the Application accurate 

and complete, as specified in the 

checklist of the Sub-Grant 

Application form? Are 

documents signed and stamped 

and submitted in a scanned 

format? Are the same 

documents submitted in editable 

format? 

 

  

A2. Is the Application submitted 

under the correct Lot? 

  

A3. Does the Application focus 

on the correct thematic profile? 

  

A4. Is the proposal in Armenian 

language and typed (not 

handwritten)? 

  

A5. Is the declaration by the 

Applicant filled in and signed? 

 

  

E1. Is the planned duration of 

the project implementation 12 

months or less? 

  

E2. Is the total cost of the 

project as per project budget 

(Main Heading 4) (including 

Sub-Grantor grant and own 

Applicant’s co-financing) 

comprised between AMD 

1,300,000 and AMD 1,900,000, 

as per section 1.3 of the 

guidelines? 

  

E3. Is the Applicant compliant 

with the criteria for the 

eligibility of applicants– 

(section 2.1.1) of these 

Guidelines? 

  

E4. Is the Applicant’s own co-

financing at least 5% of the total 

project eligible costs? 

 

  

E5. Does the Application 

comply with the criteria on 

eligible Actions, as well as on 

eligible and ineligible types of 

activities? 
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E6. Արդյո՞ք ծրագիրը կամ դրա 

հիմնական մասը իրականացվում է 

Երևանի վարչական շրջանում, 

որտեղ գտնվում է դիմորդը։ 

  

E7. Արդյո՞ք ծրագրի առաջարկվող 

անձնակազմից գոնե մեկը՝ ծրագրի 

համակարգողը կամ էկո-

կրթողները, ունեն 

կենսաբանության կամ բնական 

գիտությունների կրթություն։ 

  

E8. Արդյո՞ք հայտը պարունակում է 

դիմորդների համար սույն 

ուղեցույցի 2.1.2 բաժնում նշված 

գերակայություններից առնվազն 3-

ը: Արդյո՞ք գերակայություն 1 

(պարտադիր) ներառված է դրանց 

մեջ: 

  

 

E6. Is the project, or the main 

part of it, implemented in the 

Yerevan Administrative District 

where the Applicant is located? 

  

E7. Does at least one of the 

proposed project staff – Project 

Coordinator or Eco-Educators – 

 has background in biology or 

natural sciences? 

 

  

E8. Does the proposal include 

at least 3 of the Priorities 

mentioned in section 2.1.2 of 

these Guideline for Applicants? 

Is Priority 1 (mandatory) 

included among them? 

 

  

 

 

Դիմորդների համար ուղեցույցի բոլոր այլ պայմաններն 

ու դրույթներըը մնում են անփոփոխ: Դիմորդների 

համար ուղեցույցի վերը նշված ուղղումները 

հանդիսանում են Դիմորդների համար ուղեցույցի 

անբաժանելի մասը: 

  

All other terms and conditions of the Guidelines for 

Applicants remain unchanged. The above corrections 

to the Guidelines for Applicants are integral part of 

the Guidelines for Applicants. 

 

 


