
 

 

  

   

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ 

ԼՐԱՑՈՒՄ 

 QUESTIONS AND ANSWERS 

- SUPPLEMENT 
   

Հրապարակման հղում: ENI/2019/412-943/SG1  Publication reference: ENI/2019/412-943/SG1 
   

Թեմա՝ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐՐՈՐԴ 

ԿՈՂՄԵՐԻՆ - ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՍԵՐՆԴԻ 

ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ 

ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ՝ ԿՐԹԱԿԱՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ, 

ԵՎ ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԻՋՈՑՈՎ 

 Subject: FINANCIAL SUPPORT TO THIRD 

PARTIES - EDUCATIONAL, CULTURAL, 

AND CREATIVE ACTIONS TO RAISE 

AWARENESS ON HAZARDOUS WASTE 

MANAGEMENT AMONG THE YOUNG 

GENERATION 

   

Հ34. Այս մրցութային հայտի շրջանակում հրապարակված 

փաստաթղթերում կան տարբեր ժամկետներ: Խնդրում եմ, 

կարո՞ղ եք նշել, որն է հայտերը ներկայացնելու ճիշտ 

վերջնաժամկետը: 

 Q34. In the documents published for this Call 

proposals there are different deadlines. Can you 

please indicate which is the correct deadline to 

submit applications? 

Պ.34 Դիմորդների համար ուղեցույցի 2-րդ ուղղման 

համաձայն՝ «հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 

2021 թվականի հունիսի 30-ը, Հայաստանի ժամանակով 18: 

00-ն», որի համար ապացույց է դիտվելու՝ էլեկտրոնային 

նամակի փոստարկղ մուտքագրելու ամսաթիվը և ժամը»: 

 A34. In compliance with the Corrigendum 2 to 

the Guidelines for Applicants: “the deadline for 

the submission of applications is 30 June 2021, at 

18:00 Armenian time, as evidenced by the date 

and hour when the e-mail entered the mailbox”.  

   

Հ35. Ծրագրի ուղեցույցում նշված է, որը հայտը պետք է 

ինտեգրի վտանգավոր թափոնների և քաղաքային 

թափոնների կառավարման խնդիրները: 

Խնդրում եմ պարզաբանել, արդյո՞ք հնարավոր է ներառել 

թղթի, ստվարաթղթի և այլ թափոնների 

վերապատրաստման դասընթացներ կամ նմանատիպ 

գործողություններ: 

 Q35. The Guidelines for Applicants specify that 

the proposed project must integrate the issues of 

Municipal and Hazardous Waste Management.  

Please clarify if paper, cardboard and other waste 

training courses or similar activities can be 

included. 

Պ.35 Դիմորդների համար ուղեցույցի 2.12 բաժինը՝ 

ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԼԻՆԵԼ 

ՀԱՅՏՈՒՄ, տրամադրում է թույլատրելի 

գործողությունների ոչ սպառիչ ցուցակը: Սա, ի թիվս այլոց, 

ներառում է «փակօթյա կամ բացօթյա կրթական ծրագրերի 

և գործողությունների մշակում և տրամադրում» հիմնական 

դպրոցի, միջնակարգ դպրոցի (ավագ դպրոցի) 

աշակերտների և ուսանողների, ինչպես նաև 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, և նաև 

վերապատրաստումներ կամ նմանատիպ 

գործողություններ: 

Հիշեցնենք նաև, որ ծրագրի հայտը (և, հետևաբար, նաև 

հայտում ներառված ծրագրի գործողությունները) պետք է 

անդրադառնան համապատասխան թեմատիկ պրոֆիլին, 

ինչպես նշված է 1.2 բաժնում՝ ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ, 

Աղյուսակ 1 - չափաբաժիններ և թեմատիկ պրոֆիլներ: 

Պետք է ինտեգրել նաև քաղաքային և վտանգավոր 

թափոնների կառավարման խնդիրները: 

 A35. In the Guidelines for Applicants, section 

2.1.2 ELIGIBLE ACTIONS: ACTIONS FOR 

WHICH AN APPLICATION MAY BE MADE 

provides a non-exhaustive list of eligible 

activities. This includes, among the others, the 

“design and delivery of indoor or outdoor 

educational programmes and activities” for 

primary school (basic/main school), secondary 

school (high school) pupils and students and also 

for pre-school children, and therefore also 

training or similar activities.  

It is reminded that the project Application (and, 

therefore, also the project activities included in 

the application) have to address the relevant 

thematic profile as specified in the section 1.2 

OBJECTIVES OF THE PROGRAMME, Table 1 – 

Lots and thematic profiles, and to integrate the 

issues of Municipal and Hazardous Waste 

Management.  

 

Երևան, Վարշավա, Տիրանա մայրաքաղաքների համագործակցությունը վտանգավոր թափոնների 
կառավարման ընդհանուր մարտահրավերների շուրջ 
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