EU4Regions:
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ
Իրականացվում է ՀՀ Կառավարության հետ համատեղ

Եվրոպական միությունը Հայաստանի համար

Կարճ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
EU4Regions. Ա Ջ Ա ԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ
– ՏԶՊԾ ԾՐԱԳԻՐ
Ամփոփ նկարագիր
Հայաստանում տարածքային զարգացման (ՏԶ) իրավիճակը բարդ է՝ պայմանավորված տարբեր
թերություններով և անհամաչափություններով, և ուստի պահանջում է համակարգված ջանքեր տարբեր
դերակատարների կողմից: Սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեսանկյունից գոյություն ունի հստակ
բաժանում մայրաքաղաք Երևանի և մարզերի միջև, մարզերի շրջանում (օրինակ, Շիրակի և Տավուշի մարզերը
կազմում են բնակչության մեկ շնչին ընկնող ազգային ՀՆԱ-ի միայն մոտ 50% -ը), ինչպես նաև քաղաքային և
գյուղական վայրերի միջև: Աշխատանքի հնարավորությունները, աղքատության մակարդակը, հանրային
ծառայությունների մատչելիությունը և շրջակա միջավայրի պայմանները հեռու են համաչափությունից:
Եվրոպական միությունը (ԵՄ) Հայաստանի կառավարության հետ համատեղ ակտիվորեն համագործակցում
է տարածքային զարգացման քաղաքականության ոլորտում 2000-ական թվականներից սկսած: Այս
համագործակցությունը շարունակվում է տարածքային զարգացման հավակնոտ բարեփոխումների և
հարակից ծրագրերի իրականացման միջոցով, որոնք արդյունավետորեն աջակցություն են ստանում ԵՄ
կողմից և համակարգվում են ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության կողմից: Իր
բնույթով այս ծրագիրը տեխնիկական օժանդակություն է `աջակցելու Հայաստանի մարզերի ավելի արագ և
համաչափ սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը:
Գործողությունների ամփոփ նկարագիր
Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է նպաստել Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման արագ աճին,
ավելի մեծ դիմադրողականությանը, ինչպես նաև Հայաստանի մարզերի կայունությանը ընդհանուր առմամբ
և մայրաքաղաք Երևանի առնչությամբ: Ծրագիրը աջակցում է երկրի ներքին, տնտեսական, սոցիալական և
տարածքային համախմբմանը:
Ծրագիրը կտրամադրի աջակցություն ծրագրային և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին՝ համահունչ 20162025թթ. Հայաստանի տարածքային զարգացման ռազմավարության և դրա գործողությունների պլանի հետ՝
կառուցելով ինստիտուցիոնալ կարողություններ ՏԶ գործառնական ծրագրերում ընդգրկված մարմինների
համար՝ ցուցաբերելով օժանդակություն ՏԶ բարեփոխումները կապելու ապակենտրոնացման, տարածքային
կառավարման և ենթակառուցվածքային բարեփոխումների օրակարգերի հետ: Աջակցությունը իրենից
կներկայացնի
խորհրդատվություն
քաղաքականության
և,
ծրագրերի
մշակման
հարցերում,
վերապատրաստում, ուսուցում և այլն:
ՏԶ համար ֆինանսավորումը նույնպես կբարելավվի և հստակորեն կսահմանվի կենտրոնական բյուջեում:
Տարածքային և տեղական ծրագրերի նոր գաղափարներին կտրամադրվի աջակցություն և օժանդակություն՝
այդպիսի ծրագրեր մշակելու և իրականացնելու համար:
Եվրոպական միության,և Հայաստանի կառավարության համաֆինանսավորմամբ գործող պիլոտային
դրամաշնորհային ծրագրի ներքո 10 միլիոն եվրո ընդհանուր արժողությամբ ութ ընթացիկ ծրագրերը , ,
կօգտվեն տեխնիկական խորհրդատվությունից և վերապատրաստումից դրանց իրականացման ընթացքում:
Նախատեսվում է, որ այս ծրագրերի իրականցման արդյունքում Հայաստանի մարզերում կստեղծվի 500 նոր
աշխատատեղ և 300 ավելի ուժեղ ձեռնարկություններ:
Տևողությունը
Վայրը՝

՝

Իրականացնող գործընկերներ՝

08/01/2018 – 07/01/2020 (24 ամիս)
Հայաստանի բոլոր մարզերում
ԷԿՈՐԻՍ ՆԵԴԵՐԼԱՆԴ ԲՎ

Տեխնիկական աջակցության թիմ․ ք. Երևան 0070, Ալեք Մանուկյան 9, սենյակ 114.
Տաթևիկ Խոսրոևա (տեղական փորձագետ), +37498106070, tatevikkhosroeva@gmail.com, Հերմինե Քարամյան (ծրագրի պատասխանատու),
+37477441533, herminekaramyan@gmail.com, Ռոբերտ Գիրեյկո (թիմի ղեկավար), +37455031360, robertgirejko@gmail.com
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EU4Regions: Support to Regional Development Policy in Armenia – PRDP project
Brief Description:
Regional development (RD) situation in Armenia is complex, troubled by various deficiencies and disparities, and
thus requiring coordinated efforts by multiple actors. There is a clear divide in terms of socio-economic
development between the capital city of Yerevan and regions of the country, among the regions (e.g. Shirak and
Tavush marzes standing at only about 50% of the national GDP per capita1), and between urban and rural areas.
Employment opportunities, incidence of poverty, access to public services, and environmental conditions are far
from balance.
The European Union (EU), together with the Government of Armenia, have been actively collaborating in the field
regional development policy since early 2000’s. This collaboration continues through the implementation of
ambitious regional development reforms and related programmes, intensively supported by the EU and coordinated
by the Ministry of Territorial Administration and Development of Armenia. By its nature this project is a technical
assistance to support faster and more balanced socio-economic development of the regions of Armenia.

Action in Brief
The overall objective of the project is to contribute to accelerated socio-economic development, greater resilience,
and sustainability of the regions of Armenia in general, and in relation to the capital city of Yerevan. The project
supports internal economic, social, and territorial cohesion of the country.
The project will provide support to programmatic and institutional reforms in line with the Armenian Regional
Development Strategy 2016-2025 and its Action Plan, developing institutional capacities of bodies involved in RD
operational programmes, providing assistance in linking RD reforms with decentralisation, territorial
administration, and sub-national governance reform agendas, etc. The support will consist of policy advice,
designing programmes, training, coaching, etc.
Funding for RD will also be improved and clearly defined in the central budget. Ideas for new regional and local
projects will be supported and assistance provided for designing and implementing such projects.
The eight ongoing projects under the pilot Grant Scheme of the total value of almost 10 million EUR, financed both
by the European Union and the Government of Armenia, will benefit from technical advice and training during
their implementation. These projects are expected to create over 500 new jobs and 300 stronger enterprises in the
regions of Armenia.
Duration:

08/01/2018 – 07/01/2020 (24 months)

Location:

All regions (marzes) of Armenia

Implementing Partners:

Ecorys Nederland B.V

1

Armenian Regional Development Strategy 2016-2025 (adopted by GoRA in July 2016)

Technical Assistance Team: Alek Manukyan Street 9, room 114, 0070 Yerevan, Armenia.
Contact persons: Tatevik Khosroeva (Local Expert): +37498106070, tatevikkhosroeva@gmail.com, Hermine Karamyan (Project Officer): +37477441533,
herminekaramyan@gmail.com, Robert Girejko (Team Leader): +37455031360, robertgirejko@gmail.com.

