
Գործունեության ոլորտը Նպատակները Գործողության տեսակները

Իրագործումը 

տարածաշրջանային 

մակարդակում

2019-2020 Ակնկալվող արդյունքները Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

 ■ Տեխնիկական աջակցություն 

փորձագիտական այցերի միջոցով 

միջազգային ստանդարտների և Ջրի 

շրջանակային դիրեկտիվի  (ՋՇԴ) հետ 

տվյալների համադրման համար                       

■Տարածաշրջանային միջոցառում(ներ) 

գիտելիքների փոխանակման և 

տվյալների համադրելիության 

փորձառության համար 

REG-1.1.1 Ջուր    

■ ՋՇԴ-ի և էկոհամակարգի վրա 

հիմնված կառավարում                                                                               

■ Ջրային ռեսուրսներ և 

արդյունավետություն/ ջրի հաշիվներ

■ WISE (Եվրոպայի ջրային 

տեղեկատվության համակարգ)- 

տվյալների հոսքեր և տեղեկատվության 

կառուցվածք          

REG- 1.1.1  Ջուր

■    Մշակել երկրի փաստագրական թերթիկները, որոնք 

հիմնված են ստանդարտացված ջրի ցուցանիշների վրա, 

որոնք արտադրվում են երկրների կողմից ջրային 

զեկույցների ն եւ / կամ շրջակա միջավայրի ազգային 

զեկույցների ջրին առնչվող գլուխների համար

■ Ջրային տեղեկատվության ազգային համակարգերի եւ / 

կամ բնապահպանական տեղեկատվական համակարգերի 

ջրային բաղադրիչի տեխնիկական զարգացումները, 

տվյալների հոսքերը եւ տեղեկատվական կառուցվածքը 

(links to Activity 2.1)

■ Արեւելյան Եվրոպայի եւ Կովկասյան տարածաշրջանում 

ջրերի վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության 

տարածաշրջանային ինտեգրացում

■Ջրի ցուցանիշներ (C1-C5, C10-C11) որպես ջրի վիճակի 

զեկույցների բաղադրիչ՝հիմնվելով ստանդարտ 

տարածաշրջանային մոտեցումների և առցանց 

հրապարակված ազգային աղբյուրների վրա

- . Ձևավորել ԲՆ-ում ջրերի պորտալը, ապահովել 

թափանցիկությունը և մատչելիությունը

- Ձևավորել կենսունակ համապատասխան վարչական 

ռեգիստրներ և ապահովել պորտալում հղումները 

տվյալների վարչական աղբյուրներին

-Ապահովել Armstatbank-ում տվյալների 

ամբողջականությունը և պարբերական թարմացումը

■Ջրի վիճակի զեկույցների ինտեգրում  

տարածաշրջանային/գլոբալ քաղաքականության 

պրոցեսներին, նպատակներին  և գնահատումներին

Էմերալդ ցանցի կայքերի վերաբերյալ 

գիտական գնահատողական սեմինարներ 
REG-1.1.2 Կենսաբազմազանություն               

D1 Պահպանվող տարածքներ

REG- 1.1.2 Կենսաբազմազանություն 

Ձևավորել կենսաբազմազանության տեղեկատվական 

բազան ՀՀ ԲՆ-ում

■ Օժանդակություն Բեռնի կոնվենցիայի թիվ 8 (2012) 

բանաձեւի ներքո Emerald ցանցին հաշվետվողականության 

առաջին իրականացմանը

 Ձևավորված կենսաբազմազանության  կենսունակ 

տեղեկատվական բազաներ, որի հիման վրա 

կապահովվի կենսաբազմազանության պորտալի 

ձևավորումը:

■Էմերալդ  կայքերի ընդգրկվածության բարելավում, 

ինչը համապատասխանում է Aichi ռազմավարական 

նպատակների C թիրախի 11-ին և SDG 15 թիրախին                                                              

■Տեսակների և բնական միջավայրի տվյալների 

հաշվետվողականության բարելավված 

հնարավորություններ                                                 

■Կենսաբազմազանության տարածաշրջանայնորեն 

համադրելի ցուցանիշների արտադրում ԵՇՄԳ և ՄԱԿ-ի 

ԵՏՀ-ի պահանջներին համապատասխան

Տեխնիկական աջակցություն ԵՄ օդի 

որակի հրահանգները իրականացնելու 

համար և օդի որակի տվյալների և 

տեղեկատվության կառավարում

REG-1.1.3 Օդի որակ

Օդի որակի չափման տվյալների 

կիրառելիության և   մատչելիության 

բարձրացում

REG- 1.1.3 Օդի որակ

■ Գնահատել յուրաքանչյուր երկրում օդի որակի տվյալների 

մոնիթորինգի եւ կառավարման վիճակը՝ գնահատելու 

համար իրական ժամանակում օդի որակի 

ինդեքսարտադրելու եւ կիսվելու հնարավորությունը 

■Օդի որակի մոնիթորինգի և տվյալների կառավարման 

կարգավիճակի պարբերական գնահատական

■  ԵՄ օդի որակի ինդեքսի մեթոդաբանության 

փորձարկում  և ներդնում

Տեխնիկական աջակցություն ՄՍԿ-ի 

Բնապահպանական- Տնտեսական 

Հաշիվների Համակարգի ներդրման 

ընդհանուր մոտեցում մշակելու համար 

(UN SEEA)

REG- 1.2.1  ՄԱԿ-ի ԲՏՀՀ

■Վերապատրաստման դասընթացներ և սեմինարներ ՄԱԿ-

ի ԲՏՀՀ վերաբերյալ

Տես 1.1 արդյունքները                                       

Տարածաշրջանային բնապահպանական ցուցանիշների 

ներդրման տարեկան առաջընթացի զեկույց          

Armstatbank-ում ջրի հաշիվների ցուցանիշների 

պարբերական թարմացում                                           

Տվյալների ներդաշնակեցման համար 

տարածաշրջանային միջոցառումներ այլ 

ԵՄ/ տարածաշրջանային/ միջազգային 

գործընկեր կազմակերպությունների հետ

REG- 1.2.2 Աջակցություն ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի եւ 

UNEP- ի հետ միասնական մոտեցմանը, SEIS- ի գնահատման 

շրջանակի ստեղծմանը

SEIS գնահատման շրջանակի զարգացմանն 

աջակցություն UNECE-ի  UNEP-ի հետ միասնական 

մոտեցմամբ՝ ի պատասխան  2016թ. <<Եվրոպայի 

շրջակա միջավայրը>> նախարարական հռչակագրի 

(Բաթումիի հռչակագիր)

Գործիքակազմի և համակարգերի 

գործնական դասընթացներ

REG- 2.1.1 Տեխնիկական զարգացումների համար 

ռեսուրսների եւ փորձի մոբիլիզացման ուղեցույցներ 

երկրների շահերի եւ պարտավորությունների հիման վրա 

(առաջնային ուշադրություն ջրի, կենսաբազմազանության 

եւ օդի բաղադրիչներին) - links with Activity 2.4

Տվյալների պարբերական հոսքերի կայուն համակարգ 

Գիտելիքների  և փորձառության 

փոխանակման տարածաշրջանային 

միջոցառումներ   ենթակառուցվածքների 

և QA/QC վերաբերյալ

REG- 2.1.2 Տարածաշրջանային միջոցառումներ ազգային 

ճանապարհային քարտեզների մշակման համար, շրջակա 

միջավայրի մասին տեղեկատվության ամբողջականացման 

ազգային էլեկտրոնային կառավարման / բաց տվյալների  

հարթակներում

Ազգային բնապահպանական տեղեկատվական 

համակարգի գործառնոթյան վերաբերյալ տարեկան 

երկու անգամ առաջընթացի զեկույց

Գործողությունների նկարագրությունը  և տարածաշրջանային գերակայությունները
2020+

1.1 Աջակցություն ազգային 

կարողություններին գերակա 

ոլորտներում ստաննձնած միջազգային  

պարտավորություններին 

համապատասխանելու համար 

Միջազգային օգտագործման համար 

տվյալների բազաների ագրեգացում և  

կառավարում՝ միջազգային/ 

տարածաշրջանային պահանջներին 

համապատասխանելու նպատակով

1.2 Տարածաշրջանում  միջազգայնորեն 

համադրելի բնապահպանական 

ցուցանիշների արտադրության համար 

մեթոդաբանությունների 

ներդաշնակեցում

REG-1.2 Տարածաշրջանում 

բնապահպանական ցուցանիշների 

համադրելիության համար 

մեթոդաբանությունների 

ներդաշնակեցում

Բնապահպանական տվյալների և 

վիճակագրության  մշակման և 

ագրեգացման կարողությունների 

հզորացում

Տարածաշրջանային գործողություների  ծրագիր, 2017-2020թ. - ENI SEIS II Արևելք ծրագիր (2018թ. նոյեմբեր)

2017 2018 2019Գործողություններ

Ցուցանիշների կառավարման 

համակարգերի զարգացման համար 

կարողությունների հզորացում

REG -2.1 Փորձագիտական 

աջակցություն և կարողությունների 

զարգացում Ջրի տեղեկատվական 

համակարգի (WISE), 

կենսաբազմազանության  

տեղեկատվական համակարգի (BISE), 

օդի որակի ինդեքսի  և աջակցող 

ենթակառուցվածքների  մշակման 

համար

2.1 Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական  

ազգային համակարգի և աջակցող 

ենթակառուցվածքների  զարգացման 

համար  փորձագիտական աջակցություն 

և կարողությունների հզորացում 



Eionet-ի գործունեության համար SEIS 

ազգային իրականացման թիմերի (NIT) 

դասընթացներ

REG- 2.2.1 Ըստ անհրաժեշտության,  SEIS- ի ազգային 

իրականացման թիմերի համար  կանոնավոր 

հանդիպումների իրականացում

Ձևավորված և գործող միջգերատեսչական 

հանձնաժողովի և բազմաշահառու աշխատանքային 

խմբերի ըստ անհրաժեշտության նիստեր     

Ուսումնագործնական դասընթացներ NIT-ի հետ ՍԵԻՍի 

շրջանակում գործողությունների վերաբերյալ:                                   

   Ռազմավարական և այլ ծրագրային փաստաթղթերում 

SEIS-ի և Eionet-ի սկզբունքների  պարտադիր ներդնում

Ազգային իրականացման թիմերի (NIT) 

մասնակցություն Eionet-ի 

միջոցառումներին

REG- 2.2.2 Օրակարգային հարցեր, որոնք վերաբերվում են 

ENI Արեւելյան գործընկերությանը Eionet- ի 

միջոցառումների եւ գործողությունների ընթացքում

Ակտիվ մասնակցություն բնապահպանական հարցերի 

հանրային քննարկումներին

Քաղաքացիական  հասարակության 

ներգրավում

Աշխատանքային հանդիպումներ/այցեր 

դեպի գործընկեր երկրներ

REG- 2.2.3 Պետք է հաստավի երկրների 

պարտավորությունների հիման վրա
Ապահովել մասնակցություն 

CLC մեթոդաբանության դասընթացներ

REG- 2.3.1 Շարունակական դասընթացներ CLC 

մեթոդաբանության վերաբերյալ, ինչպես սահմանված է 

տեխնիկական առաջադրանքներում

CLC պիլոտային տարածքներում համադրելի տվյալների 

շերտեր և CLC փոփոխություններ ժամանակի 

ընթացքում                            

       Համադրելի տվյալները որպես  հողերին առնչվող 

տարածաշրջանային ցուցանիշներում ներդնում (օր. 

հողօգտագործում)  

համագործակցություն GIZ -ի կողմից Հայաստանում 

իրականացվող նմանօրինակ ծրագրերի հետ                       

CLC տվյալների բազաների ինտեգրման 

գիտելիքների և փորձառության 

փոխանակման տարածաշրջանային 

միջոցառումներ

REG- 2.3.2 Փոխգործակցություներ Eionet ցանցի հետ հողերի 

վերաբերյալ ազգային տեեկատվական կենտրոնների հետ

Տարածաշրջանային միջոցառումների իրականացում                                                                      

Վերանայված թեմատիկ դասընթացներ 

Ազգային մակարդակում 

փորձագիտական աջակցություն տարբեր 

MDIAK բաղադրիչների համար

REG- 2.4.1 Համաձայն ազգային առաջնահերթություններին, 

շահերին եւ հանձնառությանը, ՇՄԵԳ-ը պետք է որոշի եւ 

առաջարկի, դեպք առ դեպք, գործառնական եւ  

տարբերակներ `աջակցելու ազգային գործողությունների 

իրականացմանը՝պայմանագրային ընթացակարգերին 

համահունչ:

Կայքէջեր և/կամ առցանց ծառայություններ

-ՀՀ ԲՆ-ի կայքէջում ՍԵԻՍ-ի ձևավորված էջ

Ցուցանիշների մշակման Eionet 

գիտելիքների և փորձառության 

փոխանակման տարածաշրջանային  

միջոցառումներ

REG- 2.4.2 Փոխգործակցություն ՄԱԿ-ի ԵՏՀ Շրջակա 

միջավայրի մոնիթորինգի և գնահատման աշխատանքային 

խմբի  (WGEMA)  և շրջակա միջավայրի վիճակագրության եւ 

ցուցանիշների միասնական աշխատանքային խմբի հետ  

(JTFESI)  

Առցանց ցուցանիշների մշակման օրինակներ

-Առցանց գործառնություններ իրականացնելու համար 

ուսուցանված մասնագետներ

REG- 2.5.1  Առկա նախաձեռնությունների / միտումների / 

էլեկտրոնային կառավարման եւ բաց տվյալների վերաբերյալ 

ընդհանուր գործելակերպի վերանայում 

(բացատրություններ տվյալների բացակայության 

վերաբերյալ, հաշվետվություններ, յուրաքանչյուր երկրի 

համար ԵՄ մոդելի հիման վրա)

■ համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույցների / 

փորձագետների ցանցի ներգրավում էլեկտրոնային 

կառավարման և բաց տվյալների բնապահպանական 

հարթակում  ճանապարհային քարտեզի և այլ 

միջոցառումների հետագա իրականացմանը աջակցելու 

համար:

REG- 2.5.2 Տարածաշրջանային հանդիպումներ, որոնք 

կքննարկեն Բաց տվյալների հաշվետվությունների 

արդյունքները եւ նպաստում են ընդհանուր ճանապարհային 

քարտեզի պատրաստմանը

Առցանց ցուցանիշների մշակում

REG- 2.5.3 Տեղական միջոցառումները (կլոր սեղաններ) 

համաձայնեցնելու ընդհանուրճանապարհային քարտեզի եւ 

բնապահպանական տեղեկատվության ազգային 

էլեկտրոնային կառավարման / բաց տվյալների 

գործընթացների եւ պլատֆորմների ինտեգրման գործնական 

միջոցները

Փորձագիտական այցեր և 

առաքելություններ (գործընկեր կամ  

Eionet երկրներ)

REG- 3.1.1 Երկրին բնորոշ ուսումնական ծրագրեր (Մոլդովա 

եւ Հայաստան);

Ազգային կայքէջերում բնապահպանական գնահատման 

արդյունքներ 

Ազգային միջոցառումներ  SOER-ի 

ստեղծման և առցանց ներկայացման 

համար

REG-3.1.2.SOER-ի զարգացման վերաբերյալ 

տարածաշրջանային հանդիպում

Բնապահպանական գնահատումների 

տարածաշրջանային միջոցառումներ 

(EEA SOER մեթոդաբանությունը EEA 

ուղեցույցի հետ համահունչ SOER /2020 

գործընթացների շրջանակում

REG- 3.1.3 Այցելություն եւ մասնակցություն EEAcademy- ի 

2019 ամառային դպրոցիn  ինտեգրված գնահատումների 

վերաբերյալ

Բնապահպանական  ցուցանիշների  հաստատված 

ցանկեր                      

 Տվյալներ, ցուցանիշներ և բնապահպանական 

գնահատումներ ազգային կայքէջերում                                                                          

Նոր սերնդի գնահատումներ և ցուցանիշներ, որոնք 

կօգնեն բարելավել բնապահպանական կառավարումը և 

հաշվետվողականությունը:                                                         

Ամուր ցանցային և կոնսոլիդացված 

համագործակցություն ազգային փորձագետների և 

կազմակերպությունների միջև, որոնք ներգրավված են  

արտադրման և գնահատման գործողություններում:          

2.4 Ազգային պիլոտային ծրագրերի 

իրականացում, որոնք կցուցադրեն 

տվյալների փոխանակումը և ինտեգրումը

2.2 Բնապահպանական որոշումների 

կայացման գործընթացներում հանրային 

մասնակցության  և միջգերատեսչական 

երկխոսության զարգացման 

աջակցություն

REG-2.2  Բնապահպանական 

որոշումների կայացման 

գործընթացներում միջգերատեսչական 

երկխոսության և հանրային 

մասնակցության զարգացում

Ցանցային կառուցվածքի ձևավորում, որը 

կհամապատասխանի Eionet-ի 

աշխատանքային պրակտիկային

Մշակել ճանապարհային քարտեզ և 

բացահայտել բնապահպանական 

տեղեկատվությունը ազգային E- 

կառավարման մեջ ներդնելու 

հավանական և պրակտիկ միջոցները 

/տվյալների բաց աղբյուրներ և 

պլատֆորմներ/

Փորձագիտական աջակցություն  

ազգային/տարածաշրջանային  

մակարդակում: 

Կապը Օրհուսի Կոնվենցիայի 

իրականացման հետ:

Մշակել վերապատրաստման ծրագրեր, 

որոնք  կհզորացնեն ազգային 

կարողությունները,  ներկայացնել  

բնապահպանական հաշվետվությունների 

վիճակը(SOER)

REG- 3.1: Վերապատրաստումներ   կամ 

փորձագիտական աջակցություն 

ազգային մակարդակում SOER-ի 

ձևավորման համար՝ հիմնվելով SEIS-ի 

համապատասխան  տվյալների վրա

3.1: Վերապատրաստումներ   և 

փորձագիտական աջակցություն ազգային 

մակարդակում SOER-ի ձևավորման 

համար՝հիմնվելով SEIS-ի 

համապատասխան  տվյալների վրա

2.3 Գործընկեր երկրներում  CORINE Land 

Cover (CLC) մեթոդաբանության 

ընդլայնման պիլոտային ծրագիր 

քաղաքային տարածքներում  

REG-2.3 Գործընկեր երկրներում  

CORINE Land Cover (CLC) 

մեթոդաբանության տարածման 

պիլոտային ծրագիր

CORINE Land Cover (CLC) 

մեթոդաբանության կարողությունների 

հզորացում

Մոնիթորինգ-Տվյալներ-Ցուցանիշներ-

Գիտելիքներ շղթայի իրականացման 

աջակցություն (օր. WISE և BISE, տե՛ս 2.1)

REG-2.4 Ազգային բնապահպանական-

տեղեկատվական համակարգի 

իրականացում, ցուցադրելով տվյալների 

փոխանակումը և ինտեգրումը

2.5:  Փորձագիտական աջակցություն  

ամրապնդելու  տվյալների կառավարման, 

հասանելիության և օգտագործման 

օրենսդրական և  կարգավորիչ 

շրջանակները

REG-2.5:  Փորձագիտական 

աջակցություն  տվյալների 

կառավարման, հասանելիության և 

օգտագործման գիտելիքների և 

փորձառության փոխանակման համար



REG- 3.2.1 Տարեկան երկու անգամ արտադրված եւ 

հասանելի ցուցանիշների եւ գնահատումների տարեկան 

զեկույց / թարմացում;

REG- 3.2.2 Այցելություններ Մոլդովա և Հայաստան

REG-3.2.3.Ուսումնական դասընթաց բնապահպանական 

հաշիվների վերաբերյալ

REG- 3.2.4  ՄԱԿ-ի ԵՏՀ WGEMA, TFESI, UNECE/OECD   

հանդիպումներին, ԲՏՀՀ վերաբերյալ   ՄԱԿ-ի ԵՏՀ/ ՏՀԶԿ 

սեմինարին մասնակցություն և փոխգործակցություն  UN 

FDES-ի և ԲՏՀՀ-ի հետ 

Վերհանել և աջակցել ազգային 

հաղորդակցման և տեսանելիության 

գործունեություններիը

REG- 4.1.1 Ազգային հաղորդակցության եւ տեսանելիության 

պլանների իրականացում

Հաղորդակցության և տեսանելիության իրականացված 

գործողություններն տարածաշրջանային մակարդակում                   

Ազգային գործողությունների ծրագիր, որը 

պարունակում է հաղորդակցության և տեսանելիության 

գործողություններ

Ծրագրի կայքէջի ձևավորում/ 

թարմացում և կառավարում, ինչպես նաև 

տարեկան երկու անգամ տեղեկագրերի և 

այլ նյութերի պատրաստում

REG- 4.1.2 Ծրագրի կայքի պարբերաբար թարմացում եւ 

կառավարում, ինչպես նաեւտարեկան երկու անգամ 

տեղեկատվական թերթիկների եւ այլ գովազդային նյութերի 

պատրաստում

Կայքէջում տեղեկագրերի և   թեմատիկ նյութերի 

տեղադրում

Նյութերի և ուղեցույցերի 

թարգմանություն/մեթոդաբանական 

փաստաթղթերի 

համապատասխանությունը SEIS ծրագրի 

իրականացման համար  ռուսերեն կամ 

հայերեն 

REG- 4.1.3Հիմնական փաստաթղթերի եւ տեխնիկական 

առաջադրանքների թարգմանություն

Համապատասխան  նյութերի և փաստաթղթերի 

թարգմանություն հայերեն

Տարածաշրջանային միջոցառումներ, 

որոնք մեծացնում են SEIS-ի 

տեսանելիությունը որպես  

համապատասխան եվրոպական և 

փորձագիտական հարթակներում 

միջոցառումներ

REG- 4.1.3 Համագործակցություն այլ ցանցերի հետ , 

ինչպիսիք են ՏՀԶԿ-ի «Կանաչ գործողությունների ծրագիրը», 

Օրհուսի կոնվենցիան

Մասնակցություն միջոցառումներին և տեսանելիության 

ավելացում

Ձևավորել վստահելի թեմատիկ և 

փորձագիտական ցանց
REG- 4.2.1 մշակման փուլում է Ձևավորված ցանց

Eionet-ի աշխատանքային մեթոդների 

թրեյնինգ
REG- 4.2.2 Թեմատիկ աշխատանքներ Eionet-ի աշխատանքային թրեյնինգ

EEA գործիքակազմի և ծառայությունների 

միջոցով բնապահպանական հաշիվների 

տեսանելության դասընթացներ

REG- 4.2.3 Բնապահպանական տեղեկատվության 

արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ երկրորդ 

սեմնարը

Գերատեսչությունների և քաղաքացիական 

հասարակության համար հաղորդակցության և 

տեսանելիության թրեյնինգներ

Պարբերական համագործակցություն 

Eionet NFPs-ի  (մասնավորապես  Eionet 

NFP հանդիպումների ընթացքում) և 

փորձագետների հետ

REG- 4.2.4 Կկիրառելի է Eionet- ի գործունեության 

վերաբերյալ

Eionet-ի  ներգրավվածությունը զեկույցների կազմման 

գործընթացում: Ամուր կապ` ԵՄ  կառույցների հետ

Հանդիպումներ ծրագրի Համակարգող 

Խմբի հետ

REG- 5.1.1 Եվրահանձնաժողովի եւ մյուս առանցքային 

գործընկերների հետ տարեկան երկու անգամ 

հանդիպումներ

■ Ընթացակարգեր և աշխատանքային ծրագրեր

■ SEIS-ի հետ կապված գործողությունների 

շարունակականությունն ու կայունությունը 

ապահովելու համար, 2020 թ. հետո ընկած շրջանում, 

նոր եւ առաջիկա ԵՄ ծրագրերի հետ 

փոխգործակցություն  (օրինակ, EU4 Environment and EU4 

Climate)

 Տարածաշրջանային ղեկավար կոմիտեի 

տարեկան նիստ

REG- 5.1.2 Ծրագրի 4-րդ ղեկավար կոմիտեի եւ վերջնական 

միջոցառման կազմակերպումը (գարուն / ամառ 2020), 

նպատակ ունենալով առավելագույնի հասցնել ծրագրի 

արդյունքների ազդեցությունը եւ տեսանելիությունը:

Վերանայված և հաստատված աշխատանքային ծրագրեր

5.2:  Ծրագրի վարչական և ֆինանսական 

կատարողականի կազմում և 

հաշվետվողականություն

Ապահովել համապատասխան բոլոր 

վարչական, օրենսդրական և 

ֆինանսական հարցերի պատշաճ 

համակարգումը և կառավարումը EC DG 

NEAR Contracting Authority ծրագրի հետ, 

և անհրաժեշտության դեպքում ունենալ 

սերտ երկխոսություն  DG ENV-ի հետ

Ծրագրի իրականացման պարբերական 

մոնիտորինգ

REG- 5.2:Ծրագրի վարչական և 

ֆինանսական կատարողականի 

կազմում և հաշվետվողականություն

REG- 5.2.1Տարեկան առաջընթացի զեկույցը, և ծրագրի  վեց 

ամիս ժամկետով երկարաձգման պահանջը

 Զարգացման գործողությունների արդյունքների    

տարեկան  հաշվետվություն և եռամսյակային 

գործողությունների  պլանների  թարմացում

5.3: Փոխգործակցություն 

տարածաշրջանային  համապատասխան 

փորձագետի և նախաձեռնությունների 

հետ 

Փոխգործակցություն  

տարածաշրջանային այլ սիներգիկ 

ծրագրերի և նախաձեռնությունների հետ 

(ԵՄ և այլ դոնորներից ֆինանսավորվող )

(առանցքային միջոցառումների ցանկը 

առանձին ֆայլով է)

REG- 5.3: Փոխգործակցություն 

տարածաշրջանային  համապատասխան 

փորձագետի և նախաձեռնությունների 

հետ 

REG- 5.3.1   EUWI+- ի հետ համագործակցություն  ազգային 

ջրային տեղեկատվական համակարգերի զարգացման եւ 

տվյալների կառավարման համար

Ծրագրի արդյունքների /տեղեկատվության 

կառավարման համակարգչային ծրագիր/ ներդնումը 

ՍԵիս-ի տեղեկատվության կառավարման 

համակարգում 

4.1: Տարածաշրջանային և ազգային 

մակարդակներում  ծրագրի  

հաղորդակցության և տեսանելիության  

պլանների մշակում և իրականացում

5.1. Ծրագրի կառավարում և խաչաձևող 

խնդիրների  համակարգում 

համապատասխան գործընկերների հետ

REG- 5.1: Ծրագրի կառավարում և 

խաչաձևող խնդիրների  համակարգում 

համապատասխան գործընկերների հետ

Կառավարում և խաչաձևող խնդիրների 

համակարգում` համապատասխան 

գործընկերների և Համակարգող խմբի 

հետ

Ստեղծել համապատասխան 

փոխգործակցություններ ծրագրի  և  

Eionet ազգային համակարգողների  միջև , 

ապահովել համակարգված   Eionet 

ներգրավածությունը  ծրագրի 

գործունեության մեջ

REG- 4.2.Պարբերական երկխոսություն  

Eionet-ի  հետ  և համատեղ 

գործողություններ

4.2. Պարբերական երկխոսություն  Eionet-

ի հետ   և համատեղ գործողություններ 

 Հաղորդակցության և տեսանելիության  

տարածաշրջանային պլանի 

իրականացում և  աջակցություն ազգային 

մակարդակում գործողությունների 

իրականացմանը 

REG- 4.1: Ազգային մակարդակում  

ծրագրերի  հաղորդակցության և 

տեսանելիության  պլանների զարգացում 

և իրականացում   

Օժանդակություն Հայաստանում գնահատման 

զեկույցների, մասնավորապես տեղեկատվության 

վիճակի ինքնագնահատման զեկույցի կազմման համար

3.2:Մեթոդաբանական աջակցություն`   

ցուցանիշների վրա հիմնված 

գնահատումները իրականացնելու 

համար

Կամրջել  UNECE/WGEMA ցուցանիշները 

և ցուցանիշների վրա հիմնված 

գնահատումները

Փորձագիտական այցեր և 

առաքելություններ (գործընկեր կամ  

Eionet երկրներ)

Ցուցանիշների զարգացման Eionet 

գիտելիքների և փորձառության 

փոխանակման տարածաշրջանային  

միջոցառումներ

REG- 3.2:  Բնապահպանական 

հաշիվներ. Մեթոդաբանական 

աջակցություն բնապահպանական 

ցուցանիշների արտադրության համար և 

ցուցանիշների վրա հիմնված 

գնահատումներ UN SEEA և UNFDES -ի 

պահանջների իրականացման համար:


