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Դիմորդների համար ուղեցույցի 

 Ուղղում No: 2 

Հղում՝  ENI/2019/412-943/SG1 

 
CORRIGENDUM No: 2 

to the 

GUIDELINES FOR APPLICANTS 

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

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. 

 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: 

Կետ  2.2.3 - Ընդունման վերջնաժամկետ 

Փոխարենը  

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 15 հունիս 

2021թ․, 18:00 Հայաստանյան ժամանակով, ինչը 

ստուգվելու է էլեկտրոնային փոստի փոստարկղ 

մուտքագրվելու ամսաթիվով և ժամով։ 

Պետք է կարդալ 

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 30 հունիս 

2021թ․, 18:00 Հայաստանյան ժամանակով, ինչը 

ստուգվելու է էլեկտրոնային փոստի փոստարկղ 

մուտքագրվելու ամսաթիվով և ժամով։ 

 Point 2.2.3 - Deadline for submission 

Instead of:  

The deadline for the submission of applications is 15 

June 2021 at 18:00 Armenian time, as evidenced by 

the date and hour when the e-mail entered the 

mailbox.  

Should read:  

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.  

Կետ 2.2.4 – Ներկայացման վերաբերյալ այլ 

տեղեկություններ  

Փոխարենը 

Այս մրցութային հայտի վերաբերյալ տեղեկատվական 

օրերը կանցկացվեն. 

 

Տեղեկատվական 

հանդիպում Երևանի 

քաղաքապետարանի 

կրթության և մշակույթի 

վարչությունների 

աշխատակիցների համար: 

18 մայիս 2021թ․, ժամը՝ 15:00, 

նախնական տևողությունը 2 

ժամ /Երևանի 

քաղաքապետարանում/ 

  

Պոտենցիալ դիմորդների 

համար 
19 մայիս 2021թ․, ժամը 15:00, 

Zoom հանդիպում` 

https://bit.ly/3o9Y2O8  

21 մայիս 2021թ․, ժամը 15:00, 

Zoom հանդիպում` 

https://bit.ly/3tNW7QQ  

Նախապատրաստական 

դասընթաց՝ պոտենցիալ 

դիմորդների համար 

28 մայիս  2021թ․, ժամը 11:00 

(վայրը որոշված չէ) 

Անհրաժեշտության դեպքում 

լրացուցիչ դասընթաց կարող է 

նախատեսվել մայիսի 31-ին  

 Point 2.2.4 – Other information on submission 

Instead of:  

Info-sessions on this call for proposals will be held 

on (local time):  

 

 

Session for Officials from 

the Yerevan Municipality 

Department for Education 

and Department of 

Culture   

18 May 2021, 15:00. Indicative 

duration: 2 hours (at Yerevan 

Municipality)  

Sessions for potential 

Applicants 

 

 

  

19 May 2021, 15:00, Zoom 

meeting 

https://bit.ly/3o9Y2O8 

21 May 2021, 15:00 Zoom 

meeting 

https://bit.ly/3tNW7QQ 

Potential Applicant 

Application Preparation 

Workshop 

28 May 2021, 11:00 (location 

to be confirmed) 

An additional workshop may be 

planned on 31 May, if required 

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

 
    

 

   

Capital Cities Collaborating on Common Challenges in Hazardous Waste Management 
Yerevan, Warsaw, Tirana 

    

 

   

https://bit.ly/3o9Y2O8
https://bit.ly/3tNW7QQ
https://bit.ly/3o9Y2O8
https://bit.ly/3tNW7QQ
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Պոտենցիալ դիմորդները կարող են ներկայացնել 

հարցեր էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝  հայտը 

ներկայացնելու վերջնաժամկետից ոչ ուշ՝  հունիսի 4-ին, 

ժամը 18:00 Հայաստանյան ժամանակով, ստորև նշված 

հասցեներին՝ հստակ նշելով մրցութային հայտի հղումը 

(ENI/2019/412-943/SG1): 

SG@hazardouswm.eu  

Կանտակտայի անձ՝  Մարթա Սասսելլա 

 

Ենթադրամաշնորհատուն պարտավոր չէ այս 

ամսաթվից հետո ստացված հարցերին 

պարզաբանումներ ներկայացնել: 

Պատասխանները կտրվեն դիմումների ներկայացման 

վերջնաժամկետից ոչ ուշ՝ 9 հունիսի 2021թ․։ 

Պետք է կարդալ 

Այս մրցութային հայտի վերաբերյալ տեղեկատվական 

օրերը կանցկացվեն. 

 

Պոտենցիալ դիմորդները կարող են ներկայացնել 

հարցեր էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝  հայտը 

ներկայացնելու վերջնաժամկետից ոչ ուշ՝  հունիսի 19-

ին, ժամը 18:00 Հայաստանյան ժամանակով, ստորև 

նշված հասցեներին՝ հստակ նշելով մրցութային հայտի 

հղումը (ENI/2019/412-943/SG1): 

SG@hazardouswm.eu  

Կանտակտայի անձ՝  Մարթա Սասսելլա 

 

Ենթադրամաշնորհատուն պարտավոր չէ այս 

ամսաթվից հետո ստացված հարցերին 

պարզաբանումներ ներկայացնել: 

Պատասխանները կտրվեն դիմումների ներկայացման 

վերջնաժամկետից ոչ ուշ՝ 24 հունիսի 2021թ․ 

Տեղեկատվական 

հանդիպում Երևանի 

քաղաքապետարանի 

կրթության և մշակույթի 

վարչությունների 

աշխատակիցների համար: 

18 մայիս 2021թ․, ժամը՝ 15:00, 

նախնական տևողությունը 2 

ժամ /Երևանի 

քաղաքապետարանում/ 

  

Պոտենցիալ դիմորդների 

համար 
19 մայիս 2021թ․, ժամը 15:00, 

Zoom հանդիպում` 

https://bit.ly/3o9Y2O8  

21 մայիս 2021թ․, ժամը 15:00, 

Zoom հանդիպում` 

https://bit.ly/3tNW7QQ  

Նախապատրաստական 

դասընթաց՝ պոտենցիալ 

դիմորդների համար 

28 մայիս  2021թ․, ժամը 11:00 

(վայրը որոշված չէ) 

Անհրաժեշտության դեպքում 

լրացուցիչ դասընթաց կարող է 

նախատեսվել հունիսի 2-ին  

Potential applicants may submit questions by e-mail 

not later than 4 June 2021 at 18:00 Armenian time to 

the e-mail address below, clearly indicating the 

reference of the call for proposals (ENI/2019/412-

943/SG1): 

 

SG@hazardouswm.eu  

Contact person: Marta Sassella 

 

The Sub-Granter has no obligation to provide 

clarifications to questions received after this date. 

Replies will be given no later than 9 June 2021.  

 

 

Should read:  

Info-sessions on this call for proposals will be held 

on (local time):  

 

 

Potential applicants may submit questions by e-mail 

not later than 19 June 2021 at 18:00 Armenian time 

to the e-mail address below, clearly indicating the 

reference of the call for proposals (ENI/2019/412-

943/SG1): 

 

SG@hazardouswm.eu  

Contact person: Marta Sassella 

 

The Sub-Granter has no obligation to provide 

clarifications to questions received after this date. 

Replies will be given no later than 24 June 2021.  

Session for Officials from 

the Yerevan Municipality 

Department for Education 

and Department of 

Culture   

18 May 2021, 15:00. Indicative 

duration: 2 hours (at Yerevan 

Municipality)  

Sessions for potential 

Applicants 

 

 

  

19 May 2021, 15:00, Zoom 

meeting 

https://bit.ly/3o9Y2O8 

21 May 2021, 15:00 Zoom 

meeting 

https://bit.ly/3tNW7QQ 

Potential Applicant 

Application Preparation 

Workshop 

28 May 2021, 11:00 (location 

to be confirmed) 

An additional workshop may be 

planned on 02 June, if required 

 
Կետ  2.3 - Հայտերի գնահատում ԵՎ ընտրություն 

Փոխարենը  

ԻՆԴԻԿԱՏԻՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
Գործողություն  Ամսաթիվ  Ժամ 

1. 

Հայտարարություն  
14 մայիս 2021թ․  == 

2. Տեղեկատվական 

օրեր  
  

  
Point 2.3 - Evaluation and selection of applications 

Instead of:  

INDICATIVE TIMETABLE  
ACTIVITY DATE TIME 

1. 

Announcement  

14 May 2021 == 

2. Info-days   

mailto:SG@hazardouswm.eu
mailto:SG@hazardouswm.eu
https://bit.ly/3o9Y2O8
https://bit.ly/3tNW7QQ
mailto:SG@hazardouswm.eu
mailto:SG@hazardouswm.eu
https://bit.ly/3o9Y2O8
https://bit.ly/3tNW7QQ
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Երևանի 

քաղաքապետարանի 

կրթության և 

մշակույթի 

վարչության 

աշխատակիցների 

համար 

տեղեկատվական 

հանդիպում: 

18 մայիս 2021թ․,  

Երևանի 

քաղաքապետարան 

15:00 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով 

Պոտենցիալ 

դիմորդների համար 
19 մայիս 2021թ․, 

Zoom հանդիպում` 

https://bit.ly/3o9Y2O8  

21 մայիս 2021թ․, 

Zoom հանդիպում` 

https://bit.ly/3tNW7QQ 

15:00 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով 

15:00 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով 

Նախապատրաստակ

ան դասընթաց՝ 

պոտենցիալ 

դիմորդների համար 

28 մայիս  2021թ․, 

ժամը 11:00 (վայրը 

որոշված չէ) 

Անհրաժեշտության 

դեպքում լրացուցիչ 

դասընթաց կարող է 

նախատեսվել մայիսի 

31-ին  

11:00 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով 

3. Հարցերի 

պարզաբանման 

վերջանաժամկետ  

4 հունիս 2021թ 18.00, 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով  

4. 

Ենթադրամաշնորհ

ատուի կողմից 

պարզաբանումների 

տրամադրման 

վերջին ամսաթիվ 

9 հունիս 2021թ 18.00, 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով  

5. Հայտերի 

ընդունման 

վերջնաժամկետ  

15 հունիս 2021թ 18.00, 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով  

6.Շնորհման 

ծանուցում  

16  հունիս 2021թ == 

7.Պայմանագրի 

կնքում  

1 սեպտեմբեր 2021թ == 

Պետք է կարդալ 

ԻՆԴԻԿԱՏԻՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
Գործողություն  Ամսաթիվ  Ժամ 

1. 

Հայտարարություն  
14 մայիս 2021թ․  == 

2. Տեղեկատվական 

օրեր  

  

Երևանի 

քաղաքապետարանի 

կրթության և 

մշակույթի 

վարչության 

աշխատակիցների 

համար 

տեղեկատվական 

հանդիպում: 

18 մայիս 2021թ․,  

Երևանի 

քաղաքապետարան 

15:00 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով 

Պոտենցիալ 

դիմորդների համար 
19 մայիս 2021թ․, 

Zoom հանդիպում` 

https://bit.ly/3o9Y2O8  

21 մայիս 2021թ․, 

Zoom հանդիպում` 

https://bit.ly/3tNW7QQ 

15:00 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով 

15:00 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով 

Session for 

Officials from the 

Yerevan 

Municipality 

Department for 

Education and 

Department of 

Culture  

18 May 2021  

Yerevan Municipality  

15:00, 

Armenian 

time 

Potential 

Applicants (Zoom 

sessions) 

19 May 2021 

Zoom meeting 

https://bit.ly/3o9Y2O8 

21 May 2021 

Zoom meeting 

https://bit.ly/3tNW7QQ 

15:00, 

Armenian 

time 

 

15:00, 

Armenian 

time 

Potential 

Applicants 

(application 

preparation 

workshop) 

28 May 2021 - location to 

be confirmed 

(if necessary, additional 

session on 31 May 2021)  

11:00, 

Armenian 

time 

3.Deadline for 

requesting any 

clarifications 

from the Sub-

Granter 

04 June 2021 18.00, 

Armenian 

time 

4.Last date on 

which 

clarifications are 

issued by the 

Sub-Granter 

09 June 2021 == 

5.Deadline for 

submission of 

applications 

15 June 2021 18.00, 

Armenian 

time 

6.Notification of 

award  

16 August 2021 == 

7.Contract 

signature 

01 September 2021 == 

 

 

Should read:  

INDICATIVE TIMETABLE  
ACTIVIT

Y 

DATE TIME 

1. 

Announcement  

14 May 2021 == 

2. Info-days   

Session for 

Officials from 

the Yerevan 

Municipality 

Department for 

Education and 

Department of 

Culture  

18 May 2021  

Yerevan Municipality  

15:00, 

Armenian 

time 

Potential 

Applicants 

(Zoom sessions) 

19 May 2021 

Zoom meeting 

https://bit.ly/3o9Y2O8 

21 May 2021 

Zoom meeting 

https://bit.ly/3tNW7QQ 

15:00, 

Armenian 

time 

 

15:00, 

Armenian 

time 

https://bit.ly/3o9Y2O8
https://bit.ly/3tNW7QQ
https://bit.ly/3o9Y2O8
https://bit.ly/3tNW7QQ
https://bit.ly/3o9Y2O8
https://bit.ly/3tNW7QQ
https://bit.ly/3o9Y2O8
https://bit.ly/3tNW7QQ
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Նախապատրաստակ

ան դասընթաց՝ 

պոտենցիալ 

դիմորդների համար 

28 մայիս  2021թ․, 

ժամը 11:00 (վայրը 

որոշված չէ) 

Անհրաժեշտության 

դեպքում լրացուցիչ 

դասընթաց կարող է 

նախատեսվել հունիսի 

2-ին: 

11:00 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով 

3. Հարցերի 

պարզաբանման 

վերջանաժամկետ  

19 հունիս 2021թ 18.00, 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով  

4. 

Ենթադրամաշնորհ

ատուի կողմից 

պարզաբանումների 

տրամադրման 

վերջին ամսաթիվ 

24 հունիս 2021թ 18.00, 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով  

5. Հայտերի 

ընդունման 

վերջնաժամկետ  

30 հունիս 2021թ 18.00, 

Հայաստանյ

ան 

ժամանակով  

6.Շնորհման 

ծանուցում  

16  հունիս 2021թ == 

7.Պայմանագրի 

կնքում  

1 սեպտեմբեր 2021թ == 

 

Potential 

Applicants 

(application 

preparation 

workshop) 

28 May 2021 - location to 

be confirmed 

(if necessary, additional 

session on 02 June 2021)  

11:00, 

Armenian 

time 

3.Deadline for 

requesting any 

clarifications 

from the Sub-

Granter 

19 June 2021 18.00, 

Armenian 

time 

4.Last date on 

which 

clarifications 

are issued by 

the Sub-

Granter 

24 June 2021 == 

5.Deadline for 

submission of 

applications 

30 June 2021 18.00, 

Armenian 

time 

6.Notification 

of award  

16 August 2021 == 

7.Contract 

signature 

01 September 2021 == 

 

 

Հավելված A.I –Ենթադրամաշնորհի հայտադիմում 

Փոխարենը  

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ՝ 

15/06/2021 ժամը՝ 18:00 (Հայաստանի ժամանակ) 

Պետք է կարդալ  

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ՝ 

30/06/2021 ժամը՝ 18:00 (Հայաստանի ժամանակ) 

  

Annex A.I – SUB-GRANT APPLICATION 

Instead of:  

Deadline for submission of Applications: 

15/06/2021 at 18:00 (Armenia time) 

Should read:  

Deadline for submission of Applications: 

30/06/2021 at 18:00 (Armenia time) 

 

Հավելված A.I –Ենթադրամաշնորհի հայտադիմում 

Կետ 6 – Հայտի նախագիծը վերանայելու համար 

ստուգաթերթ 

Փոխարենը  

Հայտի վերնագիրը՝    

Ձեր հայտն ուղարկելուց առաջ 

ստուգեք, որ ստորև նշված 

չափանիշներից յուրաքանչյուրը լրիվ 

բավարարված է. 

Ա

յո 

Ո

չ 

Ոչ 

կիրա

ռելի 

1. Օգտագործվել է հայտի ճիշտ ձև:    

2. Հայտը ներկայացված է ճիշտ Լոտի 

ներքո: 
   

3. Հայտը վերաբերում է ճիշտ 

թեմատիկ պրոֆիլին: 
   

4. Հայտի բոլոր մասերը լրացված են և 

համապատասխանում են 

հրահանգներին: 

   

 Annex A.I – SUB-GRANT APPLICATION 

Point 6 – Checklist to review the draft application 

Instead of:  

Title of the Proposal:    

Before sending your Application 

check that each of the criteria 

below have been met in full: 

Y

e

s 

N

o 

N/A 

1. The correct application form has 

been used.  

   

2. The application is presented under 

the correct Lot 

   

3. The application refers to the correct 

thematic profile. 

   

4. The application is filled in in all its 

parts and instructions have been 

followed.  

   

5. The proposal is typed (not 

handwritten) and is written in 

Armenian 
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Պետք է կարդալ  

5. Հայտը տպագրված է (ոչ ձեռագիր) և 

գրված է հայերեն: 
   

6. Գլխավոր դիմողի կողմից 

հայտարարագիրը լրացվել և 

ստորագրվել է: 

   

7. Յուրաքանչյուր համտեղ դիմորդ 

լրացրել և ստորագրել է մանդատը, և 

մանդատը ներառված է: 

   

8. Ծրագրի տևողությունը 9 ամիս կամ 

պակաս է`համաձայն ուղեցույցի 2.1.2 

բաժնի: 

   

9. Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 

(ներառյալ պատվիրատուի 

համաֆինանսավորումը և դիմորդի 

սեփական համաֆինանսավորումը) 

ընկնում է 1.300.000 ՀՀ դրամի և 

1.900.000 ՀՀ դրամի սահմաններում՝ 

համաձայն ուղեցույցի 1.3 բաժնի: 

   

10. Հայցվող ենթադրամաշնորհը 

(պատվիրատուի 

համաֆինանսավորումը) կազմում է 

ծրագրի ընդհանուր իրավասու 

ծախսերի 95% -ը կամ 

պակաս`համաձայն ուղեցույցի 1.3 

բաժնի: 

   

11. Ծրագիրը կամ դրա հիմնական 

մասը կիրականացվի Երևանի 

վարչական շրջանում, որտեղ գտնվում 

է գլխավոր դիմորդը: 

   

12. Առաջարկվող ծրագիրը ներառում է 

Առաջնահերթություններից առնվազն 

3-ը` համաձայն ուղեցույցի 2.1.2 

բաժնի, և, մասնավորապես, ներառում 

է Առաջնահերթություն 1-ը 

(պարտադիր): 

   

13. Բյուջեում ներառված ծախսերը 

ներառված են իրավասու ծախսերի 

ցանկում` համաձայն ուղեցույցների 

2.1.3 բաժնի: 

   

14. Բյուջեն կցված և ներկայացված է 

պահանջվող ձևաչափով և նշված է 

Եվրոյով: 

   

15. Էլեկտրոնային ձևաչափով 

ուղարկվող հայտը ներառում է բոլոր 

անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 

ներառյալ նաև փոփոխվելու ենթակա 

ձևաչափով, և դրանք ստորագրված են: 

   

Հայտի վերնագիրը՝    

Ձեր հայտն ուղարկելուց առաջ 

ստուգեք, որ ստորև նշված 

չափանիշներից յուրաքանչյուրը լրիվ 

բավարարված է. 

Ա

յո 

Ո

չ 

Ոչ 

կիրա

ռելի 

1. Օգտագործվել է հայտի ճիշտ ձև:    

2. Հայտը ներկայացված է ճիշտ Լոտի 

ներքո: 
   

 

 

 

 

 

Should read:  

6. The declaration by the lead 

applicant has been filled in and 

signed. 

   

7. Each co-applicant has completed 

and signed the mandate and the 

mandate is included. 

   

8. The duration of the project is 9 

months or less, as per section 2.1.2 of 

the guidelines. 

   

9. The total cost of the project 

(including Contracting Authority co-

financing and own Applicant’s co-

financing) falls between AMD 

1,300,000 and AMD 1,900,000, as per 

section 1.3 of the guidelines. 

   

10. The requested sub-grant 

(Contracting Authority co-financing) 

is 95% or less of the total eligible 

costs of the project as per section 1.3 

of the guidelines. 

   

11. The project, or the main part of it, 

will be implemented in the 

administrative District of Yerevan 

where the Lead Applicant is located. 

   

12. The proposed project includes at 

least 3 of the Priorities as per section 

2.1.2 of the guidelines, and in 

particular includes Priority 1 

(mandatory). 

   

13.Costs included in the budget are 

included in the list of eligible costs as 

per section 2.1.3 of the guidelines. 

   

14. The budget is enclosed, is 

presented in the format requested, and 

stated in EUR.  

   

15. The Application to be sent in 

electronic format includes all the 

required documents and they are 

signed, stamped, and scanned. The 

same Application in editable format is 

also included. 

   

Title of the Proposal:    

Before sending your Application 

check that each of the criteria 

below have been met in full: 

Y

e

s 

N

o 

N/A 

1. The correct application form has 

been used.  

   

2. The application is presented under 

the correct Lot 

   

3. The application refers to the correct 

thematic profile. 
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3. Հայտը վերաբերում է ճիշտ 

թեմատիկ պրոֆիլին: 
   

4. Հայտի բոլոր մասերը լրացված են և 

համապատասխանում են 

հրահանգներին: 

   

5. Հայտը տպագրված է (ոչ ձեռագիր) և 

գրված է հայերեն: 
   

6. Գլխավոր դիմողի կողմից 

հայտարարագիրը լրացվել և 

ստորագրվել է: 

   

7. Յուրաքանչյուր համտեղ դիմորդ 

լրացրել և ստորագրել է մանդատը, և 

մանդատը ներառված է: 

   

8. Ծրագրի տևողությունը 9 ամիս կամ 

պակաս է`համաձայն ուղեցույցի 2.1.2 

բաժնի: 

   

9. Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 

(ներառյալ պատվիրատուի 

համաֆինանսավորումը և դիմորդի 

սեփական համաֆինանսավորումը) 

ընկնում է 1.300.000 ՀՀ դրամի և 

1.900.000 ՀՀ դրամի սահմաններում՝ 

համաձայն ուղեցույցի 1.3 բաժնի: 

   

10. Հայցվող ենթադրամաշնորհը 

(պատվիրատուի 

համաֆինանսավորումը) կազմում է 

ծրագրի ընդհանուր իրավասու 

ծախսերի 95% -ը կամ 

պակաս`համաձայն ուղեցույցի 1.3 

բաժնի: 

   

11. Ծրագիրը կամ դրա հիմնական 

մասը կիրականացվի Երևանի 

վարչական շրջանում, որտեղ գտնվում 

է գլխավոր դիմորդը: 

   

12. Առաջարկվող ծրագիրը ներառում է 

Առաջնահերթություններից առնվազն 

3-ը` համաձայն ուղեցույցի 2.1.2 

բաժնի, և, մասնավորապես, ներառում 

է Առաջնահերթություն 1-ը 

(պարտադիր): 

   

13. Եթե գլխավոր դիմորդը հանրային ոչ 

ֆորմալ կրթական կենտրոն է, ապա 

հայտը ներկայացվում է առնվազն մեկ 

դպրոցի հետ համատեղ: 

   

14. Բյուջեում ներառված ծախսերը 

ներառված են իրավասու ծախսերի 

ցանկում` համաձայն ուղեցույցների 

2.1.3 բաժնի: 

   

15. Բյուջեն կցվում է, ներկայացվում է 

պահանջվող ձևաչափով և նշված է ՀՀ 

դրամով: 

   

16. Էլեկտրոնային ձևաչափով 

ուղարկվող հայտը ներառում է բոլոր 

անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 

ներառյալ նաև փոփոխվելու ենթակա 

ձևաչափով, և դրանք ստորագրված են: 

   

 

 

4. The application is filled in in all its 

parts and instructions have been 

followed.  

   

5. The proposal is typed (not 

handwritten) and is written in 

Armenian 

   

6. The declaration by the lead 

applicant has been filled in and 

signed. 

   

7. Each co-applicant has completed 

and signed the mandate and the 

mandate is included. 

   

8. The duration of the project is 9 

months or less, as per section 2.1.2 of 

the guidelines. 

   

9. The total cost of the project 

(including Contracting Authority co-

financing and own Applicant’s co-

financing) falls between AMD 

1,300,000 and AMD 1,900,000, as per 

section 1.3 of the guidelines. 

   

10. The requested sub-grant 

(Contracting Authority co-financing) 

is 95% or less of the total eligible 

costs of the project as per section 1.3 

of the guidelines. 

   

11. The project, or the main part of it, 

will be implemented in the 

administrative District of Yerevan 

where the Lead Applicant is located. 

   

12. The proposed project includes at 

least 3 of the Priorities as per section 

2.1.2 of the guidelines, and in 

particular includes Priority 1 

(mandatory). 

   

13. If the Lead Applicant is a  Public 

Non-Formal Education Centre, the 

application is submitted in partnership 

with at least one school. 

   

14.Costs included in the budget are 

included in the list of eligible costs as 

per section 2.1.3 of the guidelines. 

   

15. The budget is enclosed, is 

presented in the format requested, and 

stated in AMD.  

   

16. The Application to be sent in 

electronic format includes all the 

required documents and they are 

signed, stamped, and scanned. The 

same Application in editable format is 

also included. 

   

Դիմորդների համար ուղեցույցի մնացած բոլոր 

պայմանները մնում են անփոփոխ: Դիմորդների համար 

ուղեցույցի վերը նշված ուղղումները կազմում են 

դիմորդների համար ուղեցույցի բաղկացուցիչ մաս: 

 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 

 


