ՑԱՆԿ
Բնապահպանական ոլորտում իրականացվող միջազգային ազգային և տարածաշրջանային ծրագրերի
/2017թ հոկտեմբեր/
N

Ծրագրի անվանում

Ծրագրի մեկնարկ
և ավարտ

1.

Քաղաքային կանաչ
լուսավորություն

2013-2017թթ.

2.

ՄԱԿ ԿՓՇԿ ներքո
Հայաստանի 4-րդ
ազգային
հաղորդակցության և
երկամյա
առաջընթացի 2-րդ
զեկույցի
պատրաստում

2016-2020թթ.

3.

Տեխնոլոգիաների
կարիքների
գնահատում.
Հայաստան

2015-2017թթ.

4.

Հայաստանում
պահպանվող
տարածքների կայուն

2010- 2017թթ.

Ծրագրի նպատակ

Դոնոր

Ծրագրի
բյուջեն

Քաղաքային տնտեսություններում
էներգաարդյունավետության
բարձրացումը լուսավորության
բնագավառում
Համաձայն իր ստանձնած
պարտավորությունների
Հայաստանին հնարավորություն
ընձեռել նախապատրաստել և ԿՓՇԿին ներկայացնել 4 ԱՀ և 2 ԵԱԶ ու
աջակցել երկրին կատարել իր
պարտականություններն:

Գլոբալ Էկոլոգիական
Հիմնադրամ/ՄԱԿ-ի
Զարգացման ծրագիր

1 720 000 ԱՄՆ դոլար

Գլոբալ Էկոլոգիական
Հիմնադրամ/ՄԱԿ-ի
Զարգացման ծրագիր

852 000 ԱՄՆ դոլար
(ԳԷՀ),

Աջակցել
երկրներին
տեխնոլոգիաների
կարիքների
գնահատման
գործընթացի
առաջմղմանը և մշակել իրագործելի
տեխնոլոգիայի
գործողությունների
ծրագրեր` բացահայտելով
կլիմայի
փոփոխության
մեղմման
և
հարմարվողականության
համար
գերակա ոլորտներում էկոլոգիապես
հիմնավոր
առաջնային
տեխնոլոգիաների կարիքները:
Հայաստանում պահպանվող
տարածքների կայուն ֆինանսական
մեխանիզմների հիմնում՝ Կովկասի

/ՄԱԿ-ի
շրջակա
միջավայրի
ծրագիր/
Դանիական տեխնիկական
Համալսարան, UNEP DTU
Partnership)

Գլոբալ Էկոլոգիական
Հիմնադրամ/ՄԱԿ-ի
Զարգացման ծրագիր

Համաֆինանսավորում
575 000 ԱՄՆ դոլար,
որից՝ 75 000 ԱՄՆ
դոլար ՄԱԿ-ի ԶԾ, 500
000 ԱՄՆ դոլար ՀՀ
կառավարություն:
120 000 ԱՄՆ դոլար

950 000 ԱՄՆ դոլար
ԳԷՀ

Բնության Հիմնադրամի միջոցով:

ֆինանսական
կայունության
խթանում
5.

«Խսոսրովի անտառ »
պետ. արգելոց»
ՊՈԱԿ-ի
աջակցության
ծրագիր

2015-2017թթ.

ԲՀՊՏ-ի աշխատակիցների

Կովկասի Բնության

330 000 եվրո -3

մասնագիտական

Հիմնադրամ

տարվա համար

Կովկասի Բնության
Հիմնադրամ

500 000 եվրո 3
տարվա համար

Կովկասի Բնության
Հիմնադրամ

240 000 եվրո 3
տարվա համար

Կովկասի Բնության
Հիմնադրամ

50 000 եվրո

Կովկասի Բնության
Հիմնադրամ

5 մլն. ՀՀ դրամ

վերապատրաստման, խրախուսման,
պահանջվող նյութատեխնիկական
կարիքների համալրման,
մեքենաների և վառելիքի
ձեռքբերման համար:

6.

<<Դիլիջան ազգային
պարկ>> ՊՈԱԿ-ի
աջակցության 3
տարվա ծրագիր

2016-2018թթ.

7.

<<Արփի լիճ>>
ազգային պարկ>>
ՊՈԱԿ-ի
աջակցության
ծրագիր

2016-2018թթ.

8.

<<Զանգեզուր>>
կենսոլորտային
համալիր>> ՊՈԱԿ-ի
դրամաշնորհային
պայմանագիր
Խսոսրովի անտառ »
պետ. արգելոց»
ՊՈԱԿ-ի
աջակցության
արտակարգ

2017թ.

9.

2017թ.

ԲՀՊՏ-ի՝ մասնագիտական
վերապատրաստման, ՊՈԱԿ-ի
աշխատակիցների խրախուսման,
պահանջվող նյութատեխնիկական
կարիքների համալրման, համար
ԲՀՊՏ-ի՝ մասնագիտական
վերապատրաստման, ՊՈԱԿ-ի
աշխատակիցների խրախուսման,
պահանջվող նյութատեխնիկական
կարիքների համալրման,
մեքենաների և վառելիքի
ձեռքբերման համար
ԲՀՊՏ-ի՝ մասնագիտական
վերապատրաստման, ՊՈԱԿ-ի
աշխատակիցների խրախուսման,
պահանջվող նյութատեխնիկական
կարիքների համալրման, համար
ԲՀՊՏ-ի համար հակահրդեհային
սարքավորումներ ձեռք բերելու
նպատակով

դրամաշնորհ
10

<<Կովկասում/Հայաս
տանում պահպանվող
տարածքների
աջակցության>>
տարածաշրջանային
ծրագիր

2015-2020թթ.

/Գերմանական 8 250 000 Եվրո
Բնական
պաշարների
և KfW
զարգացման
բանկ
պահպանվող
տարածքների
կառավարումն
է,
միևնույն
ժամանակ
տեղի
հարակից
գյուղական համայնքների սոցիալտնտեսական
վիճակի
բարելավումը,
Հարավային
Կովկասում
կենսաբազմազանության
պահպանումը:

11

Հողերի
Կայուն
Կառավարումը
արտադրողականությ
ան
բարձրացման
համար

2016-2021թթ.

Ծրագրը
նախատեսում
է
իրականացնել
աշխատանքներ
հետևյալ տարածքներում` Արարատի
մարզի Նոր ուղի և Սուրենավան
համայնքներ, ինչպես նաև Սյունիքի
մարզի Հարժիս և Սպանդարյան
համայնքներ:
Լավագույն փորձի տարածում`
Արարատի Մարզի Փոքր Վեդի
համայնքում:

Գլոբալ
Էկոլոգիական
Հիմնադրամ/
Գյուղատնտեսության
զարգացման միջազգային
Հիմնադրամ
/IFAD/
ՀՀ
կառավարության ԾԻԳ:

27 մլն. ԱՄՆ դոլար
ԳԷՀ դրամաշնորհ 4.7
մլն. ԱՄՆ դոլար

12

<<Ինստիտուցիոնալ
հզորացում>> ծրագիր
/4-րդ փուլ/

2015-2017թթ.

Օժանդակել Հայաստանի
Հանրապետությանը որպես
<<Օզոնային շերտը քայքայող
նյութերի մասին Մոնրեալի
արձանագրության>> 5-րդ Հոդվածի
երկիր՝ հաջողությամբ
իրականացնելու օզոնային շերտը
քայքայող նյութերի փուլային
փոխարինումը ինստիտուցիոնալ
կարողությունների հզորացման

Բազմակողմանի
հիմնադրամ/ՄԱԿ-ի
արդյունաբերական
զարգացման
կազմակերպություն

120 000 ԱՄՆ դոլար,
:

13

14

15

<<Գիտական
առաջադեմ
տեխնոլոգիաների
օգտագործում
և
համագործակցությո
ւն
հանուն
ռեսուրսների
համալիր
պահպանության>>
(ԳԱՏՕ) ծրագիր

2015- 2019թթ.

2015-2019թթ..
Ժամկետանց
պեստիցիդների
պաշարների
ոչնչացումը
և
քիմիկատների կայուն
կառավարման
շրջանակներում
կայուն օրգանական
աղտոտիչներով
(POPs)
աղտոտված
տարածքների
խնդիրների
կարգավորումը
Հայաստանում
Բնապահպանական
2016-2019թթ.
Միասնական
Տեղեկատվական
Համակարգի
Սկզբունքների
և

միջոցով:
Նվազեցնել
Արարատյան
դաշտավայրի ստորգետնյա ջրերի
արդյունահանման աճը, կաջակցի
Հայաստանի
կառավարությանը
կառավարման համակարգի հարցում
բարելավված
տվյալների
հավաքագրման
և
վերլուծության
միջոցով` ապահովելով գործիքներ,
որպեսզի տեղեկացնի ստորգետյա
ջրերի
տեղաբաշխման
և
օգտագործման
վերաբերյալ
որոշումների
մասին,
հիմնվելով
ժամանակակից
գիտական
մոտեցումների վրա:
Նուբարաշենի
գերեզմանոցում
տեղադրված ԿOԱ-ի թափոնների,
ինչպես նաև հանրապետության 24
տարբեր
տարածքների
պահեստարանների
մնացորդային
ժամկետանց
թունաքիմիկատներ
լիկվիդացում: Ընդհանուր առմամբ,
էկոլոգիապես
անվտանգ
եղանակներով կոչնչացվեն

ԲՄՏՀ/SEIS Արևելք ծրագրի
նպատակն է ԵՄ և Եվրոպական
Բնապահպանական
Գործակալության լավագույն
պրակտիկային համապատասխան`

ԱՄՆ ՄԶԳ

4.991.630.00 ՀՀ դրամ

ԳԷՀ/ՄԱԶԾ

4.9 մլն. ԱՄՆ դոլար
ԳԷՀ-ից
Համաֆինանսավորում՝
16,6 մլն. ԱՄՆ դոլար
ՀՀ
կառավարության
կողմից

ԵՄ, Ծրագիրն
իրականացվում է ՀՀ
ազգային վիճակագրական
ծառայության հետ
համատեղ:

7 մլն. Եվրո բոլոր
երկրների համար

Պրակտիկայի
ներդրումը Արևելյան
Հարևանության
Երկրներում
(ԲՄՏՀ/SEIS Արևելք)
ծրագիր (ԵՀՀԳ-ԲՄՏՀ
II):
16

17

18

<<Գլոբալ
բնապահպանական
օգուտների ստեղծում
շահագրգիռ կողմերի
բնապահպանական
կրթության
և
իրազեկության
բարձրացման
միջոցով>> ծրագիր
<<Հայաստանյան
գյուղական
համայնքներում
ագրոկենսաբազմազ
անության
պահպանության
և
օգտագործման
միջոցով
կենսապայմանների
բարելավումը>>
տարածաշրջանային
ծրագիր
<<Կենսաբազմազանո
ւթյան ինտեգրված
կառավարումը
Հարավային

Շրջակա միջավայրի տեղեկատվական
միասնական համակարգի ստեղծում:

2015-2018թթ.

Աջակցել գլոբալ բնապահպանական
օգուտների ստեղծմանը՝ շահագրգիռ
կողմերի
բնապահպանական
կրթության
և
իրազեկության
բարձրացման միջոցով:

Գլոբալ
Էկոլոգիական
Հիմնադրամ/ՄԱԿ-ի
Զարգացման Ծրագիր

750 000
/ԳԷՀ/,

2015- 2019թթ.
.

Հայաստանում գյուղատնտեսական
կենսաբազմազանության
բազմակողմանի պահպամում, որն
առաջ կբերի դրանց
հարմարվողականությունը
բնապահպանական և
գյուղատնտեսական
մարտահրավերներին՝ խթանելով
ծրագրային տարածքներում
գյուղացիական տնտեսությունների
բարեկեցության բարելավմանը:

Գլոբալ
Էկոլոգիական
Հիմնադրամ /ՄԱԿ-ի ՇՄԾ

883 242 ԱՄՆ դոլար
ԳԷՀ-ից.

2015-2020թթ.

Աջակցություն
կենսաբազմազանության
մոնիտորինգի համակարգին,

Գերմանական միջազգային
համագործակցության
ընկերություն /GIZ/

ԱՄՆ դոլար

19

20

Կովկասում>>
տարածաշրջանային
ծրագիր
«Շենքերի
էներգաարդյունավետ
ության
արդիականացմանն
ուղղված
ներդրումների
ռիսկերի նվազեցում
և մասշտաբավորում»
Հայաստանում
կլիմայի
փոփոխության
ազդեցության
մեղմումը
անտառային
և
դաշտային հրդեհների
կառավարման
ներուժի զարգացման
միջոցով

2017թ.5 տարի

2017-2020թթ.

Շենքերում
էներգախնայողության
միջոցառումների
իրականացման
համար
կազմակերպչական
և
ֆինանսական
ռիսկերի մեղմում՝
ապահովելով ինչպես ջերմոցային
գազերի
արտանետումների
կրճատում,
այնպես
էլ
կայուն
զարգացման այլ առավելություններ:
Այս ծրագիրը միտված է մեղմելու
կլիմայի փոփոխության
պայմաններում անտառային և
դաշտային հրդեհների ռիսկերի
հրատապ խնդիրը՝ ազգային
գործընկերների համար անհրաժեշտ
տեխնիկական ներուժ զարգացնելու
և կայուն վերահսկողության,
կանխարգելման և անտառային
հրդեհների մարման ժամանակ
պատասխանատվության բաշխման
գործընթացում աջակցելու միջոցով:

Կանաչ
կլիմայի
հիմնադրամ/ՄԱԶԾ/,
Երևանի
քաղաքապետարան

20 մլն. ԱՄՆ դոլար
Կանաչ
կլիմայի
հիմնադրամ

ՄԱԶԾ/ ՌԴ

1 000 000 ԱՄՆ դոլար

