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«Անդրսահմանային դաշինք հանուն Սևծովյան ավազանում կլիմային 

ուղղված խելացի և կանաչ գյուղատնտեսության (AGREEN)» նախագիծ

AGREEN նախագծի ինտերնետ-հարթակի և շահակիցների համար դրա

հնարավորությունների ներկայացման

Տեղական բիզնես աշխատաժողով
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Իրականացված աշխատանքների ցանկ 

1. «Կլիմային ուղղված խելացի և կանաչ գյուղատնտեսությունը ՀՀ-ում» իրագործելիության 

հետազոտություն 

2. Կլիմային ուղղված խելացի և կանաչ գյուղատնտեսության բրենդինգ ռազմավարություն

3. Կլիմային ուղղված խելացի և կանաչ գյուղատնտեսության արտադրանքի վաճառքի ցանցի 

քարտեզագրում:

4. «Ձեռներեցությունը հանուն Սևծովյան ավազանում կլիմային ուղղված խելացի                      

գյուղատնտեսության» կարճաժամկետ դասընթաց մոդուլ



Նախագծի նպատակն է. 
Ձևավորել համագործակցության ցանցեր և ապահովել գիտելիքի տարածման հիմքերը
շահառու երկրների միջև։

Ակնկալվող արդյունքներից են տեղական և միջազգային մակարդակներում.

՛Փորձառության համայնք՛՛-Community of practice (COP)

Կազմակերպությունների դաշինք» -Alliance of organizations 



Փորձառության համայնք // Community of practice (COP)

Մասնագետների խումբ է ովքեր պատրաստ են իրենց փորձառությամբ կիսվել BSB 

երկրների հետ: COP համայնքում կարող են ընդգրկվել. 

Անհատ հետազոտողներ 

Ձեռնարկատերեր

Արտադրողներ

Սոցիալական ձեռնարկատիրություններ

Կոոպերատիվներ, ասոցիացիաներ և այլն 



Փորձառության համայնք // Community of practice (COP)

Հիմնական գործողությունները COP համայնքում և ոչ միայն. 

Աջակցել իրագործելիության հետազոտությանը

Աջակցել տարածաշրջանային բրենդի ռազմավարության ստեղծմանը

Աջակցել կլիմային հարմարեցված մշակաբույսերի մոդելների ներդրմանը 

Մանսակցել «Ձեռներեցությունը հանուն Սևծովյան ավազանում կլիմային ուղղված խելացի 

գյուղատնտեսության» խորագրով դասընթացների



Կազմակերպությունների դաշինք -Alliance of organizations 

COP անդամների և կազմակերպությունների հետ համագործակցության արդյունքում ստեղծվելու է 
կազմակերպությունների դաշինք -Alliance of organizations .

Յուրաքանչյուր երկրում բաղկացած է լինելու նվազագույնը 12 անդամներից, ովքեր ներգրավված են 
կայուն գյուղատնտեսության մեջ. 

AGREEN Alliance-ը մեկնարկվելու է հետևյալով.

կնքվելու են գործընկերության հուշագիր մասնակից կազմակերպությունների միջև.

ստեղծվելու է համատեղ խորհրդատվական խորհուրդ.



CSA ապրանքներ ներմուծող/արտահանող կառույցների քարտեզագրում

CSA ապրանքների արտահանումը և ներմուծումը խրախուսող օնլայն հարթակի

ստեղծում/զարգացում
(Հայաստանի, Հունաստանի, Վրաստանի, Բուլղարիայի, Ռումինիայի և Թուրքիայի գործարարների համար)

➢ Մրգեր

➢ Բանջարեղեն

➢ Հացահատիկներ

➢ Մեղր

➢ Ընկույզ և հատիկանդեղեն

Հարթակում ներկայացվող ապրանքների ոլորտները՝

➢ Վերամշակված արտադրանք (չիր, մուրաբաներ, 

հյութեր, պահածոներ և այլն)

➢ Վայրի հավաք (թեյի արտադրություն, կոմպոտներ և 

այլն)



Ստեղծված հարթակը բաղկացած է ստորև ներկայացված հիմնական բաժիններից․

• Ինտերակտիվ քարտեզ- Interactive Map- որտեղ ներկայացված են լոգիստիկ կենտրոնները 

• Community-Համայնք 

• CSA-ը BSB-ում

• e-Learning- էլեկտրոնային ուսուցում
1. CSA concept and approach / CSA in the BSB
2. Climate-resilient agro-food value chains
3. Managing sustainable farms (under ICARE development)
4. Financing CSA activities
5. Marketing for sustainable agricultural produce
6. International trade and cooperation

https://agreen-platform.com

https://agreen-platform.com/


Հայաստանը ունի ներկայացրած 12 լոգիստիկ կենտրոններ, որոնցից 9-ը գտնվում են 

Երևանում, 1-ը Աբովյանում, 1-ը Արտաշատ քաղաքում, 1-ը Ակունք գյուղում։

1. «Ararat» Food Factory

2. Mer Sarer

3. Spayka

4. Urban Logistic Services (ULS)

5. EcoFruit

6. Best Fruits Logistics Center

7. Rival

8. “ICE HOUSE” logistic complex

9. Brand Leader

10.Aghorig

11.Artfood

12.Ecokat



Հիմնական ներկայացվող տեղեեկատվությունը․ 

• Հիմնադիր/սեփականատեր

• Կոնտակտային անձ 

• Հիմնական տեղեկատվություն 

• Վայրը, կոնտակտային տվյաներ 

• Կարճ նկարագրություն կառույցի նպատակների մասին

• Մատուցվող ծառայություններ

• Հասանելության մասին տեղեկատվություն



Որոշ նկարներ 
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