
   Հավելված N 4 
                           ՀՀ կառավարության 2021 թվականի 

                       սեպտեմբերի 30-ի N 1630  - Ն  որոշման 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ 
 N 9 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ  NN 9.17 ԵՎ N 9.47 ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ   

 
 ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն  

   

 ՄԱՍ 2. ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԳԾՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  
   

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
 1043   Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի և շուկայի զարգացման ծրագիր  
   
 Ծրագրի միջոցառումները  
 Ծրագրի դասիչը  1043  Ցուցանիշների փոփոխությունը       

(ավելացումները նշված են 
դրական նշանով, իսկ նվազե-

ցումները՝ փակագծերում) 
 Միջոցառման դասիչը  11005  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  «Գաղափարից մինչև բիզնես» դրամաշնորհներ   
 Նկարագրությունը  Դրամաշնորհների տրամադրում համալսարանական, գիտահետազո-

տական խմբերին, նորաստեղծ ընկերություններին 
Համաֆինանսավորման միջոցով դրամաշնորհների տրամադրում 
ստարտափ ընկերություններին  

 

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում   
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 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության 
նախարարություն  

 

 Արդյունքի չափորոշիչներ   
 Տաղանդի ձևավորման փաթեթ, դրամաշնորհային հրավերների քանակը, հատ  (1) 
 Բաց նորարարության (օգտակար) փաթեթ, հատ   
 Մարզային համաչափ զարգացման փաթեթ, հատ  (2) 
 Հեռանկարային փաթեթ, հատ   
Բեկումնային փաթեթ, հատ   
Համաֆինանսավորման միջոցով դրամաշնորհներ ստացող ստարտափ ընկերությունների թիվը, հատ   
Տիեզերական գործունեության ամառային դպրոց-ճամբարի  կազմակերպում -«Space Camp-2021» 1  
Կարեն Վարդանյանի անվան ԱԹՍ առաջին մրցույթի իրականացում 1  
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (206,000.0) 

   
 Ծրագրի միջոցառումները  
   
 Ծրագրի դասիչը  1043  Ցուցանիշների փոփոխությունը                  

(նվազեցումները նշված են 
փակագծերում) 

 Միջոցառման դասիչը  11006  տարի 
 Միջոցառման անվանումը  Հայկական վիրտուալ կամուրջ  
 Նկարագրությունը  Ամբողջ աշխարհում հայկական տեխնոլոգիական համայնքների 

մասնագիտական կապի ապահովման մեխանիզմների ստեղծում,  
տարածաշրջանից դեպի Հայաստան ստարտափերի ներհոսքի 
ապահովում, ամբողջ տարածքում տեխնոլոգիական կենտրոնների 
աջակցություն և նոր կենտրոնների ստեղծում 
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 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում   
 Միջոցառումն իրականացնողի 
անվանումը  

 ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության 
նախարարություն  

 

 Արդյունքի չափորոշիչներ   
 Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում գործող ձեռներեցների համար արտասահմանում անցկացվելիք 
վերապատրաստման միջոցառումների քանակը, հատ  

 

 Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում գործող ձեռներեցների համար արտասահմանում անցկացվելիք 
վերապատրաստման միջոցառումներին կանանց մասնակցության մասնաբաժինը, տոկոս  

 

 Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում գործող ձեռներեցների համար արտասահմանում անցկացվելիք 
վերապատրաստման միջոցառումներին տղամարդկանց մասնակցության մասնաբաժինը, տոկոս  

 

 Ձեռներեցության դասընթացների քանակը, հատ   
 Ձեռներեցության դասընթացներին կանանց մասնակցության մասնաբաժինը, տոկոս   
 Ձեռներեցության դասընթացներին տղամարդկանց մասնակցության մասնաբաժինը, տոկոս   
 Հայկական տեխնոլոգիական հաբ-ի ստեղծում Սիլիկոնյան հովտում, հատ  - 
 Ներուժ ծրագրին մասնակից կազմակերպությունների քանակը, հատ  (30) 
 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)  (105,000.0) 

  
 

ՀՀ կառավարություն 
 

 Ծրագրի դասիչը   Ծրագրի անվանումը  
 1139   ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ  
   
 Ծրագրի միջոցառումները  
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 Ծրագրի դասիչը  1139  Ցուցանիշների փոփոխությունը 
(ավելացումները նշված 

են դրական նշանով) 
 Միջոցառման դասիչը  11001  տարի  

 Միջոցառման անվանումը  ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ   
 Նկարագրությունը  ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինան-

սավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի, ինչպես 
նաև բյուջետային երաշխիքների ապահովման ելքերի 
ֆինանսավորման ապահովում  

 

 Միջոցառման տեսակը  Ծառայությունների մատուցում   
 Արդյունքի չափորոշիչներ   

 Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)                                  311,000.0   

 
 
 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
  ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 

                       ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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