
Դիլիջանի և հարակից
համայնքների զարգացման
նախաձեռնություն
Տարածաշրջանայինզարգացմանծրագիր ԵՄ
Փորձնականծրագիր



ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Ընդհանուր նպատակը

 Դիլիջանում զբոսաշրջության և հյուրընկալության ոլորտի

զարգացում ու խթանում, որն ուղղված է նոր

աշխատատեղերի և գործարար հնարավորությունների

ստեղծմանը և առաջխաղացմանը

 Զբոսաշրջության և հյուրընկալության ոլորտների հետ

կապված՝ կարողությունների հզորացմանն ուղղված

աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում

Բնութագիր 

 Տևողություն՝ 22 ամիս

 Բյուջե՝ 1.2 մլն եվրո

 Իրականացնողներ` IDeA բարեգործական հիմնադրամ,

DIS Properties բարեգործական հիմնադրամ, Դիլիջանի

համայնքապետարան, «Դիլիջան» ազգային պարկ,

պետական համաֆինանսավորում



ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Տուրիստական տեղեկատվական կենտրոն

 Տեղեկատվական կենտրոն, որը խթանում է 

տուրիստական բիզնեսը տարածաշրջանում

 Պետական և մասնավոր հատվածի շահագրգիռ կողմերի 

ներգրավում

 Զբոսաշրջության վերաբերյալ տվ յալների հավաքագրում,

 Տեղական արվեստի, արհեստների և հուշանվերների 

վաճառքի կազմակերպում

 Էլեկտրոնային կայքի և բջջային հավելված տրամադրում

 Զբոսաշրջությանն առընչվող պիտույքների և 

պարագաների վարձակալություն

 Հարակից տարածքի, Դիլիջանի քաղաքային զբոսայգու և 

ֆուտբոլային մարզադաշտի վերակառուցում և 

բարեկարգում



ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Քաղաքային շուկա  և ագրո–տաղավար

 Առնվազն տասնվեց-տեղանոց քաղաքային շուկա 

տաղավար

 Միջհամայնքային ճանապարհների երկայնքով 

ագրո-տաղավար

 Քաղաքային շուկայի և ագրո-տաղավարների 

նպատակը տեղային տնտեսությունը աջակցելն է 

և հոգալ գյուղացու, ՓՄՁ-ների և տեղացիների 

կարիքները

 Երկարաժամկետ հեռանկարով, քաղաքային 

շուկան հնարավորություն կունենա կապել 

մեծածախ գնորդներին (ռեստորաններ, փոքր 

տեղական մթերային խանութներ, այլն) տեղական 

արտադրանքների հետ:



Արհեստի ու արվեստի կենտրոն Դիլիջանում և 

արվեստանոցներ գյուղերում

 Ապրանքատեսականին համապատասխանում է 

ժամանակակից շուկայի պահանջներին 

(գորգագործություն, փայտագործություն, 

բիժուտերիա, բացիկներ)

 Մեքենաներ և սարքավորումներ, որոնք 

կապահովեն արվեստի և արհեստների 

արտադրությունը

 Ավելացնել նպատակաուղղված ջանքեր՝ 

հուշանվերների քանակը ավելացնելու նպատակով, 

ինչպես տեղական, այնպես էլ արտահանման 

շուկայի համար՝ ցուցահանդեսների, մանրածախ և 

առևտրի և այլն միջոցով

 Մարդկային ռեսուրսների և հմտությունների 

զարգացում՝ դասընթացների և խորհրդատվության 

միջոցով

ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ



Կարողությունների զարգացում և 

ենթադրամաշնորհներ

 Դասընթացներ և սեմինարներ զբոսաշրջության և 

հյուրընկալության, ինչպես նաև արհեստի և 

արվեստի ոլորտում ներգրավված 

ձեռնարկատերերի և շահագրգիռ  անձանց համար

 Տարաբնույթ  դասընթացների կազմակերպում 

շուրջ 330 մարդու համար

 Ձեռնարկների և նյութերի պատրաստում և 

տպագրություն

 20 ենթա-դրամաշնորհներ անհատների և ՓՄՁ-

ների համար:

ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ



ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Դիլիջանի ազգային պարկ

 Ներկայիս արահետների սահմանային նշանների 

վերականգնում

 Նոր արահետների սահմանում – 4 քայլարշավային և 

մեկ հեծանվային

 ԴԱՊ-ի  մասին տեղեկատվական ցուցանակների 

տեղադրում խոշոր զբոսաշրջային վայրերում

 ԴԱՊ-ի նոր լոգոյի մշակում, քարտեզներ, բուկլետներ և 

այլ տեղեկատվական նյութերի տպագրություն

 Տպագիր նյութերի և գովազդների պատրաստում

 Միասնական արահետների ցանցի ստեղծում



Դիլիջանի ազգային պարկ

 Վերանորոգվելիք արահետների հետագծերը

վերջնականացվել են՝ հիմք ընդունելով երեք

հիմնական չափորոշիչ՝

 Բարդություն 

 Բովանդակություն

 Աշխարհագրական լայն տարածվածություն

 Վերանորոգվող արահետների ընդհանուր

երկարությունը կկազմի մոտ 35 կմ, իսկ

գծանշվողներինը՝ դրա ավելի քան կրկնակին:

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐՎԱ
ԳՈՐԾՈՂՈւԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ



ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐԿ



Շնորհակալություն


