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1. Ներածություն
Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ և վերջինիս
հետ կնքված համաձայնագրով իրականացնում է «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ
ֆինանսավորում» վարկային ծրագիրը, որի երկրորդ բաղադրիչն է Աջակցություն
Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) զարգացմանը:
Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին
համընթաց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախաձեռնել է արդիականացնել
և բարելավել բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման համակարգը` ներդնելով բարձրագույն
ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման արդյունավետ սկզբունքներ ու
մեխանիզմներ:
Բարձրագույն
կրթության
ֆինանսական
կառավարման
համակարգի
բարեփոխման ուղղությամբ կարևոր նախաձեռնություն է Հայաստանում Նորարարությունների
մրցակցային հիմնադրամի ձևավորումը, որը ոլորտում նորարարությունները խթանող
քաղաքական մեխանիզմ է:
ՆՄՀ-ի դրամաշնորհները մրցակցային հիմունքներով ուղղվում են բուհերում
նորարարական
ու
զարգացման
ծրագրերի
իրականացմանը,
նրանց
ընդհանուր
կարողությունների՝
ուսուցման
և
ուսումնառության
միջավայրի,
հետազոտական
կարողությունների և այլնի հզորացմանը: ՆՄՀ-ի ձևավորման աշխատանքներն իրականացվել են
Համաշխարհային բանկի ֆինանսական օժանդակությամբ իրականացվող «Կրթության որակ և
համապատասխանություն» վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում: Մասնավորապես, այդ
ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ քայլերը.


Մշակվել և ՀՀ կառավարության 01.12.2011թ. թիվ 47 արձանագրային որոշմամբ
հաստատվել է «Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորարարությունների մրցակցային
հիմնադրամի ձևավորման հայեցակարգը»:



Այդ հայեցակարգի հիման վրա մշակվել է ՆՄՀ գործարկման ղեկավար ձեռնարկը: Այն
հանդես է եկել որպես ՆՄՀ-ի փորձնական փուլի իրագործման ուղեցույց` սահմանելով
անհրաժեշտ ընթացակարգերը:

ՆՄՀ-ի փորձնական փուլի շրջանակներում ՆՄՀ ՀԽ-ի որոշման համաձայն
ֆինանսավորվել են տասը դրամաշնորհային ծրագրեր։ «Կրթության բարելավում» վարկային
ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է բուհերին դրամաշնորհների տրամադրման երեք
շրջափուլ՝ առաջին (2015-2017 թթ.), երկրորդ /հավելյալ/ (2016-2018 թթ.) և երկրորդ հիմնական
(2019-2021 թթ.)՝ յուրաքանչյուր փուլում ֆինանսավորվել են վեց դրամաշնորհային ծրագրեր:
Ելնելով իրականացված յուրաքանչյուր փուլի արդյունքներից` ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկը
պարբերաբար վերանայվել է: Այս փուլում այն կծառայի որպես ՆՄՀ խթանման և զարգացման
ուղեցույց՝ Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Կրթության բարելավման ծրագրի
լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում:
Ղեկավար ձեռնարկի նպատակն է սահմանել.




բուհերին տրամադրվող դրամաշնորհների նպատակն ու խնդիրները,
դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման սկզբունքները,
դրամաշնորհների տրամադրման սկզբունքներն ու չափանիշները,
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դրամաշնորհի ստացման նպատակով բուհերի կողմից հայտերի ներկայացման,
գնահատման և հաստատման գործընթացները,
ֆինանսական միջոցների տրամադրման ընթացակարգը,
հաշվետվությունների ներկայացման և հաստատման կարգը,
մոնիտորինգի ընթացակարգերը,
գնումների և հաշվապահական հաշվառման իրականացման ընթացակարգերը:

1.1 ՆՄՀ –ի նպատակը
ՆՄՀ-ի նպատակն է խթանել ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտի բարեփոխումները,
նորարարությունների և գիտահետազոտական գործունեության զարգացումը:
Մրցակցային հիմունքներով դրամաշնորհների տրամադրումը ուղղված է նպաստելու
բուհերի կրթական գործունեության որակի և արդյունավետության բարձրացմանը,
կառավարման համակարգի զարգացմանը, մասնագիտական կրթական ծրագրերի ու
դասավանդման
մեթոդների
արդիականացմանը
և
կրթական
գործընթացում
գիտահետազոտական աշխատանքների ներդրմանը, ինչպես նաև աշխատաշուկայի հետ
կապերի զարգացմանը:
ՆՄՀ-ի նպատակն է նաև զարգացնել բուհերի ֆինանսական և ռազմավարական
պլանավորման կարողությունները, աջակցել այն ծրագրերին և նախաձեռնություններին, որոնց
միջոցով կամրապնդվեն թե կապը տնտեսության զարգացման գերակա ոլորտների հետ, և թե
միջազգային համագործակցության հնարավորությունները՝ ընդլայնելով բուհերի լրացուցիչ
ֆինանսական աղբյուրների ներգրավման կարողությունները:
ԿԲԾ ԼՖ շրջանակներում կազմակերպվող նոր շրջափուլն համահունչ կլինի ՀՀ
Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրին և ուղղված կլինի բնագիտական ուղղություններով
(ԲՏՃՄ/STEM) բարձրագույն կրթության որակի զարգացմանը: Հայտատու բուհերի համար,
բնագիտական մասնագիտությունների գծով գենդերային հավասարակշռվածությունը և
ներկայացվածությունը բարելավելու նպատակով, կսահմանվեն նոր պահանջներ իգական սեռի
ուսանողների ընդգրկվածության և պրոֆեսորադասախոսական կազմում վերջիններիս
ներգրավվածության ուղղությամբ։ Մասնավորապես.
(ա) բուհերի կողմից կսահմանվեն թիրախներ և քվոտաներ իգական

սեռի ուսանողների

ընդգրկվածության և պրոֆեսորադասախոսական կազմում վերջիններիս ներգրավվածության
համար,
(բ)

բուհերի

կողմից

կմշակվեն

և

կիրականացվեն

իրազեկման

բարձրացման

ռազմավարություններ՝ ուղղված իգական սեռի պոտենցիալ դիմորդներին, հանրակրթական
դպրոցներում

սովորողներին՝

ԲՏՃՄ/STEM

ոլորտներում

նրանց

ներգրավվածությունը

մեծացնելու նպատակով:
Հաշվի առնելով ժամանակի մարտահրավերները` այս շրջափուլով ներկայացված
դրամաշնորհային հայտերը/ծրագրերը կաջակցեն կլիմայի փոփոխության մեղմացմանն ու
հարմարվողականությանը՝ առավել մեծացնելով կլիմայական օգուտները։
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1.2 ՆՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման սկզբունքները
Համաձայն ՀՀ կառավարության կողմից հավանության արժանացած «Հայաստանի
բարձրագույն կրթության նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի ձևավորման
հայեցակարգի» դրույթների` ՆՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման ժամանակ
կիրառվում են հետևյալ սկզբունքները.
1) Կրթության և հետազոտության ինտեգրում, աշխատաշուկայի պահանջներին
համապատասխանեցում.
ա. Համատեղ համագործակցության ծրագրեր. ՆՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերի
առաջնահերթ խնդիրներից է նպաստել բուհերի, գիտահետազոտական կենտրոնների և
մասնավոր հատվածի միջև համագործակցությանը:
2) Նորարարությունների, գիտելիքների տարածում, կարողությունների զարգացում
ա. Արդյունքների տարածում. իրականացվում են փորձի տարածման միջոցառումներ
(պարբերական հանդիպումներ, քննարկումներ) բուհերի կողմից ծրագրերի մշակման և
իրականացման ուղղությամբ:
բ. Վերապատրաստումներ. կազմակերպվում են սեմինարներ և վերապատրաստումներ`
բուհերի ղեկավարներին և համապատասխան աշխատակազմին ՆՄՀ դրամաշնորհային
ծրագրերի մշակման, կառավարման և իրականացման ընթացակարգերին ծանոթացնելու
նպատակով:
3) Հաշվետվողականություն և վերահսկում
ա. Հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում. ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի
իրականացման ընթացքում պարբերաբար պատրաստվում և ներկայացվում են ծրագրային
և ֆինանսական հաշվետվություններ` համաձայն դրամաշնորհային ծրագրերով
սահմանված փուլերի և ձևաչափի:
բ. Մոնիտորինգ և գնահատում. ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի իրագործման ընթացքում
իրականացվում է դրանց ներքին և արտաքին մոնիտորինգ և գնահատում:

4) Ֆինանսավորման սկզբունքներ
ա. Ֆինանսավորում ըստ կատարողականի. դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսավորումը
իրականացվում է ծրագրի կատարման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացին
համապատասխան` ըստ նախատեսված և ավարտված փուլերի:
բ. Համաֆինանսավորում. դրամաշնորհ ստացող կազմակերպությունները դրամային
տեսքով կատարում են համաֆինանսավորում` ծրագրի արժեքի նվազագույնը 15%
անհատական ծրագրերի և նվազագույնը 20% կոնսորցիումային ծրագրերի համար:
Համաֆինանսավորումը ներկայացվում է դրամաշնորհային հայտի բյուջեում:
Դրամաշնորհային հայտերի գնահատման ընթացքում համաֆինանսավորման ծավալը
(հաստատության մասնակցությունը) դիտվում
է իբրև ներկայացված ծրագրի
առավելություն:

2 Դրամաշնորհային ծրագրերի հիմնական ուղղությունները
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ՆՄՀ-ն աջակցում է բուհերի այն ծրագրերին և գործողություններին, որոնք ուղղված են
կրթության համապատասխանության, արդյունավետության, ինչպես նաև հասանելիության
բարձրացմանը: Այդ իսկ պատճառով ՆՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերը պետք է ուղղված լինեն
հետևյալ խնդիրներից որևէ մեկի կամ մի քանիսի համադրված լուծմանը.
I.

Արդիականության և համապատասխանության խթանում. ԲԿ արդիականացման
ծրագրերը պետք է ուղղված լինեն կրթական գործընթացներում գործատուների
ներգրավմանը (կրթական ծրագրերի մշակմանը մասնակցելու, ուսումնական պրակտիկայի
կազմակերպման
միջոցով),
աշխատաշուկայի
պահանջներին
ԲԿ
ծրագրերի
համապատասխանեցմանը,
աշխատաշուկայի
ուսումնասիրման
կենտրոնների
զարգացմանը, օրինակ կարիերայի կենտրոնների ձևավորմամբ և այլն:

II.

Արդյունավետության բարձրացում. Այս ծրագրերը պետք է խթանեն բուհերի
կառուցվածքային բարեփոխումները. ինչպիսինք են` կառավարման ներքին համակարգի
բարելավումը, կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ձևավորումը և այլն:

III.

Մատչելիության/հասանելիության
բարձրացում.
Այս
ծրագրերը
պետք
է
հասարակության առավել լայն շրջանակներին բարձրագույն կրթության համակարգում
ներգրավվելու հնարավորություն տան՝ թիրախավորելով սոցիալ-տնտեսական առավել
ցածր ցուցանիշներ ունեցող խմբերին և կիրառելով տարբեր միջոցներ, ինչպես հեռահար
և հեռավար ծրագրերը և այլն:

3 Դրամաշնորհային ծրագրերի տեսակները
ՆՄՀ-ի միջոցներով ծրագրերն իրականացվում են ըստ ֆինանսավորման առանձին
տեսակների, որոնք տարբեր են իրենց առանձնահատուկ նպատակներով:
Անկախ դրամաշնորհային
ընդհանուր չափանիշներն են՝

ծրագրի

տեսակից,

ներկայացվող

հայտին

առաջադրվող

1. Ներկայացված բոլոր ծրագրերը պետք է իրագործվեն առավելագույնը 24 ամսվա
ընթացքում: Ծրագիրը պետք է բաղկացած լինի նվազագույնը չորս փուլից:
Յուրաքանչյուր փուլի առավելագույն տևողությունը չպետք է գերազանցի վեց ամիսը:
Եթե իրականացման ընթացքում, ելնելով հիմնավոր և արդարացված պատճառներից,
ՆՄՀ դրամաշնորհառու բուհը դրամաշնորհային ծրագրով նախատեսված բոլոր
գործողությունների իրագործման համար առավել երկար ժամանակահատվածի
կարիք ունի, քան 24 ամիսն է, ծրագրի տևողության նման երկարացումը կարող է
իրականացվել ՆՄՀ համակարգող խորհրդի որոշմամբ: Ավելացված ժամանակի
համար ծրագրի աշխատակազմը չի կարող վարձատրվել:
2. Յուրաքանչյուր հայտ ներկայացվում է դրամաշնորհային ծրագրի հիմնական
համակարգող բուհի կողմից, որն էլ հանդիսանում է դրամաշնորհ ստացող
կազմակերպություն։ Դրամաշնորհ ստացող կազմակերպություն կարող է լինել միայն
բուհը: Եթե դրամաշնորհային հայտը ներկայացվում է կոնսորցիումային ծրագրի
շրջանակներում, ապա կոնսորցիումի մյուս բոլոր մասնակիցների հետ համակարգող
բուհը պետք է ունենա կնքված փոխըմբռնման հուշագիր և համագործակցության
հռչակագիր կոնսորցիումի մյուս մասնակցի/մասնակիցների հետ` երաշխավորելով
իրենց կողմից ծրագրի արդյունավետ և անխափան իրագործումը:
3. ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերում պարտադիր ներդրումը ծրագրի արժեքի
առնվազն 15%՝ անհատական ծրագրերի և առնվազն 20%՝ կոնսորցիումային
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ծրագրերի համաֆինանսավորումն է՝ գումարային տեսքով: Այլ ներդրումները կարող
են իրականացվել ՆՄՀ դրամաշնորհառու բուհի կամ կոնսորցիումի մասնակից
կազմակերպությունների կողմից (կոնսորցիումային ծրագրերի դեպքում) կամավոր
հիմունքներով: Բուհերը և կոնսորցիումի մասնակից կազմակերպությունները
(կոնսորցիումային ծրագրերի դեպքում) կարող են կամավոր կարգով իրականացնել
կամայական ներդրում պարտադիր գումարային նվազագույն ներդրումից բացի:
Ծրագրի բյուջեում արտացոլվում են միայն դրամային ներդրումները:
4. Եթե դրամաշնորհային հայտը ներկայացվում է կոնսորցիումային ծրագրի
շրջանակներում, ապա կոնսորցիումային ծրագրում ընդգրկվելու իրավասություն
ունեն
մասնավոր
կազմակերպությունները,
գիտահետազոտական
հաստատությունները և օտարերկրյա կազմակերպություննեը (բուհ չհանդիսացող
հաստատությունները): Վերոնշյալ կազմակերպությունները պետք է հիմնավորեն ՆՄՀ
առաջարկվող ծրագրում իրենց մասնակցության համադրելիությունը սեփական
կազմակերպության
ընդհանուր
նպատակներին
և
առաքելությանը:
Այդ
կազմակերպությունները կոնսորցիումային ծրագրին կարող են մասնակցել
գումարային ներդրման միջոցով կամ տրամադրելով ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի
համար
անհրաժեշտ
ապրանքներ/ծառայություններ/խորհրդատվություն:
Կոնսորցիում ծրագրի մասնակից մասնավոր կազմակերպությունների համար
պարտադիր է գումարային ներդրման իրականացումը: Այն դեպքում, երբ ներդրումն
իրականացվում է գումարային ձևով, դա պետք է արտացոլվի ծրագրի բյուջեում
որպես համաֆինանսավորում: Այլ ներդրումների դեպքում դրանց մանրամասները
պետք է ներկայացվեն համապատասխան ձևաչափերում (Հավելված 9, 10): Ոչ
գումարային ներդրումները չեն արտացոլվում ծրագրի բյուջեում: Դրանք հաշվի
կառնվեն հայտի գնահատման ընթացքում: Այդ ներդրումների իրականացումը պետք
է մշտադիտարկվի և գնահատվի ՆՄՀ դրամաշնորհ ստացող կազմակերպության և
կոնսորցիումի մասնակիցների կողմից` համաձայն Փոխըմբռնման հուշագրի:
Ապրանքների/ծառայությունների/խորհրդատվության
տեսքով
իրականացված
ներդրումների իրագործման ընթացքը պետք է ներկայացվի ՆՄՀ դրամաշնորհային
ծրագրի
ծրագրային
հաշվետվությունում`
համապատասխան
ծրագրային
գործողության ընթացքի նկարագրության շրջանակներում, որի ապահովման համար
նախատեսված էր նշված ներդրման իրականացումը: Կոնսորցիումի անդամներից
մեկի կողմից ծրագրով նախատեսված գումարային ներդրման իրականացման
անհնարինության
պարագայում
կոնսորցիումի
մյուս
մասնակիցները
պատասխանատու են գումարային ներդրման իրականացման համար` ծրագրի
անխափան ընթացքն ապահովելու նպատակով: Ծրագրի իրականացման ընթացքում
կոնսորցիումի անդամի/անդամների կողմից ստանձնած պարտավորությունների և
ներդրումների չիրականացման հիմնավորվածությունը և ծրագրի հետագա ընթացքի
նպատակահարմարությունը քննարկվում է ՆՄՀ համակարգող խորհրդի կողմից:
Դրամաշնորհառու բուհից բացի կոնսորցիումի միայն մեկ մասնակցի առկայության և
վերջինիս
կողմից
ստանձնած
պարտավորությունների
և
ներդրումների
չիրականացման պարագայում հնարավոր է կոնսորցիումային ծրագրի դադարեցման
հարցի քննարկում ՆՄՀ համակարգող խորհրդի կողմից:
5. Դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեն ներկայացվում է ՀՀ դրամով: Բյուջեն պետք է
ներառի բոլոր հնարավոր առաջացող հարկերը և այլ պարտադիր վճարները` ՀՀ
օրենսդրության համաձայն: Դրամաշնորհի առավելագույն արժեքները չպետք է
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գերազանցեն ստորև ՆՄՀ կողմից ֆինանսավորման ենթակա դրամաշնորհային
ծրագրերի տեսակների հատվածում թվարկված դրամաշնորհի առավելագույն
չափերը: Դրամաշնորհային գումարի չափը կհաշվարկվի՝ հիմք ընդունելով հայտերի
ընդունման վերջնաժամկետ սահմանված օրվա համար ՀՀ Կենտրոնական բանկի
կողմից սահմանած տարադրամի պաշտոնական փոխարժեքը:
ՆՄՀ-ի կողմից ֆինանսավորման ենթակա դրամաշնորհային ծրագրերի տեսակներն են՝






Կոնսորցիումային ծրագրեր, որոնք կնպաստեն սերտ համագործակցությանը` համատեղ
ծրագրերի մեջ միավորելով պետական և ոչ պետական բուհերի, մասնավոր
ձեռնարկությունների
և
կազմակերպությունների,
գիտահետազոտական
հաստատությունների, որոնք կարող են լինել ինչպես տեղական կազմակերպություններ,
այնպես էլ օտարերկրյա: Կոնսորցիումը պետք է բաղկացած լինի առնվազն մեկ բուհից և
մեկ գործարար ոլորտի և/կամ գիտահետազոտական ընկերությունից: Կոնսորցիումային
ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող դրամաշնորհի գումարը առավելագույնը 500 000
եվրոյին համարժեք դրամ է:
Պետական բուհերի ծրագրեր, որոնք ուղղված են առանձին պետական բուհերի, այդ թվում
նաև նրանց մարզային մասնաճյուղերի առանձնահատուկ խնդիրների լուծմանը`
ռազմավարական զարգացման առաջնահերթությունների և կրթական ոլորտում նորարար
լուծումների հիման վրա: Այս տիպի դրամաշնորհային ծրագրերը հասցեագրված են նաև
մայրաքաղաքի և մարզային բուհերի միջև առկա մասնատվածության/անհամաչափ
զարգացման խնդիրների լուծմանը: Տվյալ բուհի մարզային մասնաճյուղ(եր)ը
դրամաշնորհային ծրագրում ընդգրկելը (եթե այդպիսիք կան), կդիտվի որպես
առավելություն դրամաշնորհային ծրագրերի գնահատման ժամանակ: Հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ բուհի մասնաճյուղը չունի առանձին իրավաբանական անձի
կարգավիճակ, բուհի մասնաճյուղը չի կարող առանձին հայտ ներկայացնել: Տրամադրվող
դրամաշնորհի գումարը առավելագույնը 250 000 եվրոյին համարժեք դրամ է:
Ոչ պետական բուհերի ծրագրեր, որոնք ուղղված են ոչ պետական բուհերի
առանձնահատուկ խնդիրների լուծմանը, կարողությունների զարգացմանը և նորարար
ծրագրերի իրականացմանը: Փոքր բուհերի կոնսոլիդացիային և բուհերի միջև
համագործակցությունը խթանելու նպատակով ոչ պետական բուհերը խրախուսվում են
ներկայացնել համատեղ ծրագրեր: Տրամադրվող դրամաշնորհի գումարը առավելագույնը
250 000 եվրոյին համարժեք դրամ է:

4 Իրավասության և ընտրության չափանիշները
ՆՄՀ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերին մասնակցելու իրավունք ունենալու համար,
բուհերը պետք է բավարարեն որոշակի չափանիշների: Ներկայացված ծրագրերի համար
սահմանված են ընտրության հատուկ չափանիշներ։ Այս բաժնում ներկայացված են բուհերի ու
կոնսորցիում ծրագրերի մասնակից այլ կազմակերպությունների իրավասության և
դրամաշնորհային ծրագրերի ընտրության չափանիշները:
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4.1 Իրավասության չափանիշներ
Իրավասության չափանիշները ստորև ներկայացվող այն նվազագույն պայմաններն են,
որոնց
պետք
է
համապատասխանեն
ՆՄՀ-ի
դրամաշնորհների
համար
դիմող
հաստատությունները:
ՆՄՀ-ին կարող են դիմել`



ինստիտուցիոնալ
հավատարմագրում
ինստիտուցիոնալ
հավատարմագրում

հավատարմագրում կամ ինստիտուցիոնալ
ունեցող բոլոր պետական բուհերը,
հավատարմագրում կամ ինստիտուցիոնալ
ունեցող ոչ պետական բուհերը:

պայմանական
պայմանական

ՆՄՀ-ին դիմելու համար պետական և ոչ պետական բուհերը, ինչպես նաև
կոնսորցիումային ծրագրերի դեպքում՝ մասնակից այլ կազմակերպությունները պետք է ունենան
հաստատված ռազմավարական ծրագիր (և/կամ բիզնես պլան), առնվազն ներկայացվող ՆՄՀ
դրամաշնորհային ծրագրի տևողության համար, ինչը կերաշխավորի, որ դրամաշնորհային
հայտում ներկայացված առաջնահերթություններն ու նպատակները համահունչ են
ռազմավարական առաջնահերթություններին:
Այն բուհերը, որոնք մասնակցել են ՆՄՀ գործարկման փորձնական կամ այլ փուլի և ստացել
են աուդիտի չփոփոխված եզրակացություն ՆՄՀ իրականացված դրամաշնորհային ծրագրի
համար, իրավասու են հայտ ներկայացնել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հետագա փուլերին
մասնակցելու: Այս բուհերը չեն անցնի ֆինանսական կառավարման և ներքին վերահսկողության
համակարգի ստուգում: Այն դեպքում, եթե որևէ բուհի իրականացրած դրամաշնորհայի ծրագրի
վերաբերյալ աուդիտորի եզրակացության մեջ նշված են որոշ նկատառումներ, ապա բուհը պետք
է համապատասխան պարզաբանումներ ներկայացնի վերոնշյալ նկատառումները հասցեագրելու
և այդ ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի արդյունքների վերաբերյալ: Այն բուհերը, որոնք
մասնակցել են ՆՄՀ գործարկման փորձնական կամ որևէ այլ փուլի և ունեն աուդիտի փոփոխված
եզրակացություններ, իրավասու չեն ՆՄՀ հետագա փուլերին մասնակցելու:
Այն բուհերը, որոնք չեն մասնակցել ՆՄՀ գործարկման փորձնական կամ որևէ այլ փուլի և
նախատեսում են հայտ ներկայացնել որպես հիմնական դրամաշնորհառու, հայտի մշակման
փուլում պետք է անցնեն ֆինանսական կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի
ստուգում` հայտի փաստաթղթերի փաթեթում ներկայացնելով ստուգման արդյունքները:
Ֆինանսական կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի ստուգման
աշխատանքային նկարագիրը կցվում է ՂՁ-ին (Առդիր 4): Ստուգումը կիրականացվի ԿԾԿ ԾԻԳ-ի
կողմից ընդունելի աուդիտորների կողմից (ցանկը համաձայնեցված է ՀԲ հետ): ԿԾԿ ԾԻԳ-ի
կողմից ընդունելի աուդիտորները պետք է ներառված լինեն ՀԲ-ի կողմից ընդունելի ՀՀ
աուդիտորների ցանկում: Աուդիտորները պետք է դասակարգեն ստուգման ընթացքում
հայտնաբերված խնդիրները/թերությունները հետևյալ հիմնական երեք խմբերով` կատեգորիա Ա,
կատեգորիա Բ, կատեգորիա Գ: Կատեգորիա Ա խմբում պետք է ներառվեն այն
խնդիրները/թերությունները,
որոնք
աուդիտորի
կողմից
կհամարվեն
ֆինանսական
կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի համար առանցքային: Կատեգորիա Բ
խմբում ընդգրկված խնդիրները նշանակալի են ֆինանսական կառավարման և ներքին
վերահսկողության համակարգի համար: Այլ ոչ էական խնդիրներն ու թերությունները պետք է
ընդգրկվեն կատեգորիա Գ խմբում: Ստուգման արդյունքներով կատեգորիա Ա կամ Բ խմբի
խնդիրներ և թերություններ արձանագրելու պարագայում տվյալ բուհի հայտը կմերժվի:
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Մինչև դրամաշնորհային հայտերի ընդունման հաջորդ փուլը հայտ ներկայացնելուն
իրավասու լինելու համար տվյալ բուհը պետք է վերացնի/ուղղի աուդիտորի կողմից նկատված
խնդիրներն ու թերությունները: Խնդիրների վերացման/ուղղման փաստը պետք է հաստատվի
աուդիտորի կողմից: Կատեգորիա Գ խմբի խնդիրները որևէ ազդեցություն չեն ունենա
ընտրության գործընթացի վրա, սակայն տվյալ բուհը կխրախուսվի ուղղել/կարգավորել
հայտնաբերված խնդիրները:
4.2 Ընտրության չափանիշներ
Ընտրության նպատակով սահմանվել են գնահատման չափանիշներ` ներկայացված
ծրագրերից լավագույններն ընտրելու և ֆինանսավորելու համար: Ընտրության յուրաքանչյուր
չափանիշ ունի որոշակի կշիռ, իսկ գնահատումն իրականացվում է Ղեկավար ձեռնարկով
սահմանված ընթացակարգերով և ընտրության չափանիշներով:
Ընտրության չափանիշներն են`


Ներկայացրած
Ծրագրի
համապատասխանությունը
ժամանակի
մարտահրավերներին, ազգային առաջնահերթություններին և հաստատության
ռազմավարական պլանին: Նախքան ծրագրային հայտի մշակումը յուրաքանչյուր
հաստատություն պետք է որոշի իր առաջնահերթ կարիքները և ծրագրային
ուղղությունները: Դրանք պետք է արտահայտված լինեն բուհի ռազմավարական ծրագրում:
Ծրագրային հայտերը պետք է՝
- համահունչ լինեն հաստատության նպատակներին, խնդիրներին և զարգացման
ռազմավարական ուղղություններին, համահունչ լինեն ՂՁ-ով սահմանված
նպատակներին, խնդիրներին և առաջնահերթություններին,
- ուղղված լինեն կլիմայի փոփոխության մեղմացմանն ու հարմարվողականության
աջակցելուն,
- ուղղված լինեն գենդերային հավասարակշռվածության և ներկայացվածության
բարելավելուն:





Դրամաշնորհային ծրագրի նախատեսված աշխատակազմի որակավորումը և
համապատասխանությունը նպատակին - Հաստատությունները պետք է հիմնավորեն
բավարար կարողությունների և ռեսուրսների առկայությունը ծրագրի հաջող
իրականացման համար: Ծրագրային հայտերում պետք է ներկայացվեն աշխատակազմի
նախատեսվող անդամները` փոխլրացնող որակավորումներով, փորձառությամբ ու
հմտություններով և նշելով դրանց կապը ծրագրի հաջող իրականացման և առաջադրված
նպատակների իրագործման հետ: Միաժամանակ ծրագրային հայտում պետք է ներկայացվի
աշխատակազմի անդամների իրավասությունների և պարտավորությունների շրջանակը:
Դրամաշնորհային հայտով ներկայացված աշխատակազմի անդամների փոփոխությունը
ծրագրի հաստատումից հետո առաջին վեց ամիսների ընթացքում չի թույլատրվում`
բացառությամբ ծրագրի հաստատումից հետո առաջացած անհաղթահարելի օբյեկտիվ
հանգամանքների: Աշխատակազմի անդամները ծրագրի իրականացման ընթացքում իրենց
հասանելիությունը պետք է հավաստեն հայտի փաթեթում ներկայացված անձնական
թերթիկներում: Տարաձայնությունների առկայության պարագայում վերջնական որոշումը
կայացնում է ՆՄՀ համակարգող խորհուրդը:
Ծրագրի բովանդակությունը: Հաստատությունները պետք է ներկայացնեն ծրագրի
հիմնախնդրի
ռազմավարական
վերլուծություն
և
հիմնավորում,
ծրագրի
համապատասխանությունը կրթության որակ և համապատասխանություն ցուցանիշին,
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ինչպես նաև ծրագրի իրականացման մեթոդաբանությունը: Հայտին կից պետք է
ներկայացվի նաև ծրագրի իրականացման պլանը, մոնիտորինգի և գնահատման պլանը,
ինչպես նաև գնումների պլանը: Հիմնախնդրի վերլուծությունը պետք է ներառի ոլորտի
վիճակագրական տվյալների, առկա միտումների ներկայացում, անդրադարձ այդ խնդրի
առնչությամբ առկա այլ ծրագրերին և նախաձեռնություններին, առաջարկվող ծրագրի
անհրաժեշտության հիմնավորում` նշելով այն բացերը, որոնք չեն հասցեագրվում եղած այլ
ծրագրերի և նախաձեռնությունների կողմից: Ծրագրի իրականացման մեթոդաբանությունը
պետք է ցույց տա այն իրատեսական և ծախսարդյունավետ քայլերի շարքը, որոնց
արդյունքում սահմանված հիմնախնդիրը կլուծվի:
Ակնկալվող արդյունքները: Ծրագրի արդյունքները պետք է համարժեք լինեն
նախատեսված ծախսերին: Պետք է նաև ներկայացվի ծրագրի արդյունքների տարածման
պլանը, ինչը կերաշխավորի ծրագրի ազդեցությունը ինչպես ծրագրի իրականացման
ժամանակ, այնպես էլ ծրագրի ավարտից հետո: Արդյունքների տարածման պլանը պետք է
ներառի ծրագրի ընթացքում ստեղծված արդյունքների պահպանման հարցը, ինչպես
օրինակ ստեղծվող լաբորատորիաների տարեկան պահպանման և ծախսանյութերով
պարբերական համալրման հարցերը, հնարավոր համագործակցության շրջանակը և
նախատեսվող պայմանագրերը/հուշագրերը, բուհի համար լրացուցիչ ֆինանսական
միջոցներ
ներգրավելու
տեսանկյունից
ծրագրի
ընթացքում
ստեղծված
հնարավորությունները և դրանց օգտագործման ուղղություններն ու եղանակները:
Այսպիսով, ծրագրային հայտերը պետք է՝
-

հիմնավորեն ծրագրի նորարարական բնույթը
իրականացումից ակնկալվող արդյունքները,

և

ներկայացնեն

ծրագրի

-

ներկայացնեն ծրագրի ավարտից հետո ծրագրի ազդեցության շարունակման
գործողությունների պլան,

-

ներկայացնեն ծրագրի արդյունքների տարածման պլանը:

Ծախսերի արդյունավետությունը – Հաստատությունները պետք է հիմնավորեն
նախահաշվի և ծրագրով նախատեսված գործողությունների համադրելիությունը: Այլ
ենթաչափանիշներ են համաֆինանսավորման չափը և ծրագրով նախատեսված
ապրանքների/ծառայությունների/վերապատրաստման
պատշաճ
և
հիմնավորված
նախահաշվային
արժեքի
հաշվարկը:
Յուրաքանչյուր
ապրանքի/ծառայության/
վերապատրաստման համար պետք է հստակ ներկայացվի դրա կապը ծրագրի նպատակի և
խնդիրների հետ, ընդ որում, հիմնավորելով ոչ միայն նշված ապրանքի/ծառայության/
վերապատրաստման
անհրաժեշտությունը,
այլ
նաև
բյուջեում
նշված
քանակները/ծավալները: Ծախսերի արդյունավետությունը գնահատելու ժամանակ էական
դեր ունի նախահաշվային արժեքի իրատեսականության գնահատումը, այդ թվում, թե
ինչքանով է այդ արժեքը ներառում հնարավոր հարկերը, պարտադիր վճարները և այլ
անհրաժեշտ ծախսերը:
Գործընկերների որակավորումները և համապատասխանությունը նպատակին
(Միայն կոնսորցիում ծրագրերի համար) - Ծրագրային հայտերում պետք է նկարագրվեն
գործընկերների փոխլրացնող որակավորումները, փորձառությունն ու հմտությունները և
դրանց կապը ծրագրի հաջող իրականացման և առաջադրված նպատակների իրագործման
հետ: Միաժամանակ ծրագրային հայտում պետք է ներկայացվի գործընկերների
իրավասությունների և պարտավորությունների շրջանակը:
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5 Իրավասու և ոչ իրավասու ծախսեր
ՆՄՀ
դրամաշնորհային
ծրագրերի
շրջանակներում
ՆՄՀ
դրամաշնորհային
և
համաֆինանսավորման նվազագույն մասնաբաժնի (առնվազն 15% անհատական ծրագրերի և
առնվազն 20% կոնսորցիումային ծրագրերի համար) միջոցներից իրավասու են համարվում այն
ծախսերը, որոնք անմիջականորեն առնչվում են ծրագրին, ծառայելու են ծրագրի նպատակների
իրականացմանը:
Ոչ իրավասու ծախսերն այն ծախսերն են, որոնք չեն կարող կատարվել
դրամաշնորհային և համաֆինանսավորման նվազագույն մասնաբաժնի միջոցներից:

ՆՄՀ

5.1 Իրավասու ծախսեր
Իրավասու ծախսերը ընդհանուր առմամբ բաժանված են ըստ հետևյալ խմբերի`
ապրանքներ, խորհրդատվական ծառայություններ և այլ ծախսեր: Ապրանքների խմբին
դասվող ծախսերը վերաբերում են ուսուցման և ուսումնառության հետ կապված
սարքավորումներին և նյութերին, ինչպիսիք են գույքը, համակարգչային սարքավորումները,
լաբորատոր սարքավորումներն ու գույքը, ինչպես նաև այլ ապրանքներ: Խորհրդատվական
ծառայությունների խմբին դասվող ծախսերը վերաբերում են ծրագրում ընդգրկված
խորհրդատուների վարձատրմանը: Այլ ծառայությունների խմբին դասվող ծախսերը վերաբերում
են ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ կազմակերպություններից ձեռքբերվող
ծառայություններին, ինչպիսիք են օրինակ վերապատրաստումները, գործուղման ծախսերը,
բանկային ծառայությունները և այլն: Ստորև ներկայացված ծախսերի ցանկը ներառում է, բայց չի
սահմանափակում, ՆՄՀ-ի շրջանակներում իրավասու ծախսերի տեսակները՝


գույք,



համակարգչային և այլ սարքավորումներ,



լաբորատոր գույք, սարքավորումներ և նյութեր,



գրենական պիտույքներ և գրականություն,



ծրագրային ապահովում և էլեկտրոնային ռեսուրսներ,



տպագրություն, լուսաբանման շրջանակներում եթերաժամի կամ տպագիր մամուլում
տարածքի գնում (ոչ ավել, քան ծրագրի բյուջեի 3 %-ը):



խորհրդատվական ծառայություններ (ազգային և միջազգային),



սեմինարների, աշխատաժողովների, վերապատրաստումների կազմակերպում,



գործուղում փորձի ձեռքբերման նպատակով, ներառյալ ճանապարհածախսը, կեցության
ծախսերը և հնարավոր մասնակցության վճարները (ոչ ավել, քան ծրագրի բյուջեի 5 %-ը),
գործուղման ծախսերը հաշվարկվում են համաձայն ՀՀ կառավարության` 29.12.2005թ.
2335-Ն որոշման,



համակարգչային ծրագրերի մշակում և կատարելագործում,



ծրագրի աշխատակազմի աշխատավարձ` հետևյալ հաստիքների համար (ներառյալ
հարկերն ու սոցիալական վճարները).
o ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար – ամսական առավելագույնը 150 000 ՀՀ
դրամ
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o ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող - ամսական առավելագույնը 120 000
ՀՀ դրամ
o ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հաշվապահ - ամսական առավելագույնը 120 000 ՀՀ
դրամ
o ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի գնումների մասնագետ - ամսական առավելագույնը
120 000 ՀՀ դրամ


այլ ծախսեր (ոչ ավել, քան ծրագրի բյուջեի 0,5 %-ը) ներառյալ բանկային ծառայությունների
վճարները, մաքսային վճարները և ծրագրի իրականացմանը առնչվող այլ փոքր
տեխնիկական ծախսեր։

Վերոնշյալ և ստորև տրված ցանկերում չներառված ծախսերը պետք է հիմնավորվեն
հայտատուի կողմից և իրավասու ծախս ճանաչվելու համար ներկայացվեն ՆՄՀ-ի համակարգող
խորհրդի հաստատմանը:
Վերը նկարագրված իրավասու ծախսերը վերաբերում են միայն բուհերին, որոնք կամ
դրամաշնորհային ծրագրի հիմնական իրականացնող են, կամ կոնսորցիում ծրագրի մասնակից:
Կոնսորցիում ծրագրերի մեջ ընդգրկված մյուս մասնակիցների համար իրավասու են համարվում
միայն խորհրդատվական ծառայությունների և դրանց հետ կապված գործուղման ծախսերը:
Դրամաշնորհային ծրագիրն իրականացնող հաստատության կողմից կամայական
կանխավճար ապրանքների մատակարարին և/կամ խորհրդատուին/կատարողին կարող է
իրականացվել միայն վավեր բանկային երաշխիքի դիմաց: Դրամաշնորհային ծրագիրն
իրականացնող հաստատությունը պետք է ապահովի բանկային երաշխիքի պատշաճության
ստուգումը նման բանկային երաշխիքի` ներկայացված լինելու դեպքում:

5.2 Ոչ իրավասու ծախսեր
ՆՄՀ դրամաշնորհային միջոցները և համաֆինանսավորման նվազագույն մասնաբաժինը
չեն կարող օգտագործվել ստորև նշված ոչ իրավասու ծախսերի իրականացման համար.


տարածքների և շինությունների ձեռքբերում և վարձակալություն,



մարդատար մեքենաների ձեռքբերում,



վերանորոգում,



կոմունալ ծախսերի վճարում (էլեկտրականություն, ջուր, ջեռուցում, հաղորդակցման
միջոցներ, աղբահանություն և այլն),



անդամավճարներ, տույժեր, տուգանքներ, գույքահարկ և այլն,



աշխատակազմի վարձատրություն, բացառությամբ 5.1 կետում նշված աշխատակազմի
անդամների, ընդ որում բուհի ռեկտորը չի կարող ներառվել աշխատակազմում, իսկ բուհի
պրոռեկտորը աշխատակազմում կարող է ներառվել միայն առանց վարձատրության:

6 ՆՄՀ-ի կազմակերպչական ձևը
ՆՄՀ-ն գործարկվել է որպես ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարության կողմից համակարգվող դրամաշնորհային ծրագիր: Կազմակերպական այս ձևն
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անհրաժեշտ նախադրյալներ է ստեղծում, որպեսզի ՆՄՀ-ն համապատասխանի ազգային
զարգացման ծրագրերին և իրականացվող պետական քաղաքականությանը։
ՆՄՀ-ի գործարկման առումով կարևորվում է տարբեր կազմակերպական կառույցների և
մարմինների համատեղ աշխատանքի ապահովումը։
ՆՄՀ-ի վարչական գործառույթներն իրականացվում են ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի համակարգում
գործող «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից: ՆՄՀ-ի ռազմավարական պլանավորումը
և որոշումների կայացումը, ինչպես նաև արդյունքների գնահատումը իրականացվում է
դրամաշնորհային ծրագրերի համակարգող խորհրդի կողմից: Հայտերի ուսումնասիրության ու
գնահատման նպատակով կազմավորվում է դրամաշնորհային հայտերի գնահատման
հանձնաժողով (այսուհետ` Հայտերի գնահատման հանձնաժողով):
Դրամաշնորհային ծրագրերի հետ կապված վարչական, գնումների և ֆինանսական
կառավարման գործառույթներն իրականացվում են ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն»
ԾԻԳ-ի կողմից: Հաստատությունների կողմից ներկայացվող և նեղ մասնագիտական գիտելիքներ
պահանջող գնումների փաթեթների դիտարկման/մշակված նյութերի և/կամ բովանդակության
ուսումնասիրության համար ԿԾԿ ԾԻԳ-ը ներգրավում է անհատ փորձագետների, որոնք
աջակցություն են ցուցաբերում այս գործողություններում և ծրագրերի մասնագիտական
մոնիտորինգի հարցում:
Գծապատկեր 1-ում պատկերված է ՆՄՀ-ի կազմակերպական կառուցվածքը:

Գծապատկեր 1։ ՆՄՀ-ի կազմակերպական կառուցվածք
Կրթության, գիտության,
մշակույթի և սպորտի
նախարարություն

Հայտերի
գնահատման
հանձնաժողով

ՆՄՀ համակարգող
խորհուրդ

ԿԾԿ ԾԻԳ

ԲՈՒՀ

6.1 ՆՄՀ-ի կազմակերպական մարմինները և գործառույթները
6.1.1Համակարգող խորհուրդ
ՆՄՀ-ի աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման, համակարգման և վերահսկման
նպատակով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով ձևավորվում է ՆՄՀ Համակարգող խորհուրդ
(այսուհետ՝ ՀԽ): ՀԽ-ն իրականացնում է ՆՄՀ-ի ռազմավարական պլանավորումը, կայացնում է
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որոշումներ ֆինանսավորման ենթակա ծրագրերի ընտրության վերաբերյալ և ապահովում է
ՆՄՀ-ի նպատակների իրականացումը։ ՀԽ-ն, հիմք ընդունելով ՀԳՀ-ի գնահատման
արդյունքները, կայացնում է ֆինանսավորման ենթակա ծրագրերի ընտրության վերաբերյալ
վերջնական որոշում։
ՀԽ-ի նիստերը գումարվում են ըստ անհրաժեշտության: Նիստը համարվում է իրավազոր,
եթե դրան մասնակցում են ՀԽ անդամների կեսից ավելին: ՀԽ-ի բոլոր որոշումներն ընդունվում
են նիստին ներկա անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
ՀԽ-ի կազմում ընդգրկվում են ներկայացուցիչներ հետևյալ կառույցներից՝
o ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության առավելագունը 5 ներկայացուցիչ` ՀԽ նախագահ և ՀԽ
4 անդամ
o ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի Գիտության կոմիտեի մեկ ներկայացուցիչ
o ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ- տնօրեն
o Պետական բուհերի մեկ ներկայացուցիչ
o Ոչ պետական բուհերի մեկ ներկայացուցիչ
o Բուհերի հետ համագործակցության փորձ ունեցող առաջատար ընկերությունների
երկու ներկայացուցիչ
o Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի
մեկ ներկայացուցիչ
o Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ-ի մեկ ներկայացուցիչ
Բուհերի ներկայացուցիչները իրենց բուհին առնչվող հարցերի քվեարկությանը չեն
մասնակցում:

6.1.2 ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ը ապահովում է ՀԽ-ի ու ՀԳՀ-ի
բնականոն գործունեությունը: Մասնավորապես, այն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.
- Կազմակերպում է դրամաշնորհների մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքները
և մրցույթի անցկացումը,
- ՀԽ-ին է ներկայացնում
փաստաթղթերը,

ՆՄՀ-ի

հերթական

փուլի

հետ

կապված

անհրաժեշտ

- աջակցություն է ցուցաբերում ՀԳՀ-ի գործունեությանը,
- ապահովում է հայտերի իրավասության և ամբողջականության գնահատումը,
- ՀԳՀ-ի ուսումնասիրմանն ու գնահատմանն է ներկայացնում ծրագրային հայտերը,
- ՀԽ-ի հաստատմանն է ներկայացնում ՀԳՀ-ի գնահատման հաշվետվությունը,
- բուհերի հետ կնքում է դրամաշնորհային
համաձայնագրեր` ըստ անհրաժեշտության,

պայմանագրեր

և

դրանց

լրացուցիչ
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- դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման պատշաճ վերահսկողության նպատակով
ներգրավում
է
մասնագիտական
աջակցության
խորհրդատուների`
ըստ
դրամաշնորհային ծրագրերի ոլորտների, և կազմակերպում է վերջիններիս
աշխատանքը,
- ուսումնասիրում և հաստատում է բուհերի կողմից ներկայացված դրամաշնորհային
ծրագրերի հաշվետվությունները (ֆինանսական և ծրագրային) յուրաքանչյուր փուլի
համար,
- խթանում է համագործակցությունը ՆՄՀ-ի հնարավոր գործընկերների (մասնավոր
ձեռնարկություններ,
միջազգային
կազմակերպություններ,
բարեգործական
կազմակերպություններ, գիտահետազոտական հաստատություններ և նորարարական
գաղափարների զարգացման կենտրոններ) հետ,
- անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում է սեմինարներ և աշխատաժողովներ,
- անհրաժեշտության դեպքում աջակցություն է ցուցաբերում անկախ խորհրդատուների
կողմից
ՆՄՀ-ի
ազդեցության
գնահատման
և
վերլուծության
կատարման
աշխատանքներին,
- մոնիտորինգի է ենթարկում դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացումը` ԿԳՄՍՆ-ի և
համապատասխան մասնագիտական աջակցության խորհրդատուի հետ համատեղ,
- ՀԽ-ին է ներկայացնում ՆՄՀ-ի գործունեության վերաբերյալ տարեկան ամփոփ
հաշվետվություն:

6.1.3 Հայտերի գնահատման հանձնաժողով
Բուհերի կողմից ներկայացված դրամաշնորհային ծրագրերի հայտերի ուսումնասիրման և
գնահատման նպատակով, ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ն ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հետ միասին ձևավորում է Հայտերի
գնահատման հանձնաժողով (ՀԳՀ)։
ՀԳՀ-ն բաղկացած է համապատասխան ոլորտում մասնագիտական փորձառություն ունեցող
թեմատիկ և ֆունկցիոնալ փորձագետներից, որոնք ընտրվում են նախապես կազմված
փորձագետների ցանկից:
Ելնելով հաստատված ՆՄՀ-ի ոլորտային գերակայություններից և ծրագրերի թեմատիկ
ուղղվածությունից, ԿԾԿ ԾԻԳ-ը` (ա) պատրաստում է ՀԳՀ փորձագետների տեխնիկական
առաջադրանքը, (բ) անհատ խորհրդատուների ընտրության ընթացակարգերին համաձայն
(որակավորված թեկնածուների ինքնակենսագրությունների և իրավասության պահանջների
համեմատություն, ինչպես նկարագրված է Խորհրդատուների ուղեցույցում) ՀԳՀ-ի համար
ընտրում է փորձագետներ, (գ) ՀԳՀ-ի մեջ ընդգրկվելիք փորձագետների ցանկը ներկայացնում է
ՀԽ-ի հաստատմանը: Յուրաքանչյուր հայտ գնահատվում է առնվազն երեք փորձագետի կողմից,
այդ թվում մեկ թեմատիկ և երկու ֆունկցիոնալ: Հայտերի գնահատման փորձագիտական
առանձին խմբերը փորձագետների ցանկի հետ միասին հաստատվում են ՀԽ-ի կողմից:
ՀԳՀ-ի հիմնական պարտականությունն է` ՆՄՀ Ղեկավար ձեռնարկով սահմանված
ընթացակարգերին և ձևաչափերին համապատասխան գնահատել ներկայացված ծրագրային
հայտերը և ՀԽ-ին ներկայացնել գնահատման արդյունքների վերաբերյալ եզրակացություն: ՀԳՀ-ի
եզրակացության հիման վրա ՀԽ-ն պետք է կայացնի վերջնական որոշում` ֆինանսավորման
ենթակա ծրագրերի ընտրության վերաբերյալ:
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Հայտերի գնահատման ժամանակ առաջացող խնդիրները (լրացուցիչ տեղեկատվության
անհրաժեշտությունը, հայտերի հիմնավորման և պարզաբանման կարիքները և այլն)
կարգավորվում են` քննարկելով և համաձայնեցնելով ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և ՀԽ-ի հետ` հաշվի առնելով
այն հանգամանքը, որ գնահատման եզրակացությունը պետք է ներկայացվի ՀԽ-ին չորս
շաբաթվա ընթացքում:
7. ՆՄՀ-ի գործառնական ուղենիշերը և ընթացակարգերը
Ղեկավար ձեռնարկի այս բաժնում ներկայացված են ՆՄՀ-ի գործառնական հիմնական
ուղենիշերն ու ընթացակարգերը, մասնավորապես, այս բաժնում նկարագրված են ծրագրի
գնահատման, ընտրության և իրականացման գործընթացները, դրամաշնորհային ծրագրերի
շրջանակներում իրականացվելիք գնումների ընթացակարգերը և ՆՄՀ-ի ֆինանսական
կառավարումը: Գծապատկեր 2-ում պատկերված է հայտերի գնահատման և ընտրության
գործընթացը:
Գծապատկեր 2. Հայտերի գնահատման և ընտրության գործընթացը
պակասող
թղթերի
ներկայացում

հայտի
մերժում

բուհին
իրազեկում
7 օր

ոչ

Հայտերի
ներկայացման

Հայտերի
ընդունում

հայտարարություն

իրավասության
և
ամբողջականու
թյան
գնահատում

արդյոք
հայտը
ամբողջական է

արդյոք
հայտը
իրավասու է

այո

ոչ

2 շաբաթ

2 ամիս

5 օր

այո

հայտի
ներկայացում
ՀԳՀ

10 օր

դրամաշնորհային
պայմանագրի
ստորագրում

10 օր

10 օր

5 օր

ընտրված
հայտատու
բուհերին
իրազեկում

ՀԽ-ի
վերջնական
որոշում

4 շաբաթ

եզրակացության
ներկայացում
ՀԽ-ին

ՀԳՀ-ի
կողմից
հայտի
գնահատում

առաջին
վճարում

ծրագրի
իրականացում,
առավելագույնը 24
ամիս
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7.1 Ծրագրերի ընտրություն
7.1.1 Հայտերի ներկայացման հայտարարություն

Ընդհանուր առմամբ, յուրաքանչյուր հաստատություն/բուհ կարող է իրականացնել մեկ
ծրագիր որպես հիմնական հայտատու (այն հաստատությունը, որն իր անունից ներկայացնում է
հայտը): Կոնսորցիում ծրագրերում հիմնական հայտատուն կարող է լինել միայն բուհը: Սակայն
հաստատությունները/բուհերը կարող են մինչև երեք հայտ ներկայացնել, ինչը կերաշխավորի
հաստատության/բուհի
տարբեր
ներկայացուցիչների
(կառուցվածքային
միավորների)
առավելագույն մասնակցությունը դրամաշնորհային ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը:
Հայտերի ներկայացման փուլում դրամաշնորհային ծրագրերի առավելագույն թիվը, որում
հաստատությունը/բուհը կարող է ընդգրկվել կամ որպես հիմնական հայտատու, կամ որպես
գործընկեր հաստատություն, երեքն է:
ՆՄՀ-ի կողմից տրվում են հայտերի ներկայացման բաց և հանրային հայտարարություններ:
Հայտերի ներկայացման հայտարարություններում նկարագրվում են ծրագրի ընդհանուր
նպատակները, հայտերի ներկայացման ժամկետները, դիմելու իրավասության չափանիշները, և
այլ անհրաժեշտ պայմանները: Առաջարկների մասին հայտարարությունները տարածվում են
ինչպես ԿԾԿ ԾԻԳ-ի պաշտոնական www.cfep.am էլեկտրոնային կայքում, այնպես էլ իրավասու
հաստատությունների
շրջանում:
Միաժամանակ,
անհրաժեշտության
դեպքում
հայտարարությունների տարածման, դրամաշնորհի նպատակների պարզաբանման, ինչպես նաև
հայտերի մշակման ուղղորդման նպատակով շահառուների համար կազմակերպվում են
սեմինարներ և աշխատանքային հանդիպումներ:
Հայտերի պատրաստման և ներկայացման համար տրվում է երկու ամիս ժամանակ`
հաշված ԿԾԿ ԾԻԳ-ի պաշտոնական www.cfep.am էլեկտրոնային կայքում հայտարարության
տարածման օրվանից:

7.1.2 Հայտերի ներկայացում

ՆՄՀ-ին դիմող հաստատությունները հայտերը ներկայացնում են այդ նպատակով
սահմանված հայտերի ներկայացման ձևաչափին համապատասխան: Հայտերի ներկայացման
ձևաչափը ներառում է ծրագրի վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը (ընդհանուր և հատուկ
նպատակներ, ակնկալվող արդյունքներ, ծրագրային գործողություններ, ժամանակացույց,
արդյունքի ցուցանիշներ, մոնիտորինգի և գնահատման միջոցառումներ, ծրագրի իրականացման
համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ և այլն):
Հայտերի մշակման ժամանակահատվածում (հայտերի մասին հայտարարության և հայտերի
ներկայացման միջև ընկած ժամանակահատվածում) ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից բուհերին կցուցաբերվի
անհրաժեշտ տեխնիկական օժանդակություն` վերապատրաստումների և խորհրդատվության
տրամադրման միջոցով:
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Բուհերն իրենց հայտերը կարող են ներկայացնել փոստի միջոցով, էլեկտրոնային փոստով
կամ առձեռն: Սահմանված ժամկետից հետո ներկայացված հայտերը մերժվում են:

7.1.3 Հայտի իրավասության և ամբողջականության գնահատում

Հայտերի ներկայացումից հետո ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվում է հայտ ներկայացնող
հաստատության իրավասության գնահատում: Իրավասության պայմաններին չբավարարող
հաստատությունների կողմից ներկայացված հայտերը մերժվում են: ԿԾԿ ԾԻԳ-ը իրականացնում
է նաև հայտի ամբողջականության գնահատում: Ամբողջական են համարվում այն հայտերը,
որոնք մշակվել են հայտերի ներկայացման ձևաչափի պահանջներին համապատասխան և
պարունակում են հայտարարությամբ սահմանված բոլոր փաստաթղթերը: Հայտի իրավասության
և ամբողջականության գնահատումը իրականացվում է առավելագույնը երկու շաբաթում: Ոչ
ամբողջական հայտերի դեպքում հայտը ներկայացրած հաստատությունը գրավոր իրազեկվում է
այդ մասին և վերջինիս տրվում է հնարավորություն` հայտը լրամշակելու և ներկայացվող
պահանջներին համապատասխանեցնելու նպատակով: Հայտի լրամշակման համար տրվում է
առավելագույնը մեկ շաբաթ ժամանակ:
Լրամշակումից հետո ներկայացված այն հայտերը, որոնք չեն համապատասխանում
սահմանված պահանջներին, մերժվում են:

7.1.4 Հայտերի ուսումնասիրություն և գնահատում

Իրավասության և ամբողջականության գնահատումից հետո հինգ օրվա ընթացքում այն
հայտերը, որ համարվել են ամբողջական և իրավասու, տրամադրվում են ՀԳՀ-ին` գնահատման
նպատակով: Հաստատությունների կողմից ներկայացված ամբողջական հայտերը գնահատվում
են ՀԳՀ-ի կողմից չորս շաբաթվա ընթացքում:
ՀԳՀ-ն հայտերի գնահատման արդյունքների վերաբերյալ եզրակացությունը ներկայացնում է
ՀԽ-ին:
ՀԳՀ-ի եզրակացության հիման վրա ՀԽ-ն վերջնական որոշում է կայացնում
ֆինանսավորման ենթակա ծրագրերի ընտրության վերաբերյալ: Հայտերի ներկայացման,
գնահատման, ինչպես նաև հետագայում ծրագրերի իրականացման ընթացքում առաջացող
ցանկացած բողոք կարգավորվում է ԿԲԾ ԼՖ գործառնական ձեռնարկով սահմանված բողոքների
կարգավորման մեխանիզմի համաձայն:1
7.2 Ծրագրի իրականացում
Այս բաժնում ներկայացված են դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման ուղենիշերը,
մոնիտորինգի և գնահատման ընթացակարգերը, կատարողականի ցուցիչները, ինչպես նաև
ՆՄՀ-ի մոնիտորինգը և գնահատումը: Ստորև ներկայացված գծապատկերն ամփոփ
ներկայացնում է ծրագրի իրականացման գործընթացը:
Գծապատկեր 3: Ծրագրի իրականացման գործընթացը

1

ԿԲԾ ԼՖ գործառնական ձեռնարկը հասանելի է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կայքում։
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Ծրագրի
ընտրություն

Ծանուցում

Դրամաշնորհայ
ին
համաձայնագրի
կնքում

Իրականացում

Մոնիտորինգ և
գնահատում

Որակ

Համապատասխանություն
Հայաստանյան
բուհեր

Արդյունավետություն

7.2.1 Ծանուցում և դրամաշնորհային պայմանագրի կնքում

Ֆինանսավորման ենթակա ծրագրերի ընտրության վերաբերյալ վերջնական որոշման
կայացումից հետո հնգօրյա ժամկետում հայտ ներկայացրած բոլոր հաստատությունները
ծանուցում են ստանում ծրագրերի ընտրության վերջնական որոշման վերաբերյալ: Ծանուցումից
հետո այն հաստատությունները, որոնց ծրագրերը հավանության են արժանացել, հրավիրվում են
ՀՀ ԿԳՄՍՆ Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի հետ դրամաշնորհային պայմանագրի
կնքման` տաս օրվա ընթացքում: Դրամաշնորհային պայմանագրի օրինակելի ձևը կցված է ՂՁ-ին
(Առդիր 5): Այն հայտատու հաստատություններին, որոնց ներկայացրած հայտերը չեն
ֆինանսավորվում ՆՄՀ ՀԽ-ի որոշման համաձայն, ուղարկվում են համապատասխան մերժման
նամակներ:
7.2.2 Իրականացում

Դրամաշնորհային պայմանագրի կնքումից հետո շահառու հաստատությունը սկսում է
իրականացնել իր ծրագիրը՝ համաձայն ծրագրի իրականացման պլանի և ժամանակացույցի,
ինչպես նաև Ղեկավար ձեռնարկում սահմանված ուղենիշերի: Եթե ծրագրի իրականացման
ընթացքում այլ կազմակերպությունների ներգրավման անհրաժեշտություն է առաջանում,
համակարգող հաստատությունը այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ին: Դրա հիման
վրա, ՆՄՀ ՀԽ-ի որոշմամբ, պայմանագրի համապատասխան փոփոխության վերաբերյալ
լրացուցիչ համաձայնագիր է մշակվում և ստորագրվում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի միջև: Եթե նոր
ներգրավված կազմակերպությունը գումարային մասնակցություն է ունենալու ծրագրին, ապա
այդ դեպքում մասնակցությունը դիտվում է որպես հավելյալ համաֆինանսավորում: Եթե ՆՄՀ
դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում
փոփոխություններ իրականացնել դրամաշնորհային ծրագրի նկարագրում/իրականացման
պլանում/նախահաշվում` ծրագրի առավել արդյունավետ իրականացման նպատակով կամ որևէ
օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով, ապա բուհը գրավոր կարգով տեղեկացնում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ին
դրա մասին: ԿԾԿ ԾԻԳ-ը և տվյալ բուհը ստորագրում են դրամաշնորհային պայմանագրի
համապատասխան համաձայնագիր` արտացոլելով առաջարկվող փոփոխությունները, եթե
դրանք ընդունելի են ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից: Այդ փոփոխությունները չպետք է որևէ ազդեցություն
ունենան ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի նպատակների իրագործման փաստի վրա: Ծրագրի
ընթացքում տնտեսված գումարների առկայության և դրանց օգտագործման վերաբերյալ բուհի
առաջարկները ենթակա են քննարկման և հաստատման ՆՄՀ ՀԽ-ի կողմից:
Շահառու հաստատություններից պահանջվում է կանոնակարգել իրենց ծրագրերի բյուջեն և
ծախսերը՝ համաձայն սույն Ղեկավար ձեռնարկի: Այս գործընթացներն արդյունավետ
իրականացնելու նպատակով` յուրաքանչյուր հաստատության կողմից նշանակվում է Ծրագրի
ղեկավար, ով պատասխանատու է ծրագրի իրականացման համար: Ծրագրի ղեկավարը
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պատասխանատու է նաև ծրագրային գործողությունների իրականացման համար՝ համաձայն
դրամաշնորհային պայմանագրում և Ղեկավար ձեռնարկում սահմանված պայմանների և
ժամանակացույցի:
Ծրագրի ղեկավարի պարտականություններն են՝


պատրաստել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի նկարագրությունը, մոնիտորինգի և
գնահատման պլանը, իրականացման պլանը, ինչպես նաև տրամաբանական
կառուցվածքը` համապատասխան Առդիր 2-ի և դրա կից հավելվածների,



պատշաճ
կերպով
կազմակերպել
ծրագրով
նախատեսված
միջոցառումների
իրականացումը` համաձայն Ղեկավար ձեռնարկի և դրամաշնորհային պայմանագրի,



ղեկավարել և իրականացնել ծրագրի ընթացիկ մոնիտորինգը,



աջակցել ԿԳՄՍՆ և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող մոնիտորինգին,



աջակցել
ծրագրի
աուդիտի
իրականացմանը`
տեղեկատվություն և փաստաթղթեր,



սերտորեն համագործակցել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շահեկիցների
ապահովելով տարբեր կողմերի միջև արդյունավետ երկխոսությունը,



կազմակերպել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հրապարակայնության ապահովմանն
ուղղված գործողությունները,



կազմակերպել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի արդյունքների տարածմանն ուղղված
գործողությունները:

տրամադրելով

պահանջվող
հետ`

Յուրաքանչյուր բուհ նշանակում է նաև ծրագրի համակարգող, հաշվապահ և գնումների
մասնագետ` ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հաջող իրականացումն ապահովելու համար:
Ծրագրի համակարգողի պարտականություններն են.


աջակցել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի նկարագրության, մոնիտորինգի և
գնահատման պլանի, իրականացման պլանի, ինչպես նաև տրամաբանական
կառուցվածքի պատրաստմանը,



աջակցել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի գնումների մասնագետին ՆՄՀ
դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեն կազմելու նպատակով դրամաշնորհային ծրագրով
նախատեսված
ապրանքների,
ծառայությունների,
վերապատրաստումների
շուկայական գների ուսումնասիրության ընթացքում,



համաձայն դրամաշնորհային պայմանագրի` պատրաստել
ներկայացնել անհրաժեշտ ծրագրային հաշվետվություններ,



ՆՄՀ ՀԽ-ի, ԿԳՄՍՆ և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի պահանջով տրամադրել ծրագրի իրականացման
վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և փաստաթղթեր:



պահպանել ծրագրին առնչվող բոլոր փաստաթղթերի բնօրինակները,



աջակցել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հրապարակայնության ապահովմանն
ուղղված գործողությունների կազմակերպմանը,



աջակցել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի արդյունքների տարածմանն ուղղված
գործողությունների կազմակերպմանը,

և

ԿԾԿ

ԾԻԳ-ին
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սերտորեն համագործակցել
գնումների մասնագետի հետ,



վերլուծել ծրագրի իրականացման ընթացքը և առաջարկներ ներկայացնել ծրագրի
ղեկավարին`
ՆՄՀ
դրամաշնորհային
ծրագրի
իրականացման
ընթացքի
արդյունավետության բարձրացման նպատակով,



վերանայել մոնիտորինգի և գնահատման պլանը ծրագրի իրականացման ընթացքում
և վերանայված տարբերակները ներկայացնել ԿԾԿ ԾԻԳ-ին:

ՆՄՀ

դրամաշնորհային

ծրագրի

հաշվապահի

և

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի գնումների մասնագետի պարտականություններն են.


Կազմել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հայտի փաթեթի հետ ներկայացվելիք
գնումների պլանը Առդիր 2-ի Հավելված 5-ի համաձայն,



Իրականացնել շուկայի ուսումնասիրություն ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեի
տողերի նախահաշվային արժեքների որոշման համար` համաձայն Առդիր 2-ի
Հավելված 7-ի,



Կազմել մրցութային փաստաթղթերը` ներառյալ ծառայությունների տեխնիկական
նկարագրերն ու ապրանքների գնման համար անհրաժեշտ տեխնիկական
հատկորոշիչները` համաձայնեցնելով դրանք ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի
ղեկավարի և համակարգողի հետ,



Համաձայն ՂՁ 7.3 բաժնի` մրցութային փաստաթղթերը` ներառյալ տեխնիկական
առաջադրանքներն ու ապրանքների տեխնիկական հատկորոշիչները, ներկայացնել
ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կամ ՀԲ հաստատմանը,



Կազմակերպել գնման գործընթացը` համաձայն ՂՁ-ի 7.3 բաժնի,



Կազմակերպել հայտերի/առաջարկների գնահատման գործընթացը և արդյունքները
ներկայացնել ծրագրի ղեկավարին,



Պատրաստել ծառայությունների և ապրանքների գնման պայմանագրերը,
համաձայնեցնել դրանք ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավարի և համակարգողի
հետ,



Գնումների արդյունքները ներկայացնել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կամ ՀԲ հաստատմանը`
համաձայն ՂՁ 7.3 բաժնի,



Հետևել գնումների ընթացակարգերին և ժամանակացույցին,



Վարել
մասնակիցների
և
ձեռքբերված
գրանցամատյան` ներառելով մասնավորապես.

ապրանքների/ծառայությունների

o հայտողների/մասնակիցների անունները
o հաղթողի անունը
o մատակարարվելիք
անվանումները

ապրանքների/մատուցվելիք

ծառայությունների



Ապահովել կնքված պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակումը
ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում` համապատասխան ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից տրվող
ձևաչափի,



ԿԾԿ ԾԻԳ-ին ներկայացնել կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը,
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Ծրագրի իրականացման ընթացքում, ըստ անհրաժեշտության, վերանայել
գնումների պլանը և վերանայված տարբերակները ներկայացնել ԿԾԿ ԾԻԳ-ին:

Ծրագրի հաշվապահի պարտականություններն են.


աջակցել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի գնումների մասնագետին ՆՄՀ
դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեն կազմելու նպատակով դրամաշնորհային ծրագրով
նախատեսված
ապրանքների,
ծառայությունների,
վերապատրաստումների
շուկայական գների ուսումնասիրության ընթացքում,



պատրաստել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեն` համապատասխան Առդիր 2-ի
Հավելված 1-ի,



հաշվառել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ձեռքբերված
ապրանքները ՀՀ օրենսդրության համաձայն` ներառելով հետևյալ տվյալները.
o ապրանքի անունն ու քանակը/ծավալը
o մատակարարի անունն ու հասցեն
o վճարման ամսաթիվը
o հաշիվ-ապրանքագրի համարը
o ձեռքբերման ամսաթիվը, ձեռքբերված ապրանքների տեսակն ու քանակները
o ապրանքի որակը
փաստաթղթերը

կամ

երաշխիքային

սպասարկումը

երաշխավորող



Հաշվառել մատուցված ծառայությունները ՀՀ օրենսդրության համապատասխան,



Կազմակերպել հաշվապահությունը ՂՁ-ի 7.4 բաժնի համաձայն,



Իրականացնել
դրամաշնորհային
օրենսդրության համապատասխան,



Իրականացնել անհրաժեշտ բանկային և կանխիկ գործառնությունները,



Ապահովել
ՆՄՀ դրամաշնորհային
համակարգչային ծրագրով,



Կազմել ֆինանսական հաշվետվությունները և ներկայացնել ծրագրի ղեկավարին`
համաձայն դրամաշնորհայի պայմանագրով նախատեսված ձևաչափերի և
ժամանակացույցի,



Աջակցել ծրագրի աուդիտի իրականացմանը`
տեղեկատվություն և փաստաթղթեր:

ծրագրի

միջոցների

ծրագրի

հաշվառումը`

հաշվապահության

տրամադրելով

ՀՀ

վարումը

պահանջվող

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի աշխատակազմի բոլոր վերոնշյալ անդամները պետք է
բավարարեն հետևյալ նվազագույն որակավորման պահանջներին.


տվյալ պաշտոնի համար պահանջվող համապատասխան կրթություն,



համապատասխան ոլորտում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ,



ՀՀ կրթական համակարգի և վերջին տարիներին իրականացվող բարեփոխումների
իմացություն,
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տվյալ ոլորտին առնչվող օրենսդրության իմացություն, օրինակ` գնումների
մասնագետի համար` գնումների և ֆինանսական ընթացակարգերի իմացություն,
հաշվապահի համար` ֆինանսական ընթացակարգերի իմացություն,



ՀԲ կողմից ֆինանսավորված ծրագրերում աշխատանքի փորձը ցանկալի է,



միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքի փորձը ցանկալի է,



Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն,



Համակարգչային բավարար հմտություններ (MS Office, ինտերնետ, այլ):

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի աշխատակազմի անդամները, ինչպես նաև բուհի
բարձրագույն ղեկավարության ներկայացուցիչները չեն կարող ընտրվել իբրև ծրագրի
իրականացման հետ կապված խորհրդատուներ:

7.2.3 Դրամաշնորհային ծրագրի հաշվետվողականությունը

ՆՄՀ դրամաշնորհառու բուհը պետք է ներկայացնի ծրագրի իրականացման ծրագրային և
ֆինանսական հաշվետվություններ յուրաքանչյուր փուլի ավարտից հետո 10 աշխատանքային
օրվա ընթացքում: Հաշվետվությունները պետք է հաստատված լինեն բուհի օրինական
ներկայացուցչի կողմից: Հաշվետվություններին կից պետք է ներկայացվի հաջորդ փուլի համար
ծրագրի բյուջեով սահմանված համաֆինանսավորման գումարը ծրագրի համաֆինանսավորման
գործառնական հաշվին՝ տվյալ փուլը սկսելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում,
փոխանցելու վերաբերյալ փաստաթղթերը (վճարման հանձնարարագրի պատճեն/ բանկային
քաղվածք):
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման համար հաստատությունները
կիրառում են ֆինանսական հաշվետվության ձևաչափը, որը ներառում է ֆինանսավորման
աղբյուրները և գումարների օգտագործումը՝ ըստ ծրագրի ծախսատեսակների:
Ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացվում են ըստ ծրագրի փուլերի՝ ծախսերը
հիմնավորող փաստաթղթերի պատճենների հետ միասին (բանկային քաղվածքները, վճարման
հանձնարարագրերը, հաշիվ-ապրանքագրերը, հանձնման-ընդունման ակտերը, պայմանագրերը
և այլն):
Ֆինանսական հաշվետվությունների հետ միաժամանակ ներկայացվում են նաև ծրագրային
հաշվետվությունները: Դրանցում նկարագրվում են տվյալ փուլում կատարված աշխատանքները,
ստացված արդյունքները, ինչպես նաև տեղեկատվություն` տվյալ փուլի ընթացքում առաջացած
խնդիրների ու դրանց հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ (եթե այդպիսիք եղել են):
Միաժամանակ, եթե ծրագրի փուլի տևողությունը գերազանցում է երեք ամիսը,
հաստատությունը ներկայացնում է եռամսյակային ծրագրային հաշվետվություն` յուրաքանչյուր
եռամսյակի ավարտից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում նույն ձևաչափով, ինչ որ
փուլային ծրագրային հաշվետվությունները:
Բացի փուլային ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվություններից, որ ներկայացվում են
ամեն փուլի ավարտից հետո, բուհերը պետք է պատրաստեն և ԿԾԿ ԾԻԳ-ին ներկայացնեն
ավարտական ֆինանսական և ծրագրային հաշվետվություններ ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի
ավարտից հետո 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ավարտական ծրագրային և
ֆինանսական հաշվետվությունները պետք է հաստատվեն ՆՄՀ ՀԽ-ի կողմից:
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7.2.4 Բուհերի դրամաշնորհային ծրագրերի մոնիտորինգ և գնահատում

ՆՄՀ
դրամաշնորհային
ծրագրի
արդյունավետ
իրականացման
նպատակով
դրամաշնորհառու հաստատությունները պետք է պարբերաբար իրականացնեն ծրագրի ներքին
մոնիտորինգ և գնահատում՝ ներգրավելով ծրագրի կառավարման անձնակազմը, քաղաքացիներ՝
բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, բուհի այլ ներկայացուցիչներ, ուսանողներ և
անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ մասնագետներ։
Դրամաշնորհառու հաստատությունները պետք է իրականացնեն մշտադիտարկումն ու
գնահատումը մոնիտորինգի և գնահատման շրջանակի համաձայն, որը բաղկացած է երեք
մասից. նկարագրական բաղադրիչ, հիմնական խնդիրների, ծրագրերի և մշտադիտարկման ու
գնահատման առկա կարողությունների նկարագիր, պահանջվող ռեսուրսներ և իրականացվելիք
գործողություններ: Մոնիտորինգի և գնահատման շրջանակը պետք է հասցեագրի հետևյալ
հարցերը.


ինչ պետք է մշտադիտարկվի և գնահատվի,



ով է պատասխանատու մշտադիտարկման և գնահատման գործողությունների
համար,



երբ է նախատեսվում մշտադիտարկումն ու գնահատումը (բուհը պետք է մշակի
մշտադիտարկման և գնահատման պլան ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի համար`
համաձայն Առդիր 2-ի Հավելված 6-ի),



ինչպես պետք է իրականացվի մշտադիտարկումն ու գնահատումը (մեթոդներ):

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի մշտադիտարկումը կկրի շարունակական բնույթ: ՆՄՀ
դրամաշնորհային ծրագրի գնահատումը կիրականացվի երեք փուլով.


նախնական գնահատում (պետք է ներկայացվի ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի
հայտում` սկզբնական իրավիճակի ներկայացման և ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի
հիմնավորման շրջանակներում),



միջնաժամկետ գնահատում,



վերջնական գնահատում:

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի արտաքին մոնիտորինգը իրականացվում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և
ԿԳՄՍՆ կողմից` բուհի կողմից ներկայացված մոնիտորինգի և գնահատման պլանի համաձայն:
Իրականացման ընթացքում ծրագրերը պարբերաբար ենթարկվում են մոնիտորինգի:
Մոնիտորինգի ընթացքում ուսումնասիրվում է ծրագրի իրականացման ընթացքը և,
անհրաժեշտության
դեպքում,
շահառու
հաստատություններին
տրամադրվում
է
համապատասխան խորհրդատվություն: Մոնիտորինգի հիմնական նպատակն է երաշխավորել,
որ ծրագրի իրականացումն ընթանում է սահմանված գործողությունների պլանին
համապատասխան, ինչպես նաև որոշակի չկանխատեսված հանգամանքների դեպքում
նախաձեռնել ծրագրի գործողությունների փոփոխություններ:
Դրամաշնորհային ծրագրերի արտաքին մոնիտորինգն իրականացվում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի
կողմից` ներգրավելով ԿԳՄՍՆ ներկայացուցիչների: Դրամաշնորհային ծրագրերի մոնիտորինգի և
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գնահատման աշխատանքներում, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են ներգրավվել նաև
տեղական և միջազգային փորձագետներ:
Մոնիտորինգի արդյունքում ի հայտ եկած խախտումների, էական շեղումների կամ
թերացումների դեպքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ը կարող է ՀԽ-ի քննարկմանը ներկայացնել ծրագրի
դադարեցման հարցը:

7.2.5 Կատարողականի ցուցիչները

Դրամաշնորհային ծրագրերի կատարողականը գնահատելու նպատակով ծրագրերում
նախատեսվում են կատարողականի ցուցիչներ: Կատարողականի ցուցիչները սահմանվում են
ՆՄՀ-ի նպատակների և խնդիրների մանրամասն վերլուծության հիման վրա: Կատարողականի
ցուցիչների սահմանման ժամանակ հաշվի է առնվում նաև հասանելի տվյալների
արժանահավատությունը և վստահելիությունը:
Դրամաշնորհային ծրագրերի կատարողականի ցուցիչները պետք է բնութագրեն ծրագրի
որակը, համապատասխանությունը և արդյունավետությունը: Կատարողականի ցուցիչները
պետք է արտացոլվեն ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի տրամաբանական կառուցվածքում և
մոնիտորինգի ու գնահատման պլանում:

7.2.6 ՆՄՀ-ի համակարգի գնահատում և մոնիտորինգ

ՆՄՀ-ի` որպես ամբողջական համակարգի մոնիտորինգի և գնահատման իրականացումը`
ներառյալ դրամաշնորհային հայտերի ներկայացման և գնահատման գործընթացը, առանձին
դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացումը բուհերի կողմից, ինչպես նաև համակարգում
ներգրավված այլ կողմերի՝ գործառույթների իրականացումը (ինչպիսիք են ԿԾԿ ԾԻԳ-ը, ՀԽ-ն և
ՀԳՀ-ն), կազմակերպվում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից` ներգրավելով անկախ (անհրաժեշտության
դեպքում` միջազգային) գնահատողների:
Շահառու հաստատությունների կողմից ԿԾԿ ԾԻԳ ներկայացվող հաշվետվությունները,
իրականացվող ծրագրի արդյունքների հետ մեկտեղ իրենց մեջ պետք է պարունակեն նաև ՆՄՀ-ի
գործունեության բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ, որոնք կօգտագործվեն ՆՄՀ-ի
հետագա բարելավման համար:
7.3 Գնումների մեթոդներ
Ղեկավար ձեռնարկի այս բաժնում ներկայացված են դրամաշնորհային ծրագրերի
շրջանակներում իրականացվելիք գնումների ընթացակարգերը: ՆՄՀ-ի յուրաքանչյուր շահառու
հաստատություն պետք է հետևի այս ընթացակարգերին:
Գնման եղանակի ընտրությունը կախված է մի շարք գործոններից, ինչպիսիք են`
պահանջվող գույքի և ծառայության տեսակը, պահանջվող գույքի և ծառայության
նախահաշվային արժեքը, օտարերկրյա հայտատուների մասնակցության հավանականությունը և
գնման գործընթացի հետ կապված ծախսերը: ՆՄՀ դրամաշնորհառու հաստատությունը ծրագրի
շրջանակներում գնման գործընթացները պետք է իրականացնի համաձայն հայտի հետ
ներկայացվող գնումների պլանի (Առդիր 2-ի Հավելված 5): Այն դեպքում, եթե ՆՄՀ
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դրամաշնորհային ծրագրի իրականացման ընթացքում ի հայտ է գալիս գնումների պլանի
փոփոխության անհրաժեշտություն, ապա դրամաշնորհառու հաստատությունը վերանայում է
գնումների պլանը և ներկայացնում ԿԾԿ ԾԻԳ-ին` նախատեսվող փոփոխությունները
համապատասխան հիմնավորումներով:
ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեի այլ ծախսեր հոդվածի շրջանակներում
ապրանքների/ծառայությունների ձեռքբերումը կարող է իրականացվել առանց ստորև
նկարագրված գնումների/ընտրության ընթացակարգերի կիրառության: Ստորև նկարագրված
գնումների/ընտրության ընթացակարգերը չեն կիրառվում նաև գործուղման ընթացքում
ավիատոմսերի և հյուրանոցային ծառայությունների ձեռքբերման համար:

7.3.1 Ապրանքների ձեռքբերում

Ապրանքների
գնումը
(ներառյալ
սարքավորումները
և
ոչ
խորհրդատվական
ծառայությունները) իրականացվում է համաձայն Համաշխարհային բանկի «Գնումների
կարգավորումներ ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման վարկառուների համար»
թվագրված հուլիս 2016, վերանայված նոյեմբեր 2017,
օգոստոս 2018 և նոյեմբեր 2020
(«Կարգավորումներ») պայմանների, ինչպես նաև վարկային համաձայնագրի պահանջների:
Համաշխարհային բանկի «Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի և Միջազգային
Զարգացման Ընկերակցության» կողմից հատկացվող վարկերի և փոխառությունների միջոցով
ֆինանսավորվող ծրագրերում կոռուպցիայի և խարդախության դեմ պայքարի և
կանխարգելման» ուղեցույցը նույնպես կիրառվում է այս ծրագրի նկատմամբ (թվագրված
հոկտեմբերի 15, 2006 և խմբագրված 2011 թվականի հունվարին):
Ուղիղ գնում
Ապրանքները կարող են ձեռք բերվել ուղիղ գնման եղանակով` առանց մրցույթի,
հետևյալ դեպքերում`
1. Նախկինում մատակարարված ապրանքների լրացուցիչ քանակների ձեռքբերում, եթե
նախորդ պայմանագիրը շնորհվել է վերոնշյալ կարգավորումների համաձայն(ոչ ուշ քան
վերջին 12 ամիսների ընթացքում), իրականացվել է գոհացուցիչ կերպով,գները ողջամիտ են
և մրցակցության արդյունքում որևէ առավելություն չի ստացվելու:
2. Գնված սարքավորումների և/կամ դրանց մասերի համապատասխանեցման նպատակով,
լրացուցիչ սարքավորումների և դրանց մասերի ձեռքբերում գոյություն ունեցող
սարքավորման համար:
3. Հեղինակային կամ սեփականության իրավունք ունեցող ապրանքի գնում, որը հնարավոր է
ձեռք բերել միայն մեկ աղբյուրից:
4. Այն դեպքերում, երբ տվյալ գործողության համար պատասխանատուն պահանջում է, որ
հիմնական ապրանքների գնումը կատարվի որոշակի մատակարարից՝ որպես
արդյունավետության և ֆունկցիոնալ երաշխիքն ապահովելու պայման:
5. Բացառիկ իրավիճակներում, ինչպիսիք են օրինակ բնական աղետները և արտակարգ
իրավիճակները:
Ուղիղ գնման միջոցով ապրանքների ձեռք բերման համար մինչև պայմանագրի կնքումը պետք է
իրականացվեն հետևյալ գործողությունները.
 կազմել ապրանքների գնման նախահաշիվ,
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կազմել ուղիղ գնման համար հիմնավորում,
նախահաշիվը և հիմնավորումը ներկայացնել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաստատմանը,
պայմանագրի պայմանները համաձայնեցնել մատակարարի հետ,
հիմնավորել, որ ուղիղ պայմանագրով ապրանքների մատակարարման գները առնվազն
նույնն են այլ գնորդներին առաջարկվող նույն ապրանքների գների նկատմամբ:
 պայմանագրի շնորհումը հրապարակել բուհի և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կայքերում:
Ուղիղ գնման միջոցով ապրանքների ձեռք բերման գործընթացը ենթակա է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի
հաստատմանը:

Գնանշում
Մինչև 100 000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք նախահաշվային արժեք ունեցող ապրանքները
կարող են ձեռք բերվել գնանշման մեթոդով՝ բաց կամ սահմանափակ եղանակով: Գնանշման
ժամանակ կատարվում է գների համեմատություն նվազագույնը երեք տարբեր մատակարարների
կողմից ստացված գնառաջարկների միջոցով: Գնառաջարկ ներկայացնելու հրավերը պետք է
պարունակի ապրանքի նկարագրությունը, տեխնիկական հատկորոշիչները, քանակները, ինչպես
նաև մատակարարման ժամկետը և վայրը: Գնառաջարկները պետք է ներկայացվեն գրավոր`
մինչև հրավերում նշված ժամկետը: Հաղթողի գնառաջարկում ներկայացված պայմանները
հանդիսանում են պայմանագրի կազմման հիմք:
Գնանշման իրականացման
իրականացնելու դեպքում.

գործողությունները

սահմանափակ

եղանակով

մրցույթն

i.

ստեղծել գնման հանձնաժողով նվազագույնը երեք և առավելագույնը հինգ անդամներից,

ii.

կազմել գնվող ապրանքների ցանկը և տեխնիկական հատկորոշիչները,

iii.

կազմել պոտենցիալ մատակարարների ցանկը` բավականաչափ լայն, առողջ
մրցակցության ապահովման համար: Ցանկը կազմելու համար պետք է հիմնվել շուկայի
ուսումնասիրության վրա, ինչպես նաև հաշվի առնել նախկին փորձը: Ցանկը կազմելիս
պետք է նկատի ունենալ, որ մրցակցություն ապահովելու համար պետք է ստանալ
մրցույթի պահանջներին համապատասխանող նվազագույնը երեք գնառաջարկ,

iv.

կազմել գնառաջարկ ներկայացնելու հրավերը` օգտագործելով ԿԾԿ ԾԻԳի կողմից տրված
ձևը և ուղարկել պոտենցիալ մատակարարներին,

v.

մինչև նշված վերջնաժամկետը ստանալ գնառաջարկները և գնահատել դրանք2,

vi.

գնման հանձնաժողովի կողմից կազմել գնահատման հաշվետվություն ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից
տրված ձևով,

vii.

կնքել պայմանագիր ամենացածր գին և համապատասխանող հայտ ներկայացրած
մատակարարի հետ,

viii.

մինչև պայմանագրի կնքումը մրցույթի գործընթացը պահել գաղտնի:

ix.

Պայմանագրի շնորհումը հրապարակել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում:

2

Գնահատումը կարող է իրականացվել, եթե առկա են նվազագույնը երեք համապատասխան գնառաջարկներ: Այն դեպքում, երբ
համապատասխան գնառաջարկների թիվը երեքից քիչ է, ապա գնահատումը չի կարող իրականացվել և նոր գնանշում պետք է իրականացվի`
ընդլայնելով մատակարարների ցանկը, որոնց պետք է տրամադրվեն գնառաջարկները` նվազագույնը 3 համապատասխան գնառաջարկի
առկայություն ապահովելու նպատակով:
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Գնանշման փաթեթները ենթակա են ՀԲ-ի հետագա դիտարկմանը: Բոլոր գնանշման
փաթեթները և արդյունքները ենթակա են ԿԾԿ ԾԻԳ-ի նախադիտարկմանը և հաստատմանը:

Մրցակցային գնում ՄԳԲԱ՝բաց, ազգային եղանակով
Ապրանքները, որոնց նախահաշվային արժեքը գերազանցում է 100 000 ԱՄՆ դոլարը, կարող
են ձեռքբերվել ՄԳԲԱ-ի միջոցով:
Մրցակցային գնումների բաց, ազգային եղանակը կարող է օգտագործվել ծրագրով
նախատեսված ապրանքների գնումներ իրականացնելու նպատակով` հետևյալ պահանջներին
համապատասխանելու դեպքում՝
i.

կազմակերպությունները, որոնցում Հայաստանի Հանրապետությունն ունի մեծ բաժնեմաս,
չպետք է հրավիրվեն գնումների մրցույթին, եթե նրանք չունեն բավարար հիմքեր, որոնք
կապացուցեն
իրավական
տեսանկյունից
այդ
ընկերության
ֆինանսական
ինքնավարությունը և առևտրային իրավական դաշտում վերջինիս գործունեություն
ծավալելու փաստը,

ii.

մեծ ծավալով ծրագրերի համար պետք է իրականացվի նախաորակավորում,

iii.

նախաորակավորման և հետորակավորման չափանիշները պետք է ներառեն նախկինում
իրականացված
պայմանագրերի
կատարողական
ցուցանիշներ,
ինչպես
նաև
հայտատուների ֆինանսական, կառավարչական և տեխնիկական կարողություններ,

iv.

այն հայտատուները, որոնք կներկայանան համատեղ հայտով, պետք է համապարտ
պատասխանատվություն կրեն իրենց պարտավորությունների նկատմամբ,

v.

նախահաշիվը չպետք է հրապարակվի,

vi.

ոչ մի հայտ չպետք է մերժվի հայտերի բացման ժամանակ,

vii.

ոչ մի հայտ չպետք է մերժվի այն պատճառով, որ այն գերազանցում է նախահաշվային
արժեքը: Մրցույթը կարող է չեղյալ համարվել և նոր մրցույթ կարող է հայտարարվել միայն,
եթե ՀԲ-ի Գնումների կարգավորումների 5.58-5.61 հոդվածով սահմանված պայմանները
բավարարված են,

viii.

հայտերի գնահատման բոլոր չափանիշները պետք է դրամական արտահայտությամբ
չափելի լինեն կամ արտահայտվեն բավարար/ոչ-բավարար չափանիշներով,

ix.

իրականացման ժամանակ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի նախնական համաձայնությունը պարտադիր է
պայմանագրով
սահմանված
ծավալի/պայմանների
ցանկացած
փոփոխություն
իրականացնելու համար,

x.

պայմանագրի շնորհումը հրապարակել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում:

ՄԳԲԱ-ի իրականացման գործողությունները.
i. Ստեղծել հայտերի գնահատման հանձնաժողով`
աշխատանքային խմբերը իրենց անդամներով,

ներառելով

համապատասխան

ii.

կազմել գնման ենթակա ապրանքների ցանկը և տեխնիկական բնութագրերը,

iii.

կազմել մրցութային փաստաթղթերը՝ օրինակելի ձևի հիման վրա,

iv.

ուղարկել մրցութային փաստաթղթերը ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաստատմանը,
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v.

հրապարակել հայտերի ներկայացման հրավերը/փաթեթը,

vi.

հայտերի ընդունում, բացում և բացման արձանագրության ուղարկում ԿԾԿ ԾԻԳ-ին,

vii. գնահատման հաշվետվության կազմում և պայմանագրի շնորհում` ըստ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի
կողմից տրվող ձևի և ուղարկում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաստատմանը,
viii. մասնակիցների իրազեկում, պայմանագրի շնորհման մասին տեղեկացում հաղթողին և
կատարման երաշխիքի ստացում, ինչպես պահանջվում է,
ix.

պայմանագրի կնքում ամենացածր գին ներկայացրած համապատասխանող հայտ
ներկայացրած հայտողի հետ,

x.

պայմանագրի պատճենի ուղարկում ԿԾԿ ԾԻԳ,

xi.

մինչև պայմանագրի կնքումը մրցույթի գործընթացը պահել գաղտնի,

xii. հրապարակել պայմանագրի շնորհում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում,
xiii. ապահովել, որ թեստերն ու փորձարկումները (ըստ պահանջվածի) իրականացվել են
մինչև ընդունումը,
xiv. պահպանել բոլոր փատաթղթերը։

ՄԳԲԱ-ի բոլոր փաթեթները և արդյունքները ենթակա են ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաստատմանը:

Մրցակցային գնում (ՄԳԲՄ)՝ բաց, միջազգային եղանակով
Ապրանքները, գնվում են ՄԳԲՄ-ի մեթոդով, եթե երկրում բացակայում են նշված
ապրանքների տեղական մատակարարները կամ եթե միջազգային մասնակցությունը մրցույթին
կխթանի մրցակցությունը:
ՄԳԲՄ-ի իրականացման գործողությունները
i. Ստեղծել հայտերի գնահատման հանձնաժողով`
աշխատանքային խմբերը իրենց անդամներով,

ներառելով

համապատասխան

ii.

կազմել գնման ենթակա ապրանքների ցանկը և տեխնիկական բնութագրերը,

iii.

կազմել մրցութային փաստաթղթերը՝ օրինակելի ձևի հիման վրա,

iv.

ուղարկել մրցութային փաստաթղթերը ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաստատմանը,

v.

հրապարակել հայտերի ներկայացման հրավերը/փաթեթը,

vi.

հայտերի
ընդունում,
բացում
և
բացման
արձանագրության,
հաշվետվության կազմում ` ուղարկում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաստատմանը

գնահատման

vii. մասնակիցների իրազեկում՝ պայմանագրի շնորհման մտադրության մասին՝ պահպանելով
բողոքարկման համար անհրաժեշտ ժամանակաշրջանի պայմանը /Standstill period/,
viii. պայմանագրի շնորհման մասին տեղեկացում հաղթողին` ըստ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից տրվող
ձևի, կատարման երաշխիքի ստացում, ինչպես պահանջվում է,
ix.

պայմանագրի կնքում ամենացածր գին ներկայացրած և համապատասխանող հայտ
ներկայացրած հայտողի հետ,

x.

պայմանագրի պատճենի ուղարկում ԿԾԿ ԾԻԳ-ին,

32

xi.

մինչև պայմանագրի կնքումը մրցույթի գործընթացը պահել գաղտնի,

xii. հրապարակել պայմանագրի շնորհում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում,
xiii. ապահովել, որ թեստերն ու փորձարկումները (ըստ պահանջվածի) իրականացվել են
մինչև ընդունումը,
xiv. պահպանել բոլոր փաստաթղթերը։

ՄԳԲՄ-ի փաթեթները և արդյունքները ենթակա են ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաստատմանը:

100 000 ԱՄՆ դոլար նախահաշվային արժեքը գերազանցող մրցույթները չեն կարող
իրականացվել գնանշման եղանակով:
1 000 000 ԱՄՆ դոլար նախահաշվային արժեքը գերազանցող մրցույթները չեն կարող
իրականացվել Մրցակցային գնում՝ բաց, ազգային /ՄԳԲԱ/ եղանակով:

7.3.2 Խորհրդատվական ծառայությունների ընտրություն
Ծառայությունների
մատուցման
համար
կազմակերպությունների
կամ
անհատ
խորհրդատուների ընտրությունն իրականացվում է համաձայն Համաշխարհային բանկի
«Գնումների կարգավորումներ ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման վարկառուների
համար» թվագրված հուլիս 2016, վերանայված նոյեմբեր 2017, օգոստոս 2018 և նոյեմբեր 2020
(«Կարգավորումներ»), ինչպես նաև վարկային համաձայնագրի պահանջների: Համաշխարհային
բանկի «Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի և Միջազգային Զարգացման
Ընկերակցության»
կողմից
հատկացվող
վարկերի
և
փոխառությունների
միջոցով
ֆինանսավորվող ծրագրերում կոռուպցիայի և խարդախության դեմ պայքարի և
կանխարգելման» ուղեցույցը նույնպես կիրառվում է այս ծրագրի նկատմամբ (թվագրված
հոկտեմբերի 15, 2006 և խմբագրված 2011 թվականի հունվարին):
ա ) Կազմակերպության ընտրություն
Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավերի կամ հայտարարության հիման վրա
ստացված հայտրին կից ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա կազմվում է
խորհրդատուների կարճ ցանկ` նվազագույնը 6 կազմակերպություններից, որոնց միջև
կատարվում է ընտրություն:
Խորհրդատուի որակավորման հիման վրա ընտրություն
Խորհրդատուի որակավորման հիման վրա կազմակերպության ընտրության նպատակով
անհրաժեշտ գործողությունները ներկայացված են ստորև`
i.

ստեղծել կազմակերպության ընտրության հանձնաժողով` կազմված նվազագույնը երեք,
առավելագույնը հինգ անդամից,

ii.

կազմել ծառայությունների աշխատանքային նկարագիրը և նախահաշիվը` ներառյալ
ծառայության մատուցման տևողությունը և իրականացման ժամանակացույցը (մարդ/օր,
ամիս, շաբաթ), ծառայության մատուցման համար նախատեսվող այլ ծախսերի արժեքը,

iii.

սահմանել պահանջվող որակավորումները և գնահատման չափանիշները,
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iv.

հետաքրքրության հայտերի ներկայացման հայտարարությունը, ծառայությունների
աշխատանքային նկարագիրը և խորհրդատուի որակավորման, փորձի և առաջադրանքի
կատարման
համար
անհրաժեշտ
համապատասխան
որակավորման
մասին
հայտարարությունը տրվում է ազգային թերթերի և/կամ համապատասխան կայքի,
մասնագիտական միությունների և այլ միջոցներով,

v.

կարճ ցանկի կազմման համար իրականացնել տվյալ առաջադրանքի համար
կազմակերպությունների վարկանիշավորում/գնահատում՝ հիմք ընդունելով խորհրդատուի
ծառայության իրականացման համար անհրաժեշտ որակավորման և փորձի մասին
տեղեկատվությունը3,

vi.

կազմել գնահատման հաշվետվություն ըստ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից տրված ձևի,

vii.

առաջադրանքի համար լավագույն որակավորում և փորձ ունեցող կազմակերպությանը
ներկայացնել տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկներ ներկայացնելու հրավեր ԿԾԿ
ԾԻԳ-ի կողմից տրված ձևով,

viii.

ներկայացված տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների հիման վրա բանակցել
պայմանագրի պայմանները, անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել փոփոխություններ
ներկայացված առաջարկներում,

ix.

կնքել պայմանագիր, եթե կազմակերպությունը համաձայնվում է ներկայացված բոլոր
պայմաններին,

x.

մինչև պայմանագրի կնքումը մրցույթի գործընթացը պահել գաղտնի,

xi.

պայմանագրի շնորհումը հրապարակել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում:

Եթե լավագույն որակավորում և փորձ ունեցող կազմակերպության հետ բանակցության
արդյունքում լինում են անընդունելի առարկություններ, այդ կազմակերպության հայտը մերժվում
է և սկսվում են բանակցություններ հաջորդ լավագույն որակավորում և փորձ ունեցող
կազմակերպության հետ:
Խորհրդատուի ընտրության փաթեթը, արդյունքը և պայմանագիրը ենթակա է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի
հաստատմանը։
Որակի և գնի հիման վրա ընտրություն, նվազագույն գնի հիման վրա ընտրություն և
հաստատուն գնի հիման վրա ընտրություն
Որակի և գնի հիման վրա ընտրության (ՈԳՀԸ), նվազագույն գնի հիման վրա ընտրության
(ՆԳԸ) և հաստատուն գնի հիման վրա ընտրության (ՀԳԸ) մեթոդների քայլերը հետևյալն են.
i.

ստեղծել ընտրության հանձնաժողով` կազմված նվազագույնը երեք, առավելագույնը
հինգ անդամից,

ii.

կազմել
ծառայությունների
մատուցման
աշխատանքային
նկարագիրը
և
նախահաշիվը` ներառյալ` ծառայության մատուցման տևողությունը և իրականացման
ժամանակացույցը (մարդ/օր, ամիս, շաբաթ), ծառայության մատուցման համար
նախատեսվող այլ ծախսերի արժեքը,

iii.

սահմանել գնահատման չափանիշները,

iv.

հետաքրքրության հայտերի ներկայացման հայտարարությունը, աշխատանքային
նկարագիրը և խորհրդատուի որակավորման, փորձի և հանձնարարության

3

Գնահատումը կարող է իրականացվել միայն նվազագույնը 3 որակավորված ընկերություններից: Եթե որակավորված ընկերությունների թիվը
փոքր է երեքից, ապա առաջարկվող կարճ ցանկը պետք է գնահատվի և ներկայացվի ԿԾԿ ԾԻԳ-ին` հաստատման համար:
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կատարման համար անհրաժեշտ համապատասխան որակավորման մասին
հայտարարությունը տրվում է ազգային թերթերի և/կամ համապատասխան կայքի,
մասնագիտական միությունների և այլ միջոցներով։ Հայտարարությունը պետք է
տեղադրվի նաև UNDB-ի կայքում (https://devbusiness.un.org/),
v.

կարճ ցանկի կազմում՝ հիմք ընդունելով խորհրդատուի ծառայությունների
մատուցման նկարագրում տրված որակավորման և փորձի մասին տեղեկությունները,

vi.

պատրաստել կարճ ցանկի կազմման հաշվետվություն, ըստ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի սահմանած
ձևաչափի,

vii.

պատրաստել Հայտերի ներկայացման առաջարկի նախագիծը (ՀՆԱ),

viii.

ուղարկել ՀՆԱ-ն նախնական կարճ ցանկում ընդգրկված կազմակերպություններին,

ix.

ընդունել հայտերը,

x.

բացել տեխնիկական առաջարկները և գնահատել դրանք՝ առանց ֆինանսական
առաջարկները բացելու,

xi.

պատրաստել տեխնիկական գնահատման հաշվետվություն,

xii.

հրապարակային
առաջարկները,

xiii.

պատրաստել
տեխնիկական
հաշվետվություն,

xiv.

բանակցել պայմանագիրը այն կազմակերպության հետ, որն գնահատվել է
ամենաբարձր. ամենաբարձր տեխնիկական և ֆինանսական գնահատման
ժամանակ՝ ՈԳՀԸ, ամենաբարձր տեխնիկական գնահատական՝ հաստատուն գնի
հիման վրա ընտրության ժամանակ (ՀԳԸ), բավարարել է նվազագույն տեխնիկական
պահանջը և առաջարկել է նվազագույն գին՝ նվազագույն գնի հիման վրա
ընտրության ժամանակ (ՆԳԸ),

xv.

ընտրության գործընթացը պահել գաղտնի մինչև պայմանագրի կնքումը,

xvi.

եթե ամենաբարձր դասակարգված կազմակերպության հետ բանակցության
արդյունքում լինում են անընդունելի առարկություններ, այդ կազմակերպության
հայտը մերժվում է և սկսվում են բանակցություններ հաջորդ բարձր դասակարգված
կազմակերպության հետ,

xvii.

պայմանագրի կնքում,

xviii.

պայմանագրի շնորհումը հրապարակել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում:

/հայտողների

մասնակցությամբ/
և

ֆինանսական

բացել

ֆինանսական

գնահատման

վերջնական

Խորհրդատուի ընտրության փաթեթը և արդյունքը ենթակա են ԿԾԿ ԾԻԳ -ի հաստատմանը։

բ ) Անհատ խորհրդատուի ընտրություն`
Անհատ խորհրդատուներն ընտրվում են տվյալ ծառայությունների մատուցման համար`
անհրաժեշտ որակավորման հիման վրա: Մեկ անհատ խորհրդատուի ընտրության համար
անհրաժեշտ է առնվազն երեք թեկնածու, որոնց որակավորումը պետք է համապատասխանի
նվազագույն չափանիշներին:
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Անհատ խորհրդատուի ընտրության գործողությունները ներկայացված են ստորև`
i.

ստեղծել ընտրության հանձնաժողով, կազմված նվազագույնը` երեք, առավելագույնը` հինգ
անդամներից,

ii.

կազմել ծառայությունների աշխատանքային նկարագիրը և նախահաշիվը` ներառյալ
ծառայության մատուցման տևողությունը և իրականացման ժամանակահատվածը
(մարդ/օր, ամիս, շաբաթ), ծառայության մատուցման համար նախատեսվող այլ ծախսերի
արժեքը,

iii.

կազմել գնահատման չափանիշները,

iv.

ստացված հետաքրքրվածության հայտերի հիման վրա կազմել նվազագույնը երեք
թեկնածուների ցանկ։ Ծառայությունների աշխատանքային նկարագիրը, նախքան
հետաքրքրվածության հայտերի ներկայացնելը, պետք է հասանելի լինի թեկնածուներին
(հայտարարության դեպքում պետք է հրապարակվի հայտարարությանը կից),

v.

ինքնակենսագրության թերթիկում ներառված տեղեկատվության հիման վրա կատարել
թեկնածուների ընտրություն, անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել հարցազրույց4,

vi.

կազմել գնահատման հաշվետվություն ըստ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից տրված ձևի,

vii.

բանակցել պայմանագրի պայմաններն ամենաբարձր գնահատված թեկնածուի հետ,

viii.

կնքել պայմանագիր,

ix.

պայմանագրի շնորհումը հրապարակել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և բուհի կայքում:

Փաթեթները՝ ներառյալ ծառայությունների աշխատանքային նկարագիրը
արդյունքները ենթական են ԿԾԿ ԾԻԳ-ի նախնական հաստատմանը:

և

ընտրության

Մեկ աղբյուրից ընտրություն
Անհատ խորհրդատուն կարող է ընտրվել մեկ աղբյուրից ընտրության եղանակով, եթե
բավարարում է Համաշխարհային բանկի «Գնումների կարգավորումներ ներդրումային ծրագրերի
ֆինանսավորման վարկառուների համար» թվագրված հուլիս 2016, վերանայված նոյեմբեր 2017,
օգոստոս 2018 և նոյեմբեր 2020 («Կարգավորումներ») 7.39 կետի բոլոր պայմաններին:
Մեկ աղբյուրից

ընտրության դեպքում ծառայությունների աշխատանքային նկարագրին կից

կազմվում է անհատ խորհրդատուի մեկ աղբյուրից ընտրության հիմնավորում` ներկայացնելով
թեկնածուի որակավորումը:
Մեկ աղբյուրից ընտրության եղանակով ծառայության
ընտրությունը ենթակա է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաստատմանը:

համար

անհատ

խորհրդատուի

4

Գնահատումը կարող է իրականացվել, եթե առկա են նվազագույնը երեք որակավորված թեկնածուներ: Այն դեպքում, երբ որակավորված
թեկնածուների թիվը երեքից քիչ է, ապա գնահատումը չի կարող իրականացվել և պետք է տրվի նոր հայտարարություն` ընդլայնելով հնարավոր
թեկնածուների ցանկը` նվազագույնը 3 որակավորված թեկնածուների առկայություն ապահովելու նպատակով:

36

7.4 Ֆինանսական կառավարում
7.4.1 Ընդհանուր նկատառումներ
Ֆինանսական կառավարումն իր մեջ ներառում է պլանավորումը, հաշվապահության
վարումը, ֆինանսական հաշվետվությունները, վճարումները, ներքին վերահսկողությունը և
աուդիտը:
Դրամաշնորհ ստացող հաստատություններն իրենց ռեսուրսների կառավարումը և ծրագրի
հաշվապահական հաշվառումը պետք է իրականացնեն ՀՀ օրենսդրության պահանջներին
համապատասխան:
Դրամաշնորհ ստացող հաստատությունը պետք է իրականացնի ծրագիրը համաձայն
«Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագրի
(մասնավորապես՝. Առդիր 2, Բաժին I, Կետ Գ պահանջների) որոնք հետևյալն են.
1. Վարկառուն, ի դեմս ԿԳՄՍՆ-ի, Ենթադրամաշնորհներ է տրամադրում Շահառուներին՝
Ենթածրագրեր
ֆինանսավորելու
համար՝
ՀԲ-ի
համար
ընդունելի
համապատասխանության չափանիշների և ընթացակարգերի համաձայն, որոնք ավելի
մանրամասն ներկայացվում են ԿԲԾ ԼՖ վարկային ծրագրի գործառնական ձեռնարկում,
որը պետք է ներառի հետևյալը. ա) առաջարկվող ՆՄՀ Ենթածրագիրը տնտեսապես,
ֆինանսապես և տեխնիկապես իրագործելի է, էկոլոգիապես անվտանգ և պետք է
իրականացվի իրավասու շահառուների կողմից՝ Վարկառուի կողմից ընդունելի
տարածքում, բ) առաջարկվող ՆՄՀ Ենթածրագիրը բաղկացած է ԿԲԾ ԼՖ վարկային
ծրագրի
Մաս
Բ-ի
(«Բարձրագույն
ուսումնական
հաստատությունների
նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի լիամասշտաբ գործարկում») հատուկ
զարգացման գործողություններից, և որն ավելի մանրամասն ներկայացվում է ԿԲԾ ԼՖ
վարկային ծրագրի գործառնական ձեռնարկում և համապատասխանում է Վարկառուի
բոլոր կիրառելի օրենքներին ու կարգավորումներին, գ) առաջարկվող ՆՄՀ Ենթածրագիրը
բավարարում է ԿԲԾ ԼՖ վարկային ծրագրի գործառնական ձեռնարկում նշված
բնապահպանական իրավասության չափանիշներին և համապատասխանում է
բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակների և պահանջվող այլ
փաստաթղթերի դրույթներին, դ) եթե, ԿԲԾ ԼՖ վարկային ծրագրի գործառնական
ձեռնարկի համաձայն, ՆՄՀ Ենթածրագրի համար իրականացված բնապահպանական
սքրնինգի հիման վրա պահանջվի ԲՍԿՊ, ապա այդպիսի ԲՍԿՊ պետք է պատրաստվի
ԲՍԿՇ-ի համաձայն և հաստատվի ՀԲ-ի կողմից:
2. Վարկառուն, ի դեմս ԿԳՄՍՆ-ի, յուրաքանչյուր Ենթադրամաշնորհ տրամադրում է
համապատասխան Շահառուի հետ կնքված Ենթադրամաշնորհի մասին համաձայնագրի
շրջանակներում ՀԲ-ի կողմից հաստատված և ԿԲԾ ԼՖ վարկային ծրագրի գործառնական
ձեռնարկում նկարագրված պայմանների համաձայն, որոնք պետք է ներառեն հետևյալը. ա)
Ենթադրամաշնորհը պետք է լինի դրամաշնորհային հիմունքներով,
բ) Վարկառուն, ի դեմս ԿԳՄՍՆ-ի, կստանա համապատասխան իրավունքներ՝
պաշտպանելու իր և ՀԲ-ի շահերը, այդ թվում՝ 1) Ենթադրամաշնորհային միջոցներն
օգտագործելու հետ կապված իրավունքը կասեցնելու կամ Շահառուի իրավունքը
դադարեցնելու, կամ ամբողջությամբ, կամ մասամբ փոխհատուցում ստանալու
Ենթադրամաշնորհի նախկինում առհանված գումարի դիմաց, եթե Շահառուն չի
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կատարում
Ենթադրամաշնորհային
պարտավորություններից որևէ մեկը,

համաձայնագրով

նախատեսված

իր

գ) Վարկառուն, ի դեմս ԿԳՄՍՆ-ի, պետք է յուրաքանչյուր Շահառուից պահանջի՝
1.
իր
Ենթածրագիրն
իրականացնել
պատշաճ
բարեխղճությամբ
ու
արդյունավետությամբ
և
ՀԲ-ին
բավարարող
տեխնիկական,
տնտեսական,
ֆինանսական, կառավարման, բնապահպանական և սոցիալական չափանիշներին ու
գործելակերպին համապատասխան, այդ թվում՝ Հակակոռուպցիոն ուղեցույցի
դրույթների համաձայն, որոնք կիրառելի են Վարկառուից բացի վարկային միջոցների այլ
ստացողների համար,
2. անհրաժեշտության դեպքում անհապաղ տրամադրել այդ նպատակով պահանջվող
ռեսուրսները,
3. գնել այն ապրանքները, աշխատանքներն ու ծառայությունները, որոնք պետք է
ֆինանսավորվեն Ենթադրամաշնորհի հաշվին՝ ԿԲԾ ԼՖ վարկային համաձայնագրի
դրույթներին համապատասխան,
4. վարել համապատասխան քաղաքականություններ և ընթացակարգեր, որոնք
հնարավորություն են տալիս վերահսկելու և գնահատելու Ենթածրագրի առաջընթացը և
դրանով հետապնդվող նպատակների իրականացումը ՀԲ-ի համար ընդունելի
ցուցանիշներին համաձայն,
5. (1) վարել ֆինանսական կառավարման համակարգ և պատրաստել ֆինանսական
հաշվետվություններ՝ ՀԲ-ի համար ընդունելի հաշվապահական հաշվառման կիրառվող
ստանդարտների համաձայն այնպես, ինչպես պահանջվում է ՆՄՀ Ենթածրագրի հետ
կապված գործառնությունները, ռեսուրսները և ծախսերն արտացոլելու համար. և (2)
ՀԲ-ի կամ Վարկառուի պահանջով այդ ֆինանսական հաշվետվություններն աուդիտի
ենթարկել ՀԲ-ի համար ընդունելի անկախ աուդիտորների կողմից՝ ՀԲ-ի համար
ընդունելի աուդիտի ստանդարտների համաձայն, և Վարկառուին ու ՀԲ-ին պատշաճ
կերպով ներկայացնել աուդիտի հաշվետվությունները,
6. Վարկառուին և ՀԲ-ին հնարավորություն ընձեռել ստուգելու ՆՄՀ Ենթածրագիրը, դրա
գործունեությունը և որևէ համապատասխան գրառում և փաստաթղթեր,
7. պատրաստել և Վարկառուին ու ՀԲ-ին տրամադրել բոլոր այն տեղեկությունները,
որոնք Վարկառուն կամ ՀԲ-ն խելամտորեն կպահանջեն։
3. Վարկառուն, ի դեմս ԿԳՄՍՆ-ի, պետք է իրացնի յուրաքանչյուր Ենթադրամաշնորհային
Համաձայնագրով նախատեսված իր իրավունքներն այնպես, որպեսզի պաշտպանի
Վարկառուի և ՀԲ-ի շահերը և իրագործի Վարկի նպատակները: Բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ ՀԲ-ն այլ կերպ կհամաձայնի, Վարկառուն, ի դեմս ԿԳՄՍՆ-ի, չպետք է
նշանակի, փոփոխի, չեղյարկի որևէ Ենթադրամաշնորհային համաձայնագիր կամ դրա
որևէ դրույթ, կամ հրաժարվի դրանից:
4. Վարկառուն, ի դեմս ԿԳՄՍՆ-ի, պետք է գնահատի, վերանայի, հաստատի և
մշտադիտարկման ենթարկի ՆՄՀ ենթածրագրերը՝ Վարկային ծրագրի գործառնական
ձեռնարկի և Վարկային Համաձայնագրի համաձայն:
Հաշվապահական հաշվառման հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը պահվում են շահառու
հաստատությունում: Այդ փաստաթղթերը պետք է հասանելի լինեն նաև աուդիտորների համար:
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Դրամաշնորհային ծրագրի մեկնարկին բուհը պետք է ստեղծի գլխավոր թղթապանակ, որը
պետք է ներառի առնվազն հետևյալ փաստաթղթերը.
o Դրամաշնորհային ծրագրի հայտը և ուղեկցող փաստաթղթերը` համաձայն ՂՁ-ի,
o Դրամաշնորհային հայտի ներկայացման և ծրագրի իրականացման ընթացքում տեղի
ունեցած որևէ պաշտոնական գրագրություն/փաստաթղթեր,
o Դրամաշնորհային ծրագրի շնորհման վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկացումը,
o Բոլոր ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատճենները,
o Բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերի
փաստաթղթերը:

բնօրինակները

և

ծախսերը

հիմնավորող

այլ

Այս թղթապանակը պետք է հասանելի լինի ԿԾԿ ԾԻԳ-ի, ԿԳՄՍՆ, ինչպես նաև արտաքին
աուդիտորների և ՀԲ համապատասխան աշխատակիցների այցերի ժամանակ` դիտարկումների
համար:
7.4.2 Ֆինանսների հոսքը և վճարումների կատարումը
Դրամաշնորհային ծրագիր իրականացնող բուհերը հաստատված ծրագրի համար պետք է
ունենան երկու առանձին գործառնական հաշիվներ` մեկը ՆՄՀ-ից ստացվող դրամաշնորհային
միջոցների համար (ՆՄՀ միջոցների գործառնական հաշիվ), մյուսը` բուհի կողմից հատկացվող
համաֆինանսավորման համար (համաֆինանսավորման գործառնական հաշիվ): Վերոնշյալ
երկու հաշիվները պետք է օգտագործվեն միայն ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի նպատակների
համար: Դրամաշնորհի գումարը պետք է բաշխվի երկու հաշիվների միջև` համաձայն ՆՄՀ
դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեի: ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում բոլոր
փոխանցումները պետք է կատարվեն խստիվ` բյուջեին համաձայն:
Դրամաշնորհային միջոցները պետք է հատկացվեն ըստ ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի
իրականացման նպատակով առանձնացված փուլերի: Առաջին հատկացումը կազմում է ծրագրի
բյուջեի` առաջին փուլով նախատեսված գումարը: Առաջին փուլով նախատեսված գումարը
չպետք է գերազանցի ամբողջ գումարի 20%-ը: Հաջորդ հատկացումների չափը սահմանվում է
դրամաշնորհային պայմանագրով` ծրագրի կարիքներից ելնելով և համապատասխան ծրագրի
բյուջեի: Այդուհանդերձ, յուրաքանչյուր հաջորդ փուլի համար կատարվելիք հատկացումը չի
կարող գերազանցել ծրագրի բյուջեի 40%-ը: ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում
բուհի կողմից կատարողին արվելիք վճարումները կարող են իրականացվել կամ բուհի կողմից
կամ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից ուղղակիորեն, եթե նման պահանջ դրվել է և համաձայնեցվել մինչև
պայմանագրի կնքումը: ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից
ուղիղ վճարումը բուհի կնքած պայմանագրերով կատարող հանդիսացող կողմին կարող է
իրականացվել հետևյալ դեպքերում. ա) եթե տվյալ պայմանագրով միանվագ վճարումը
գերազանցում է դրամաշնորհային միջոցների 40%-ը կամ բ) եթե ընթացիկ փուլի համար
նախատեսվող վճարումները ընդհանուր առմամբ գերազանցում են դրամաշնորհային միջոցների
40%-ը: Այն դեպքում, եթե տվյալ փուլի հատկացոււմը արդեն իսկ իրականացվել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի
կողմից ՆՄՀ դրամաշնորհառու բուհին, ապա ուղիղ վճարմանը հատկացվելիք գումարը պետք է
հաշվարկվի ՆՄՀ միջոցների գործառնական հաշվին բուհի կողմից նախատեսված մյուս
վճարումներն անելուց հետո գոյացած մնացորդի չափով: Այն դեպքում, եթե տվյալ փուլի
հատկացումը ԿԾԿ ԾԻԳ-ը դեռևս չի իրականացրել, բուհին փոխանցվելիք գումարը կնվազեցվի
ըստ տվյալ պայմանագրի ուղիղ վճարման համար նախատեսվող գումարի չափով` համաձայն
ծրագրի իրականացման պլանի և բյուջեի: Երկու դեպքում էլ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող
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ուղիղ վճարումը պետք է դիտվի իբրև տվյալ փուլի լրացուցիչ ֆինանսավորում և արտացոլվի
ֆինանսական հաշվետվություններում:
Դրամաշնորհային միջոցների բուհի կողմից համաֆինանսավորման առաջին հատկացումը
կատարվում է դրամաշնորհային պայմանագրի ստորագրումից հետո 10 աշխատանքային օրվա
ընթացքում: ԿԾԿ ԾԻԳ-ը, շահառու հաստատության կողմից ծրագրի առաջին փուլի համար
բյուջեով սահմանված համաֆինանսավորման գումարը ծրագրի համաֆինանսավորման
գործառնական հաշվին փոխանցելու վերաբերյալ փաստաթղթերը (փոխանցման անդորրագրի
պատճենը, բանկային հաշվի քաղվածքի պատճենը և այլն) ստանալուց հետո, 10
աշխատանքային օրվա ընթացքում առաջին հատկացումը փոխանցում է ծրագրի ՆՄՀ միջոցների
գործառնական հաշվին: Հաջորդ փուլերի համար ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից փոխանցումն
իրականացվում է տվյալ փուլի ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվություններն ընդունելուց
հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ բուհի կողմից ներկայացված վճարման
պահանջագրի հիման վրա: Յուրաքանչյուր փուլի համար համաֆինանսավորումը պետք է
պակաս չլինի տվյալ փուլում դրամաշնորհային գումարի համամասնության նկատմամբ:
Համամասնության պահպանման նպատակով բյուջեի կազմման ժամանակ անհրաժեշտ է այդ
համամասնությունը պահպանել յուրաքանչյուր տողում:
Դրամաշնորհային միջոցներից բոլոր վճարումները բուհի կողմից պետք է կատարվեն
բանկային փոխանցման միջոցով` դրամաշնորհային պայմանագրի բյուջեի համապատասխան:
ՆՄՀ դրամաշնորհառու հաստատությունը կարող է առանց բյուջեի փոփոխության իրականացնել
միջոցների վերաբաշխում բյուջեի կոնկրետ հոդվածի շրջանակներում` առանց գերազանցելու
տվյալ հոդվածի համար հաստատված ընդհանուր գումարը: Եթե վերաբաշխման չափը
գերազանցում է տվյալ հոդվածի համար նախատեսված գումարի 15%-ը, ապա ՆՄՀ
դրամաշնորհառու հաստատությունը պետք է տեղեկացնի ԿԾԿ ԾԻԳ-ին նախատեսվող
փոփոխության
մասին
գրավոր
կարգով
և
ներկայացնելով
հիմնավորումներ
այդ
փոփոխությունների համար: Փոփոխությունները կարող են իրականացվել պայմանագրի
լրացուցիչ համաձայնագրի ստորագրումից հետո: Բյուջեի տարբեր հոդվածների միջև
գումարների բոլոր վերաբաշխումները պետք է պատշաճ կերպով հիմնավորվեն ու ներկայացվեն
ԿԾԿ ԾԻԳ-ին գրավոր կարգով և ենթակա են ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հետ նախնական համաձայնեցման:
Յուրաքանչյուր փուլի ֆինանսավորումը կատարվում է հիմք ընդունելով ԿԾԿ ԾԻԳ-ին
ներկայացված նախորդ փուլի ֆինանսական հաշվետվությունները՝ ուղեկցվող ծախսերը և
վճարումները հիմնավորող փաստաթղթերով, որոնց իսկությունը, իրավասությունը և
համապատասխանությունը ներկայացված հաշվետվություններին պետք է դիտարկվի ԿԾԿ ԾԻԳի համապատասխան աշխատակիցների կողմից։ Անվավեր կամ թերի փաստաթղթերի կամ ոչ
իրավասու ծախսերի դեպքում հաշվետվությունները չպետք է ընդունվեն։ Հաշվետվության
դիտարկման արդյունքով «Աջակցություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի
զարգացմանը» բաղադրիչի համապատասխան դրամաշնորհը համակարգող մասնագետը
կազմում է հաշվետվության դիտարկման ամփոփաթերթ, որը լրացվում է նաև գնումների և
ֆինանսական մասնագետների կողմից, ինչն էլ ընդունվում է բաղադրիչի ղեկավարի կողմից և
ներկայացվում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի տնօրենի հաստատմանը:
Դրամաշնորհային ծրագրերի ֆինանսական հաշվետվությունները ենթարկվում են աուդիտի`
դրամաշնորհային ծրագրի որոշակի ընթացքի համար: Աուդիտը իրականացնում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի
կողմից ընտրված աուդիտորը: Աուդիտորի ընտրությունը պետք է կատարվի ՀԲ-ի համար
ընդունելի աուդիտորների ցանկից: Աուդիտորը պետք է ընտրվի Նվազագույն արժեքի հիման վրա
ընտրության եղանակով: Աուդիտորի ծառայությունների աշխատանքային նկարագիրը
ներկայացված է Առդիր 3-ում:
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Ընտրված աուդիտորի հետ ԿԾԿ ԾԻԳ-ը կնքում է պայմանագիր: Աուդիտորի
եզրակացությունը և կից նամակը պետք է տրամադրվեն ծրագիրն իրականացնող
հաստատությանը և ԿԾԿ ԾԻԳ-ին: ԿԾԿ ԾԻԳ-ը աուդիտի արդյունքները ներկայացնում է ՆՄՀ
ՀԽ-ին, որը քննարկում և որոշում է կայացնում հետագա քայլերի վերաբերյալ` փոփոխված
աուդիտորական եզրակացությունների առկայության դեպքում: Որևէ ոչ իրավասու ծախս, որ
կհայտնաբերվի աուդիտի ընթացքում կամ ԿԾԿ ԾԻԳ-ի, ԿԳՄՍՆ, ՀԲ կողմից դիտարկումների
ընթացքում պետք է պատշաճ կերպով վերականգնվի ԿԾԿ ԾԻԳ-ի հաշվին:
7.5 Գաղտնիություն և շահերի բախման բացառում
ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման ընթացքում կամայական շահերի
բախումից խուսափելու նպատակով պետք է հետևել ստորև տրվող ուղեցույցին`
դրամաշնորհային հայտերի ընդունման, գնահատման և իրականացման շրջանում: Շահերի
բախումը պետք է մեկնաբանվի հետևյալ կերպ` չսահմանափակվելով դրանցով. կամայական
անցյալ, ներկա կամ ապագա տնտեսական, ֆինանսական կամ մասնավոր ուղղակի կամ
անուղղակի (ազգականների կամ ամուսինների միջոցով) շահ, ինչպես նաև սեփականության
կամ այլ կապեր ՆՄՀ դրամաշնորհային հայտ ներկայացրած/ծրագիր իրականացնող բուհի
դրամաշնորհային աշխատակազմի և բարձրագույն ղեկավարության ու ԿԾԿ ԾԻԳ-ի
աշխատակազմի, ինչպես նաև ՆՄՀ ՀԽ-ի և ՀԳՀ-ի անդամների միջև:
Ակնկալվում է, որ վերոնշյալ բոլոր անձինք պետք է մշտապես հետևեն էթիկայի կանոններին`
բոլոր հարցերում:
Եթե ՆՄՀ դրամաշնորհային հայտ ներկայացրած/ծրագիր իրականացնող բուհի
դրամաշնորհային աշխատակազմի և բարձրագույն ղեկավարության որևէ անդամ ուղղակի կամ
անուղղակի (ազգականների կամ ամուսինների միջոցով) ձևով ունի որևէ տնտեսական,
ֆինանսական և/կամ մասնավոր շահ որևէ կազմակերպության կամ ընկերության հետ (ներառյալ
որևէ ծառայությունների կամ ապրանքների մատակարարի), ում հետ ՆՄՀ դրամաշնորհառու
բուհը նախատեսում է կամ ունի որևէ պայմանագիր կամ այլ համաձայնություն, ապա այդ
աշխատակազմի անդամը պետք է բացահայտի այս կապը` գրելով ԿԾԿ ԾԻԳ-ին այն բոլոր
փաստերի մասին, որոնք առնչվում են կապին/շահին: Շահերի բախման մեջ ներգրավված
անհատները պետք է բացառվեն տվյալ համաձայնությանը/պայմանագրին վերաբերող
որոշումների կայացման գործընթացից:
Ծրագրի միջոցների և սեփականության որևէ կեղծիքի, վատնման կամ ոչ նպատակային
օգտագործման պարագայում ՆՄՀ դրամաշնորհառու բուհի դրամաշնորհի աշխատակազմը
պետք է դրա մասին գրավոր տեղեկացնի բուհի ղեկավարին: Բուհի ղեկավարի կողմից նշված
խնդիրների հասցեագրման ձախողման պարագայում խնդրի մասին պետք է տեղեկացվի ԿԾԿ
ԾԻԳ-ին բուհի դրամաշնորհի աշխատակազմի կողմից` գրավոր կարգով և նույն գրության մեկ
պատճենը ուղարկելով նշված խնդրի պատճառ հանդիսացող անձին:
ԿԾԿ ԾԻԳ-ը ջանքեր կներդնի` երաշխավորելու, որ մասնակից կազմակերպությունները և
աշխատակազմի անդամները պահպանեն գաղափարների և մտավոր սեփականության բոլոր
իրավունքները` դրանց առկայության պարագայում: ԿԾԿ ԾԻԳ-ը չի տարածում ներկայացված
տեղեկատվությունը որևէ այլ կողմի` բացառությամբ ՆՄՀ ՀԽ-ն և ՀԳՀ-ն, մրցույթից առաջ կամ
ընթացքում: Այդուհանդերձ, մասնակից բուհերի պատասխանատվությունն է ապահովել, որ
իրենց կողմից ներկայացված հայտերը չպարունակեն այնպիսի տեղեկատվություն, որը կարող է
առնչվել մտավոր սեփականության խնդիրներին:
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ԱՌԴԻՐ 1. ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ
ԱՌԴԻՐ 2 ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԱՉԱՓ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ԾՐԱԳՐԻ ԲՅՈՒՋԵ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԱՌՆՎԱԶՆ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐՎԱ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԱՌՈՏ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7 .ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ՏՈՂԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ ԵՎ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ
8.
ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄԻ
ԱՆԴԱՄ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՂՄԻՑ
ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9. ԿՈՆՍՈՐՑԻՈՒՄԻ ԱՆԴԱՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՉ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10. ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՌՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՉ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11. ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՌՉԱԿԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12. ՓՈԽԸՄԲՌՆՄԱՆ ՀՈՒՇԱԳՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ
ԱՌԴԻՐ 3. ԱՈՒԴԻՏԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
ԱՌԴԻՐ 4. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ/ՆԵՐՔԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
ԱՌԴԻՐ 5. ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՁԵՎԱՉԱՓ
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