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� Հիմնադրամի տնօրեն                                          
Քրիստինե Երիցյան



Խնդիրը/Հնարավորությունը
� Զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում

� Կենսաբազմազանության վերականգնում

� Անգղերի լքված բների վերաբնակեցում

� Բնապահպանական դաստիարակություն

� Գրասենյակի ինքնաֆինանսավորման անցնելու և 
երկարաժամկետ գործունեություն ապահովելու երկարաժամկետ գործունեություն ապահովելու 
իդեալական լուծում



Լուծումը/արտադրանքը

Առաջարկվող վայրը - Օձուն համայնքում, Հոռոմայրի վանքից ոչ հեռու։

Տարածքն ամբողջությամբ գեղատեսիլ է, սարահարթի քարափին, որն
առաջարկում է նմանօրինակ ծրագրերի համար անկրկնելի պայմաններ։



Եկամտի մոդելը
աղբյուրը

� Հիմնական գնորդը՝ զբոսաշրջիկներ (ներգնա եւ ներքին)

� Եկամուտ՝ մուտքի վճար 

� Գինը որոշվում է շուկայական նմանատիպ ժամանցային ծառայությունների 
համեմատությամբ 

� հարակից տարածքներում հուշանվերների, զովացուցիչ 
ըմպելիքների, սենդվիչների վաճառք



Շուկա ներթափանցելու / գրավելու պլան
Մարկետինգ



Մրցակցային առավելություններ

� Տարածաշրջանում միակը եւ մրցակիցների բացակայություն

� Զբոսաշրջության ոլորտում փորձառություն, ուժեղ համագոր-
ծակցություն ֆրանսիացի փորձագետների հետ

� Շուկա մուտք գործելու ռիսկի բացառում,

� տարածաշրջանի համար աննախադեպ գրավչություն

� Զբոսաշրջության զարգացման մարզային
քաղաքականությունը, ենթակառուցվածքների ստեղծմանն ու
Զբոսաշրջության զարգացման մարզային
քաղաքականությունը, ենթակառուցվածքների ստեղծմանն ու
բարելավմանն ուղղված

� զբոսաշրջային գրասենյակի առկայությունը



SWOT վերլուծություն

� Կառույցի ուժեղ կողմերը 
� Մաքուր տարածք, բնակավայրից հեռու

� Գիշատիչ թռչունների թռիչքը դիտելու իդեալական պայմաններ

� Հիասքանչ տեսարան դեպի Դեբեդի կիրճը

� Գիշատիչ թռչունների առկայություն / թագավորական արծիվ, սպիտակագլուխ 
անգղ, գիշանգղ, բազե, ճուռակ, և այլն /

� Գլխավոր մայրուղուց 6 կմ հեռավորությամբ

� Զբոսաշրջիկների հոսք ոչ հեռու գտնվող Օձունի, Արդվու, Հոռոմայրի համալիրներ 

� Համայնքապատկան տարածքը գտնվում է քարափի երկայնքով, ընդլայնելու � Համայնքապատկան տարածքը գտնվում է քարափի երկայնքով, ընդլայնելու 
հնարավորություն

� Կոմունիկացիաների հասանելիություն

� Միջհամայնքային վերակառուցված ճանապարհին                                             
հարակից։ 



� Կառույցի թույլ կողմերը
� Թռիչքից հետո թռչունների ետ վերադարձի փոխարեն հնարավոր վայրէջք 

այլ վայրում

� Եղանակային վատ պայմաններով նախատեսված ներկայացման 
հնարավոր հետաձգում

� Տարբեր պատճառներով պայմանավորված թռչունների կորուստ / 
հիվանդություն, այլ

� Կազմակերպության հնարավորությունները  � Կազմակերպության հնարավորությունները  
� Հարակից համայնքներում զբոսաշրջային կառույցների ստեղծում 

/հյուրատներ, ճամբարային հանգրվաններ, սննդի օբյեկներ, այլ 
ժամանցային ծառայություններ/ 

� Կազմակերպության սպառնալիքները
� Զբոսաշրջիկների հոսքի նվազում տարածաշրջանում

� Նմանատիպ կառույցների առկայություն հարակից համայնքներում



Կառավարման  թիմ

� Ծրագրի պատասխանատու – Լոռու մարզպետարան եւ Ֆրանսիայի
Հանրապետության Պրովանս Ալպեր Լազուրի Ափ ռեգիոնալ խորհուրդ

�«Թումանյան աշխարհ» զբոսաշրջային գրասենյակ- Գլխավոր
օպերատոր/կառավարիչ

� Հիմնական խորհրդատուներ � Հիմնական խորհրդատուներ 
� Ֆրանսիական գործընկեր կազմակերպություն Օտ Տեղ դը Պրովանս
� Հայաստանյան բնապահպանական կազմակերպություններ 
/WWF, ASPB, Երևանի կենդանաբանական այգի, այլ



Ծրագրային արժեքը

� Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն՝ 229 350 €-ին համարժեք դրամ

� Պահանջվող գումարը - 229 350 €-ին համարժեք դրամ

� Ծրագրի ետգնման ժամկետը 5 տարի



Ծրագրի իրականացման արդյունքները

� տարածաշրջանի զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում

� բնապահապանական խնդիրների մեղմում

� զբոսաշրջիկների թվի աճ

� Ֆրանսիական փորձի ներդրում հայաստանյան շուկայում

� 5 նոր աշխատատեղեր

� զբոսաշրջության գրասենյակի գործունեության զարգացման

ապահովում



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


