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Ծրագրի տեղեկագիր 

«Սևծովյան կանանց ձեռներեցության կապ. կանանց հզորացում 

զբոսաշրջության միջոցով» (WETOUR – BSB1030) 
 

 

Ծրագիրը 

2021 թվականի հուլիսին մեծ ուրախությամբ հայտնեցինք, որ «Սևծովյան կանանց 

ձեռներեցության կապ. կանանց հզորացում զբոսաշրջության միջոցով» (WETOUR – 

BSB1030) ծրագիրը հավանության է արժանացել «Սևծովյան ավազան 2014 – 

2020թթ․ » համատեղ գործառնական ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորման 

համար։ 

 

WETOUR ծրագիրը նպատակ ունի ստեղծել անդրսահմանային բիզնես ցանց Սև 

ծովի ավազանի տարածքում՝ ամրապնդելով, աջակցելով և զարգացնելով կանանց 

ձեռներեցությունը զբոսաշրջության միջոցով և կանանց տրամադրելով նոր 

տնտեսական և սոցիալական հնարավորություններ: 

 

Ծրագիրը ներառում է 5 գործընկեր 5 տարբեր երկրներից՝  գործարար կանանց 4 

ասոցիացիաներ Հունաստանից, Բուլղարիայից, Վրաստանից և Թուրքիայից և 1 

զբոսաշրջության ասոցիացիա Հայաստանից: Յուրաքանչյուր գործընկեր ունի 

տարբեր դերակատարում բիզնես հատվածում և տարբեր պարտականություններ 

ծրագրի իրականացման ընթացքում: Ծրագրի գործընկերները կմիավորեն 

ջանքերը՝ զարգացնելու նորարարական ձեռնարկատիրական շրջանակը՝ 

զբոսաշրջության զարգացման և Սևծովյան մակրոշրջանի՝ որպես գրավիչ 

զբոսաշրջային վայրի առաջմղման համար: 

 

Հետևե՛ք լրացուցիչ տեղեկություններին և մեր տեղական գործունեությանը: 
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Ծրագրի տեսողական ինքնությունը 

 

«Միգուցե մեզ լոգո պետք չէ, մենք ունենք ծրագրինը», - շշնջաց մեր մտքում մի 

փոքրիկ ձայն: Բայց WETOUR-ի գործընկերները որոշեցին չլսել: Լոգո ունենալը 

մեր նախագիծը հաջողակ դարձնելու անբաժանելի մասն է՝ ունենալով բարձրորակ 

վերջնարդյունքներ և դրական արդյունքներ: 

 

Մենք նախագծեցինք այնպիսի լոգո, որը համապատասխանում է ծրագրին, 

գրավում է ուշադրությունը, թողնում է ուժեղ առաջին տպավորություն, հիշարժան 

է, առանձնացնում է մեզ այլ նախագծերից, ընդլայնում է WETOUR-ի 

հավատարմությունը և որը ակնկալում էր մեր թիրախային խումբը: 

 

 

 

 
 

Այսպիսով, ահա այն։ Հուսով ենք՝ այն ձեզ դուր կգա։ 

 

 

Ծրագրի առաջին ֆիզիկական հանդիպումը 

WETOUR ծրագրի երկօրյա մեկնարկային հանդիպումը (BSB1030) կկազմակերպվի 

առցանց 2021 թվականի նոյեմբերի 22-ից 23-ը Սալոնիկում (Հունաստան), 

Հունաստանի կին ձեռներեցների ասոցիացիայի կողմից՝ SEGE: 

  

Մեկնարկային հանդիպումը տեղի կունենա Կանանց ձեռներեցության 4-րդ 

շաբաթվա ընթացքում (Female Entrepreneurial Week՝ FEW): FEW-ը Եվրոպական 

ՓՄՁ-ների շաբաթվա պաշտոնական միջոցառումն է, որը կազմակերպվում է 2 

տարին մեկ SEGE-ի կողմից և նշանավորում է եվրոպական և ավելի լայն 

Միջերկրական և Սևծովյան տարածաշրջանում կանանց ձեռներեցության և 

կանանց տնտեսական հզորացման ճանապարհային քարտեզի կարևորագույն 

իրադարձությունը: 

 

Գործընկերները կքննարկեն ծրագրի ընթացիկ գործունեությունը և 

կպայմանավորվեն դասավանդման նյութերի և դասընթացների վերաբերյալ, որոնք 

պետք է կազմակերպվեն յուրաքանչյուր գործընկեր երկրում: 
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Համավարակով պայմանավորված՝ ըստ հունական օրենսդրության հանդիպմանը 

մուտքը թույլատրվելու է միայն պատվաստումը կամ առողջացումը հավաստող 

Կանաչ անձնագրի ներկայացմամբ։ 

 

 

*GreenPass-ը կամ Կանաչ անձնագիրը կամ պատվաստման, կամ առողջացման 
վկայագիր է SARS-Cov-2-ից, կամ ԵՄ թվային COVID վկայական: 
 

 

Սևծովյան ավազանի 2014-2020 թթ․  համատեղ գործառնական ծրագիր  

SEGE - Հունաստանի կին ձեռներեցների ասոցիացիա 

Հուլիս, 2021 

«Սևծովյան ավազանի 2014-2020թթ․ » համատեղ գործառնական ծրագիրը 

համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից Եվրոպական հարևանության 

գործիքի միջոցով և մասնակից երկրների՝ Հայաստանի, Բուլղարիայի, Վրաստանի, 

Հունաստանի, Մոլդովայի Հանրապետության, Ռումինիայի, Թուրքիայի և Ուկրաինայի 

կողմից: 

Այս հրատարակությունը պատրաստվել է Եվրոպական միության 

ֆինանսական աջակցությամբ։ Դրա բովանդակության համար  

պատասխանատվությունը կրում է բացառապես WETOUR նախագիծը 

և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության 

տեսակետները: 


