2019-2020 ՄՐՑՈւՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅԱՆ
ԴԻՄՈՒՄ - ՀԱՅՏ
Հարգելի՛ դիմորդ,
Շնորհակալություն օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման 2019-2020թթ.
ծրագրի նկատմամբ Ձեր կողմից ցուցաբերած հետաքրքրության համար:
Լրացված դիմում-հայտը կարող եք ուղարկել organic@acba.am էլեկտրոնային
հասցեին: Այն ներկայացնելու վերջնաժամկետն է 2019թ.-ի ապրիլի 20-ը:
Կեղծ տվյալներ տրամադրելու դեպքում Ձեր դիմումը չի դիտարկվի մրցույթի շրջանակում:

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել (+37444) 599949 կամ (+37493)
420062 հեռախոսահամարներին:
Կից ներկայացվող պարտադիր փաստաթղթերի ցանկը՝
1. Վերջին 2 տարիների տարեկան եկամուտների հաշվարկն անհատ
ձեռներեցների համար, հաշվապահական հաշվեկշիռն ու ֆինանսական
արդյունքների վերլուծությունը` ընկերությունների համար:
2. Պետական գրանցման վկայականի պատճեն:
3. Ձեռնարկության ղեկավարի/անհատ ձեռներեցի անձը հաստատող փաստաթղթի
պատճեն և ինքնակենսագրականը (CV-ն):

Ուշադրություն
Այս դիմում-հայտը կարող եք լրացնել ﬕայն Adobe Acrobat Reader DC ծրագրի ﬕջոցով,
օգտագործել ծրագրի թարմ տարբերակը, որը կարող եք ներբեռնել հետևելով հղմամբ՝
https://get.adobe.com/reader/

Ձեռնարկության ղեկավարի/անհատ ձեռներեցի
Անուն, ազգանուն, հայրանուն
Անձնագրի սերիա, համար
Հանրային ծառայության համարանիշ
Կազմակերպության անվանումը
Իրավաբանական հասցե
Փաստացի գործունեության հասցե
Լրիվ իրավաբանական անվանումը
Պետական գրանցման վկայականի համարը
ՀՎՀՀ
Հեռ.
Էլ.փոստ
Կայք

Հղուﬓեր սոց կայքերում կազմակերպության պաշտոնական էջերին

Գործունեության ոլորտը

Հիﬓական արտադրանքը

Տվյալ ոլորտում գործունեության ժամանակահատվածը

Երբևիցե դիﬔ՞լ եք օրգանական հավաստագրում ստանալու համար

ԱՅՈ
ՈՉ

Եթե այո, ստացե՞լ եք հավաստագիր, թե`ոչ
ԱՅՈ
ՈՉ
Եթե այո, ե՞ րբ և որքա՞ ն ժամանակով

Եթե ոչ, նշեք հավաստագիր չստանալու պատճառը(ները)

Ի՞նչ առավելություններ Ձեզ կտա օրգանական սննդամթերք արտադրողի
հավաստագիրը: Նկարագրեք Ձեր բիզնեսի տեսլականը՝ հավաստագիրն
ունենալուց հետո: (առավելագույնը 100 բառ)

Խնդրում ենք նշել ներկա և 3 տարվա կտրվածքով կանխատեսվող
արտադրության/ բերքատվության ծավալները՝
Արտադրանքի տեսակը
1
2
3
4
5
6

2019 թ.

2020 թ.

2021 թ.

2022 թ.

Արդյոք պլանավորո՞ւմ եք ընդլայնել Ձեր արտադրանքի/բերքի
սպառման շուկան: Եթե այո, ապա ինչպես: (առավելագույնը 100 բառ)

Ո՞րն է Ձեր արտադրանքի սպառման ներկա շուկան, և ինչպե՞ ս այն
կփոխվի օրգանական սննդամթերք արտադրողի հավաստագիր
ստանալուց հետո: (առավելագույնը 100 բառ)

Քանի՞ աշխատատեղ եք պլանավորում ավելացնել Ձեր
կազմակերպությունում օրգանական արտադրանք արտադրողի
հավաստագիր ստանալուց 1 տարի անց:

Օգտագործո՞ւմ եք արտադրանքի քիﬕական պաշտպանության ﬕջոցներ,
կայուն պեստիցիդներ և սինթետիկ պարարտանյութեր:

ԱՅՈ
ՈՉ
Կիրառո՞ւմ եք արդյոք իոնացնող ճառագայթում:
ԱՅՈ
ՈՉ
Օգտագործո՞ւմ եք արդյոք գենետիկ վերափոխված տարրեր:
ԱՅՈ
ՈՉ
Պատրա՞ստ եք ապահովել ﬔր փորձագետների ազատ մուտքը Ձեր տարածք
և տրամադրել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու տեղեկատվությունը
ստուգուﬓերի իրականացման նպատակով:
ԱՅՈ
ՈՉ

Ինչպե՞ս եք տեղեկացել մրցույթի մասին:
Հեռուստատեսություն
Ինտերնետ կամ այլ տեղեկատվական համակարգերից
Ծրագրի նախորդ փուլերի շահառուներից

Ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների աշխատակիցներից
Այլ: Խնդրում ենք նշել

Հանդիսանու՞ մ եք ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԻ հաճախորդ
ԱՅՈ
ՈՉ

ԾՐԱԳԻՐԸ ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ
ԲԱՆԿԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

