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ԵՄ-Ն ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

ԱՋԱԿՑՈՒՄ Է ԹՎԱՅԻՆ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ 
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 

ԵՐԿՐՆԵՐԻ 
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

ԵՄ-ում ներքին թվային շուկայի ամբողջականացումը կարևորագույն առաջնահերթություն է: Այն հարևան 
երկրների հետ կապելը կծառայի ի շահ տարածաշրջանի բոլոր քաղաքացիների: ԵՄ-ն աջակցում է Արևելյան 
գործընկերության երկրներին՝ նվազեցնելու ռոումինգի սակագները, համակարգված կերպով արձագանքելու 
կիբեռանվտանգության սպառնալիքներին և շահագործելու այն ներուժը, ինչպիսին միասնական թվային շուկան 
է բիզնեսի ու քաղաքացիների համար՝ տարածաշրջանում աշխատանքի տեղավորման հնարավորությունների 
ավելացման նպատակով:

Թվային հետազոտություններին և կրթությանն աջակցելու նպատակով 
վեց գործընկեր երկրներում գերարագ թվային կապի բարելավում:
Գլոբալ հետազոտությունների նկատմամբ հասանելիություն՝ շուրջ 700 
հաստատությունների մոտ երկու միլիոն գիտնականների, ուսանողների   
և դասախոսների համար: 

www.eapconnect.eu 

ԲԵԼԱՌՈՒՍ
Տեսահսկման ավտոմատացված 

համակարգի և ռենտգեն-սկաների 
տեղադրում Նովայա Հուտա – 

Նովիյե Յարիլովիչի սահմանային 
անցակետում՝ «PRINEX» համակարգի 

միջոցով Ուկրաինայի հետ իրական 
ժամանակում տեղեկատվության 

փոխանակման 
հնարավորությամբ:

ՈՒԿՐԱԻՆԱ
Տեղական 

իշխանությունների համար 
էլեկտրոնային կառավարման 

լուծումների կիրարկում և 
վարչական ծառայությունների 

փոխգործունակության զարգացում: 
Կիբեռ ճկունության բարելավում, 
հատկապես՝ ընտրությունների 

նախաշեմին:

ՎՐԱՍՏԱՆ
Էլեկտրոնային 

հավատարմագրային 
ծառայությունների մասին նոր 

օրենք, անցում նոր՝ ԵՄ-ի լավագույն 
փորձերին համապատասխան 

Ազգային լայնաշերտ կապի 
ռազմավարությանը, Էլեկտրոնային 

բժշկական քարտերի ներդրում և 
օգտագործում:

ԱԴՐԲԵՋԱՆ
Կառավարության 

համար էլեկտրոնային 
ծառայությունների զարգացում՝ 

առանձնակի ուշադրություն 
դարձնելով էլեկտրոնային 

կոմերցիային:

ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ   
ԵՄ-ի հանրային գնումների 

հրահանգներին համապատասխան 
էլեկտրոնային գնումների նոր հանրային    

համակարգի մշակում (M-tender ՏՏ համակարգ) 
և ընտրված ճանապարհային սահմանային 

անցակետերում տեսահսկման համակարգերի 
տեղադրում: Կապույտ սահմանի կայուն 

համատեղ հսկողություն: Կիբեռ 
ճկունության բարելավում, հատկապես՝ 

ընտրությունների նախաշեմին: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
Հարկային հաշվանցումների 

և վերադարձման (e-Tax return), 
քաղաքացիական կացության գրանցման 

(e-civil registry), անձի նույնականացման (e-
ID), ոստիկանության (e-Police), նոտարական 

(e-Notary), քրեակատարողական (e-Penitentiary), 
քաղաքացիության (e-Citizen) և կառավարության 

փաստաթղթաշրջանառության էլեկտրոնային 
համակարգերի ու  բիզնեսի գրանցման (e-business 

registry), ապոստիլի (e-Apostille), իրավական ակտերի 
նախագծերի հրապարակման (e-draft), էլեկտրոնային 

հարցումների (e-request) հարթակների, ինչպես 
նաև Կառավարական փոխգործունակության 

հարթակի ու սահմանանցումների 
համար Միասնական էլեկտրոնային 

պատուհանի մշակում:

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ



ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

ՀԱՋՈՐԴԻՎ 

ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ ԹՎԱՅԻՆ        
ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

 

Վեց գործընկեր երկրների միջև ռոումինգի 
սակագների նվազեցում   Մինչև 2020թ.-ը 
Տարածաշրջանային ռոումինգի համաձայնագրի 
ստորագրում
Ավելի մեծ աջակցություն նորարարական 
նախաձեռնություններին և ստարտափերին
Ավելի մեծ աջակցություն տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներին և հետազոտություններին
ՓՄՁ-ների և բիզնեսների շրջանում թվային 
հմտությունների զարգացում

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԵՎ ԲԻԶՆԵՍՆԵՐԻ  
ՀԱՄԱՐ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
 

Էլեկտրոնային առևտուր, էլեկտրոնային 
մաքսատուրքեր, էլեկտրոնային կոմերցիա, 
էլեկտրոնային լոգիստիկա   փորձնական 
կիրարկում
էլեկտրոնային ժողովրդավարության 
հավելվածներ կառավարությունների համար
էլեկտրոնային առողջապահություն

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ ՃԻՇՏ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԵՆՔԻ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
 

Քաղաքացիների ավելի անվտանգ առցանց 
նույնականացում՝ նոր էլեկտրոնային   
ստորագրության միջոցով
Գերարագ լայնաշերտ ցանցի զարգացում՝ 
տնտեսությունները խթանելու և բիզնեսի 
ու քաղաքացիների համար էլեկտրոնային 
ծառայությունների զարգացմանն օժանդակելու 
նպատակով  ԱլԳ վեց երկրներում լայնաշերտ      
կապի ռազավարությունների կիրառում
Կիբեռ անվտանգություն    աջակցություն ԱլԳ 
երկրների կիբեռ ճկունությանը

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ   

 

Թվային ենթակառուցվածքում ներդրումների 
ռիսկերի նվազեցում՝ Արտաքին ներդրումային պլանի 
ներքո   թվային տնտեսության ամրապնդմանն 
ուղղված նախագծերի նոր պորտֆոլիո
Լայնաշերտ կապի ուղղությամբ ներդրումների 
համար ավելի շատ վարկերի տրամադրում 
միջազգային ֆինանսական հաստատությունների 
կողմից՝ ԵՄ դրամաշնորհային աջակցությամբ՝ 
Հարևանության ներդրումային հարթակի միջոցով

Ընթացիկ EaP Connect ծրագիրը (13 միլիոն եվրո) գերարագ լայնաշերտ ինտերնետային ցանցի 
միջոցով տարածաշրջանի հետազոտական և կրթական համայնքներին կապում է միմյանց, ինչպես 
նաև եվրոպական գործընկերների հետ:   
Նոր EU4DIGITAL ծրագիրը (12 միլիոն եվրո) կենտրոնացած է ռոումինգի ներդաշնակեցման և 
գերարագ լայնաշերտ ինտերնետային կապի խթանման ուղղությամբ՝ տնտեսությունների աճին զարկ 
տալու և էլեկտրոնային ծառայություններն ընդլայնելու, ինչպես նաև թվային արդյունաբերությունում 
ավելի շատ աշխատատեղեր ստեղծելու նպատակով:
ԿԻԲԵՌ ուղղվածությամբ ԵՄ-ի սպասվող ծրագիրը (7 միլիոն եվրո) նպատակ ունի գործընկեր 
երկրներում ամրապնդել կիբեռ անվտանգությունը և բարձրացնել թվային ծառայություններից 
օգտվելու վստահությունը՝ ի շահ քաղաքացիների ու բիզնեսների:

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
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• 
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• 
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• 
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