ԵՐԿՐՈՐԴՀԱՅՏԱՄՐՑՈՒՅԹ
3 հունիսի 2019 թ

1. Ու՞ մհամար է
Այ սհայ տամրցույ թը նախատեսված է
18 տարեկանիցբարձր, կատարողական
արվեստիևկերպարվեստի ոլ որտում
ակտիվգործունեությ ուն ծավալ ող,
ցանկացած մակարդակի կրթական
որակավորում և փորձ ունեցող
արվեստագետների և մշակութայ ին
գործիչ ների (առանձին անհատների
կամ առավել ագույ նը 5 անձից
բաղկացած խմբերի) համար, որոնք
օրինական կերպով բնակվում են
«Ստեղծարար Եվրոպա
» ծրագրի
մասնակից երկրում:

Ժամանակացույ ց
Հայ տամրցույ թի սկիզբ՝

3 հունիսի 2019 թ

Դիմումների ներկայ ացման վերջնաժամկետ՝ 24 հունիսի 2019 թ.
(Բրյ ուսել իժամանակով 14:00)
Արդյ ունքներիմասին տեղեկացում՝

16 հուլ իսի 2019 թ.

Մեկնմանամսաթիվ՝ ամենաշուտը

25 հուլ իսի 2019 թ.

Հետդարձի ամսաթիվ՝ ամենաուշը

31 դեկտեմբերի 2019 թ.

Կերպարվեստ՝ Գեղարվեստական արհեստագործությ ուն - Դիզայ ն - Թվայ ին արվեստ- Նորաձևությ ուն Գեղանկարչ ությ ուն- Գրաֆիկա- Լուսանկարչ ությ ուն
Կատարողականարվեստ՝ Կրկես- Պար- Օպերայ ինարվեստ- Փերֆորմանս- Տիկնիկայ ինարվեստ- Սթրիտարտ
- Թատերականարվեստ
, Հայ աստան, Ավստրիա
, Բել գիա
, Բոսնիաեւ
«Ստեղծարար Եվրոպա
» ծրագրի մասնակից երկրներ: Ալ բանիա
Հերցեգովինա, Բուլ ղարիա
, Խորվաթիա
, Կիպրոս, Չեխիա
, Դանիա
, Էստոնիա, Ֆինլ անդիա
, Ֆրանսիա
, Վրաստան,
Գերմանիա
, Հունաստան, Հունգարիա, Իսլ անդիա
, Իռլ անդիա
, Իտալ իա
, Կոսովո *, Լատվիա
, Լիտվա,
Լյ ուքսեմբուրգ Մալ թա
, Մոլ դովա
, Մոնտենեգրո, Նիդերլ անդներ, Հյ ուսիսայ ին Մակեդոնիա
, Նորվեգիա
,
Լեհաստան, Պորտուգալ իա
, Ռումինիա
, Սերբիա
, Սլ ովակիա
, Սլ ովենիա
, Իսպանիա
, Շվեդիա
, Թունիս, Ուկրաինա
ևՄիացյ ալ
Թագավորությ ուն:

Այ ս նշումը չի ազդում կարգավիճակի վերաբերյ ալ դիրքորոշումների վրա և համապատասխանոմ է
Անվտանգությ ան Խորհրդի 1244/1999 բանաձևին և Կոսովոյ ի անկախությ ան հռչ ակման վերաբերյ ալ
Միջազգայ ինդատարանի եզրակացությ անը:

2. Ո՞ րնէ նպատակը
i-Portunus-ը ֆինանսական աջակցությ ուն է ցուցաբերում՝ հոգալ ու համար ճամփորդությ ան ծախսերը
(տրանսպորտ
, հյ ուրանոց ևայ լ ն) դեպի «ՍտեղծարարԵվրոպա
» ծրագրի մասնակից այ լ երկիր (կամ մի քանի
երկիր):
1

-

Ճամփորդությ ան տևողությ ունըպետքէ կազմի 15-ից 85 օր՝ այ նպետքէ կատարվի 2019 թվականի
հունիսի 25-ից դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում:
Ճամփորդությ ունըպետքէ կատարվի մեկ նախագծի իրականացման նպատակով:
Այ նկարող է լինել շարունակական ևհատվածավորված.
- Շարունակական ճամփորդությ ունն այ ն է, երբ դուք մեկ ամբողջական երկկողմանի
ուղևորությ ուն եք կատարում՝ դեպի մեկ կամ մի քանի նպատակատեղ:
- Հատվածավորված ճամփորդությ ունն այ ն է, երբ դուք կատարում եք մի քանի երկկողմանի
ուղևորությ ուն՝ դեպի մեկ կամ մի քանի նպատակատեղ: Յուրաքանչ յ ուրուղևորությ ուն պետք
է տևի5 օրից ոչ պակաս, իսկ ճամփորդությ ան օրերի ընդհանուր քանակը պետքէ կազմի 15-ից
85 օր:

Ձերճամփորդությ ան հիմնական նպատակը պետքէ լինի ստորևնշվածներից մեկը.
 Միջազգայ ին համագործակցությ ուն. Օրինակ, դուք միջազգայ ին գործընկերոջ հետ միասին
աշխատում եք մշակութայ ին արտադրանքի՝ ցուցահանդեսի, փերֆորմանսի, թատերական
ներկայ ացման ստեղծման վրա:
 Նախագծերիիրականացում՝ արվեստիկացարաններում. Օրինակ, ձեր ճամփորդությ ան արդյ ունքում
հանրությ անը կներկայ ացվի նոր ստեղծված արվեստի գործ՝ ցուցահանդեսի, փերֆորմանսի,
հրատարակությ ան տեսքովևայ լ ն:
 Մասնագիտականզարգացում. Օրինակ, դուք կմասնակցեք փորձերի, լսումնե րի, ցանցայ ին
հանդիպումների, ցուցադրությ ունների, սեմինարների, վարպետությ ան դասերի և ուսուցողական
այ լ միջոցառումների՝ ուսուցման ոչ ստանդարտմեթոդների կիրառմամբ:
 Ներկայ ացում. Օրինակ, ժամանման երկրում դուք ներկայ ացնում եք ցուցահանդես, փերֆորմանս,
թատերականբեմադրությ ունևայ լ ն:

Որքա՞ նէ ֆինանսականօժանդակությ ան ևհասանել ի բյ ուջեի չափը
Ֆինանսականօժանդակությ ան չափը կախված է ձեր ուղևորությ ան տևողությ ունից.
15-ից 29 օր՝

1500 եվրո

30-ից 59 օր՝

2400 եվրո

60-ից 85 օր՝

3000 եվրո

Հաշմանդամությ ուն ունեցող արվեստագետների և մշակութայ ին գործիչ ների ճամփորդությ ան համար
կարող է տրամադրվել լրացուցիչ աջակցությ ուն:

3. Ինչ պեսհայ տադիմում ներկայ ացնել
Ինչ է պահանջվումձեզնից
Հայ տադիմում ներկայ ացնել ու համար դուք պետք է նախագիծ մշակեք՝ «Ստեղծարար Եվրոպա
» ծրագրի
մասնակից մեկ այ լ երկրում (կամ մի քանի երկրներում) ձեզ հյ ուրընկալ ող հաստատությ ան կամ
գործընկերոջ հետ: Եթեդուք մասնակցությ ան հայ տեք ներկայ ացնում, ապապետքէ.
-

նկարագրեք նախագիծը ևդրահիմնական նպատակը,
Ներկայ ացնել, թե ինչ պե՞ ս կարել ի է հասնել այ դնպատակին՝ ճամփորդությ անև տեղաշարժիվրա
հիմնված այ սնախագծի միջոցով,
Տրամադրել փաստաթղթեր, որոնք ցույ ց են տալ իս, որ դուք ձեր գործընկերոջ կամ հյ ուրընկալ ող
հաստատությ ան հետ նախագիծ եք պատրաստել և որ ձեր գործընկերը/հյ ուրընկալ ող
հաստատությ ունը ներգրավված է այ դնախագծում:
2

Ձեր հայ տադիմումում պետքէ հստակորեն նշեք, թե այ ս ճամփորդությ ունը ինչ պես կանդրադառնաձեր
մասնագիտական զարգացման կամ կարիերայ ի առաջխաղացման վրա (ստեղծագործությ ուն,
վերապատրաստում/ուսուցում, համագործակցությ ուն, կարիերայ ի կամ աշխատանքայ ին հեռանկարներ,
մասնագիտականկապեր/փորձիփոխանակումայ լ ն):

Ծրագրինմասնակցել ու հայ տադիմումի ընդունման պահանջներ. տրամադրվողտեղեկատվությ ունը
Դիմել ու համար պետքէ ստեղծեք հաշիվ ևլրացնեք հայ տադիմումի ձևն անգլ երենլեզվով . my.i-portunus.eu
կայ քում, նախքան «Ժամանակացույ ց» վանդակում նշված վերջնաժամկետը (տե՛ ս վերևվում): Այ ս
վերջնաժամկետից հետո (2019 թ. հունիսի 24, Բրյ ուսել ի ժամանակով ժամը 14:00), դուք չեք կարողանա
փոփոխել ձեր հայ տադիմումը:
Ձեզանիցկպահանջվի տրամադրել հետևյ ալ տեսակիտեղեկատվություն.
-

Անձնականտվյ ալ ներ
Կրթությ ուն
Աշխատանքայ ինփորձ
Ձեր ծրագրած ճամփորդությ ան մանրամասները (ամսաթվերը, նպատակակետ(եր)ը, տրանսպորտի
միջոցը)
Ձեր նախագծի վերաբերյ ալ
տեղեկատվությ ուն (նկարագրությ ուն, ճամփորդությ ան
անհրաժեշտությ ունը, նախապատրաստական գործընթացը, ազդեցությ ունը)
Հետադարձ կապ՝ դիմել ու գործընթացի վերաբերյ ալ

Ինչ պեսնաևհետևյ ալ փաստաթղթերը(PDF ֆորմատով).
-

1 էջից բաղկացած CV (առավել ագույ նը10 ՄԲ)
Պորտֆոլ իո(առավել ագույ նը10 էջ, առավել ագույ նը10 ՄԲ)
Ձեր ճամփորդությ ան ծրագիրը հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր, օրինակ`նամակհրավերներ, հանդիպումների հաստատումներ, համատեղ արտադրությ ան պայ մանագրեր և այ լ ն
(առավել ագույ նը5 էջ, առավել ագույ նը10 ՄԲ)
Ստորագրված հայ տարարությ ուն՝ որով հաստատում եք, որ դուք համապատասխանում եք
պահանջներինև նշում եք, որ Բացառման չափանի շները ձեզ չեն վերաբերում (տես՝ 7-րդ կետը,
առավել ագույ նը10 ՄԲ)

4. Ընտրությ անչափանիշներ. ինչ պե՞ ս է գնահատվել ու ձեր հայ տադիմումը
Բոլ որ հայ տադիմումները պետք է առանձին գնահատվեն երկու փորձագետների կողմից, որոնցից մեկը
մասնագիտացել է դիմողի ծագման երկրում և ոլ որտում, մյ ուսը՝ ժամանման երկրում (երկրներում) և
ոլ որտում:

Մենք կաշխատենք տարբեր տարածաշրջաններում և ոլ որտներում մասնագիտացած փորձագետների հետ:
Չեզոքությ ունապահովել ունպատակով մենք հրապարակել ու ենք նրանց անուններըմիայ ն այ սփորձնական
ծրագրի վերջում:
Գնահատողները գնահատել ու են ձեր դիմումի հետևյ ալ ասպեկտները.
-

Օգտակարությ ունը. որքանով ճամփորդությ ունը կօգնի ձեզ հասնել արդյ ունքների(20 միավոր)
Նախապատրաստական գործընթացը. որքանով է նախագիծը և ճամփորդությ ունը պատշաճ կերպով
նախապատրաստված (20 միավոր)
Արդյ ունքներ. ինչ նպատակների եք ձգտում հասնել ձեր ճամփորդությ ան միջոցով (10 միավոր)

Ծրագրերիվերջնական ընտրությ ունը հիմնված կլ ինի գնահատման արդյ ունքումձեռք բերված միավորների
վրա, սակայ ն հաշվի կառնվեն նաև աշխարհագրական հավասարակշռությ ունը, ներառումը, գենդերայ ին
խնդիրները, շրջակամիջավայ րին առնչ վողնկատառումներն ու ծրագրի փորձնականբնույ թը:
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Յուրաքանչ յ ուր գնահատող ձեր դիմումին միավորներ կտա, և երկու միավորների միջինը կլ ինի ձեր
վերջնական միավորը:
Ընտրությ անգործընթացի արդյ ունքներիմասին դուք կտեղեկացվեք էլ եկտրոնայ ին փոստով:
Ընտրված դիմողները կտեղեկացվեն հայ տամրցույ թի վերջնաժամկետից հետո 3-4 շաբաթվա ընթացքում:
Մյ ուսներըկստանան էլ եկտրոնայ ին նամակ՝ նշումով, որ նրանք չեն ընտրվել : Հայ տադիմումների քանակի
պատճառովi-Portunus-ի թիմը որոշումների հիմնավորումներ չի ներկայ ացնի. որոշումները վերջնական
են:

5. Պահանջներին համապատասխանոթյ ան չափանիշներ. Որո՞ նք են
պայ մանները
-

-

-

Հայ տադիմումները պետք է ներկայ ացվեն անգլ երեն լեզվով մինչ և վերջնաժամկետը՝
օգտագործել ով i-Portunus-ի առցանցդիմումի ձևը, ինչ պես նշված է 3-րդ կետում և վերոնշյ ալ
ժամանակացույ ցում:
Հայ տադիմումները պետքէ ներառեն դիմումի ձևում նշված բոլ որ տվյ ալ ները, ներառյ ալ կից
փաստաթղթերը, ինչ պես ներկայ ացված է Բաժին3-ում:
Դիմողներըպետքէ լինեն արվեստագետներկամ մշակութայ ին գործիչ ներ (առանձինանհատներկամ
առավել ագույ նը5 անձիցբաղկացած խմբեր), որոնք գործում են կերպարվեստի կամ կատարողական
» ծրագրի
արվեստի ոլ որտներում, պետք է լինեն առնվազն 18 տարեկան և «Ստեղծարար Եվրոպա
մասնակից երկրների օրինական մշտաբնակներ: Դիմողները ևդիմողների խմբերըպետքէ լինեն ոչ
թեիրավաբանական, այ լ ֆիզիկականանձինք:
Ճամփորդությ աննպատակակետերկիրը պետքէ լինի «ՍտեղծարարԵվրոպա
» ծրագրի մասնակից երկիր:
Մեկնել ու ամսաթիվը պետքէ լինի 2019 թվականի հուլ իսի 25-ը կամ դրանից հետո, իսկ հետդարձի
ամսաթիվը՝ 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը կամ դրանից առաջ: Ճամփորդությ ան ընդհանուր
տևողությ ունըպետքէ լինի 15-ից 85 օր (ներառյ ալ ճանապարհին անցկացրածօրերը) և կարող է
ներառել մեկ կամ մի քանի ուղևորությ ուն: Հատվածավորված ճամփորդությ ունը հաշվարկվում է
ըստօրերի ընդհանուր քանակի:
Դիմողըպետքէ նախկինում i-Portunus-ի կողմից ճամփորդությ ան աջակցությ ունստացած չլ ինի :

Այ սպահանջներինչհամապատասխանել ը կհանգեցնի ձեր դիմումի մերժմանը:

6. Ընթացակարգ. եթե ընտրվել եք
Ճամփորդությ անաջակցությ անմասին պայ մանագիրևնախնական վճարում
-

Դուքկստանաք պայ մանագիր, որը ձեզ կառաջարկվի ստորագրել ևվերբեռնել ձեր i-Portunus հաշիվ:
Ձեզանից կպահանջվի նաևտրամադրել ձեր բանկայ ին հաշվի տվյ ալ ները(բանկի նույ նականացման
կոդը (BIC) ևբանկայ ին հաշվի միջազգայ ին համարը (IBAN)):
Ձեր պայ մանագիրը և բանկայ ին տվյ ալ ները ստանալ ուց հետո ճամփորդությ ան աջակցությ ան
գումարի 75%-ը կփոխանցվի ձեր բանկայ ին հաշվին:

Եթեդուք դիմում եք որպես խումբ, խմբիյուրաքանչ յ ուր անդամպետքէ ստորագրի առանձինպայ մանագիրև
ստանաառանձինվճարում:

Աշխատանքայ ինհաշվետվությ ուն ևճամփորդությ ան աջակցությ անվերջնական վճարում
Քանիոր i-Portunus-ը փորձնականծրագիր է, ձեզանից կպահանջվի տրամադրել ձեր կարծիքը ծրագրի մասին՝
ոչ բարդ աշխատանքայ ին հաշվետվությ ան միջոցով, ձեր ճամփորդությ ան ավարտից հետո 2 շաբաթվա
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ընթացքում: Այ դ աշխատանքայ ին հաշվետվությ ան մեջ դուք պետք է ներկայ ացնեք հետևյ ալ
տեղեկությ ունները.
-

-

-

Արդյ ունքները. Արդյ ո՞ ք ձեր ճամփորդությ ան արդյ ունքը համապատասխանում է ձեր
ակնկալ իքներինև ինչ պե՞ ս: Եթեոչ (այ նպատճառով, որ արդյ ունքըգերազանցեց ձեր ակնկալ իքը
կամ չարդարացրեց այ ն), խնդրումենք մանրամասնել :
Կից ներկայ ացվող նյ ութեր. Տեսանյ ութեր, նկարներ, փաստաթղթեր, որոնք մեզ ավել ի լավ
պատկերացում կտան ձեր ճամփորդությ ան արդյ ունքների վերաբերյ ալ : Եթե այ լ բան չի
պահանջվում, ապա դիտողական նյ ութերը կօգտագործվեն i-Portunus-ի կայ քում`նշել ով
արվեստագետի/մշակութայ ին գործչ ի անունը:
Ձերճամփորդությ ան ապացույ ցը, օրինակ`
•
Ինքնաթիռ նստել ու կտրոնը/երկաթուղայ ին տոմսը էլ եկտրոնայ ին
տարբերակով
•
Ճամփորդությ անընթացքում ենթակապալ առուի նկարած նկարները
•
Գործողությ ուններըսոցիալ ական ցանցերում

Այ սհաշվետվությ ունն i-Portunus հարթակում լրացնել ուց հետո կստանաք ճամփորդությ ան աջակցությ ան
գումարի մնացած 25% -ը: Եթե աշխատանքայ ին հաշվետվությ ունը չի ներկայ ացվել ճամփորդությ ան
ավարտիցհետո 6 շաբաթվաընթացքում, ճամփորդությ ան աջակցությ անգումարի մնացած 25% -ը չի վճարվի:
ԿԱՐԵՎՈՐԷ Ձեր ստացած ճամփորդությ ան աջակցությ անմասով վճարման ենթակաբոլ որ հարկերը
պետքէ վճարեք դուք: Սակարող է ներառել կրկնակի հարկում: Մանրամասն տեղեկությ ունների
համար այ ցել եքhttps://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/double-taxation/index_en.htm:

Ոչ պարտադիրլրացուցիչ արձագանք
Քանիոր i-Portunus-ը փորձնականծրագիր է, մեզ համար կարևոր է ստանալ ձեր արձագանքը, որպեսզի մենք
կարողանանք օգտագործել ձեր փորձը ծրագրի կառուցվածքը բարել ավել ու նպատակով: Հետևաբար, ձեր
ճամփորդությ ունից հետո մենք ձեզ կխնդրենք լրացնել հարցաթերթիկներ՝ գնահատել ով ճամփորդությ ան
ծրագրի կառուցվածքը:

7. Տեղեկությ ուններիհրապարակումը
Ձերկողմից
Ճամփորդությ ան ֆինանսական աջակցությ ունստացող անձինքպետքէ հստակ նշեն Եվրոպական Միությ ան
ներդրումը բոլ որ հրապարակումներում կամ այն գործողությ ունների հետ կապված, որոնց համար
օգտագործվում է ճամփորդությ ան ֆինանսականաջակցությ ունը:
Այ սառումովճամփորդությ ան ֆինանսականաջակցությ ունստացող անձանցիցպահանջվումէ հատուկ նշել
ԵվրոպականՄիությ անև«ՍտեղծարարԵվրոպա
» ծրագրի անունըևլոգոն իրենց բոլ որ հրապարակումներում,
պաստառներում, ծրագրերում և համաֆինանսավորվող նախագծի շրջանակներում իրականացվող այ լ
արտադրանքիվրա:
Դաանել ու համար նրանք պետքէ օգտագործեն տեքստը, լոգոն ու պատասխանատվությ ունչստանձնել ու
մասին հայ տարարությ ունը՝ վերևում նշված 5-րդ կետում շարադրված Պայ մանագրի մանրամասներին
համապատասխան:
Եթե այ դ պահանջն ամբողջությ ամբ չի բավարարվում, ապաշահառուի ճամփորդությ ան ֆինանսական
աջակցությ ունըկարող է կրճատվել ՝ վերը նշված Պայ մանագրիդրույ թների համաձայ ն:
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Բացի ԵՄ ծրագրին առնչ վող տեքստից և լոգոից ,i-Portunus-ի թիմը շահառուներին կտրամադրի
պատասխանատվությ ուն չստանձնել ու մասին հայ տարարությ ունը (որը նրանք պարտավոր են
օգտագործել )`նշել ով, որ ԵՄ-ն պատասխանատվությ ուն չի կրում հրապարակումներում և/կամ այ ն
գործողությ ունների առնչ ությ ամբարտահայ տվածտեսակետներիհամար, որոնց նպատակով օգտագործվում
է ճամփորդությ ան աջակցությ ունը:

i-Portunus-ի կողմից
Ֆինանսական տարվաընթացքում տրամադրված ճամփորդությ ան ֆինանսական աջակցությ ան վերաբերյ ալ
բոլ որ տեղեկությ ունները պետք է հրապարակվեն Եվրոպական Միությ ան կառույ ցների ինտերնետայ ին
կայ քում, ճամփորդությ ան ֆինանսականաջակցությ անտրամադրմանֆինանսականտարվանհաջորդող տարվա
հունիսի 30-ից ոչ ուշ:
i-Portunus-ը կհրապարակի հետևյ ալ տեղեկությ ունները.
-

շահառուի անունը,
ֆինանսականճամփորդությ ան աջակցությ անառիթը
տրամադրվածգումարի չ ափը

Շահառուի կողմից պատշաճկերպով հիմնավորված պահանջիհիման վրացանկացած հրապարակումից զերծ
պետքէ մնալ , եթե նման բացահայ տումը կարող է շահագրգիռ անձանցիրավունքների և ազատությ ունների
խախտումպարունակել, որոնք պաշտպանվումեն Եվրոպական Միությ ան Հիմնարար Իրա
վունքների մասին
Խարտիայ իով, կամ եթե դրանք հակասում են շահառուների առևտրայ ինշահերին:

8. Բացառմանչափանիշներ
Կոնսորցիումիաշխատակազմը
2019 թ.-ի i-Portunus փորձնական ծրագրի նախապատրաստական գործընթացում ներգրավված
կազմակերպությ ունների աշխատակիցներըչեն կարող ընտրվել աջակցությ ունստանալ ու համար.
-

«ՍտեղծարարԵվրոպա
» ծրագրի աշխատակազմը
Գյ ոթեիանվ. ինստիտուտի աշխատակազմը
ԻնստիտուտՖրանսեի(Փարիզ) աշխատակազմը
«Իզոլ իացիա
» կազմակերպությ ան աշխատակազմը
Վիլ նյ ուսիԱրվեստներիԱկադեմիայ իՆիդաԱրվեստիհամայ նքի աշխատակազմը

9. Ֆինանսականդրույ թներ

Ընդհանուրսկզբունքներ

Հետադարձ ուժի բացակայ ությ ան սկզբունք
Ճամփորդությ ան ֆինանսական աջակցությ ունը չի կարող հետադարձ ուժով տրամադրվել այ ն
գործողությ ունների համար, որոնք արդենավարտվածեն:
Իրականացմանպայ մանագրեր/ենթապայ մանագրեր
Եթե գործողությ ան իրականացումը պահանջում է գնումների պայ մանագրերի (իրականացման
պայ մանագրերի) կնքում, ապաճամփորդությ ան ֆինանսականաջակցությ ունստացող անձըպետքէ պահպանի
աուդիտիհամար նախատեսված փաստաթղթերը:
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10.

Տվյ ալ ներիպաշտպանությ ուն

Ցանկացած հայ տամրցույ թի պատասխանը ներառում է անձնական տվյ ալ ների (օրինակ`անուն, հասցե և
աշխատանքայ ինկենսագրությ ուն (CV)) գրանցում և մշակում: Այ դպիսի տվյ ալ ներըկմշակվեն Միությ ան
հիմնարկների, մարմինների, գրասենյ ակների և գործակալ ությ ունների կողմից անհատականտվյ ալ ների
մշակման հետ կապված ֆիզիկական անձանց պաշտպանությ ան և նման տվյ ալ ների ազատշարժի մասին
Եվրախորհրդարանիև Եվրոպական Խորհրդի2018 թ. հոկտեմբերի 23-ի (ԵՄ) թիվ 2018/1725 կանոնակարգին
համապատասխան. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
Եթե այ լ բան նշված չէ , հարցերը և պահանջվողցանկացած անձնականտվյ ալ ներ, որոնք անհրաժեշտեն
հայ տադիմումը գնահատել ու համար`հայ տամրցույ թի ցուցումներին համապատասխան, i-Portunus-ի
գնահատման թիմի կողմից մշակվել ու են միայ ն այ դ նպատակով: Անհատական տվյ ալ ների մշակմանը
վերաբերող մանրամասները հասանել ի են գաղտնիությ ան մասին հայ տարարությ ան մեջ հետևյ ալ հասցեով,
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection-publicprocurement-procedures_en.

11.

Կոնտակտայ ինտվյ ալ ներ

i-Portunus-ի թիմըհասանել ի է՝ պատասխանել ուհամար այ սհայ տամրցույ թի բովանդակությ անը վերաբերող
հարցերին: Բոլ որհարցերը պետքէ ուղարկվեն էլ եկտրոնայ ին փոստով, այ սհասցեով. info@i-portunus.eu:
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