Ծաղիկների ջերմոց Ախալքալաքիում
Արﬔնակ Պողոսյանը տարիներ է ինչ ծաղիկների առեւտրով է զբաղված: Նա իր սեփական
ջերմոցն էլ ուներ, սակայն շատ հնացած էր այն: Ծաղկագործը որոշեց, ընդլայնել բիզնեսը եւ
մշակել 500 մ2 իր սեփականությունը հանդիսացող հողամասը, որը գտնվում էր
Ախալաքալաքիի ծայրամասում:
Դրամաշնորհային մրցույթի մասին Արﬔնակը իմացավ համացանցի ﬕջոցով: LAG-ի
օգնությամբ պատրաստեց նախագիծը եւ Եվրաﬕության կողﬕց ստացավ ֆինանսական
աջակցություն: Գումարի ﬕ մասը հին ջերմոցի վերանորոգման վրա ծախսեց, իսկ ﬕ մասով
նոր ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կահավորված ջերմոց կառուցվեց: Արﬔնակը ունի
նաեւ բիզնես-գործընկեր եւ երկուսն էլ իրենց ընտանիքներով են ընդգրկված գործունեության
ընդլայնման եւ հաջողությամբ իրագործելու գործում: Ընտանիքի ադաﬓերից բացի նրանք
4 տեղի բնակիչ էլ ընդունեցին աշխատանքի: Եթե գործերը լավ ընթանա, կավելանա նոր
աշխատատեղեր:

Նախագծի արդյունքում զբաղվեց՝4 տեղացի
Նախագծի ընդհանուր բյուջեն՝ 42,398.99 լարի
Եվրաﬕության ֆինանսավորումը՝ 24,000.00 լարի
Համաֆինանսավորումը՝ 18,398.99 լարի

Այս պահի դրությամբ չորս տեսակի վարդ է աճում՝ սպիտակ, կարﬕր, վարդագույն եւ խառը
վարդագույն: Փոքր վարդի ﬔծածախ գինը տատանվում է 40-ից ﬕնչեւ 50 թեթրի, իսկ
ﬔծերինը կազմում է 1 լարի: Յուրացման շուկաներ էլ ունի Ախալքալաքիում, Ախալցիխեում
եւ Թբիլիսիում:
Սակայն, համավարակի պայմաններում հարսանիքներ չեն անում, դպրոցներն էլ փակ են եւ
հետեւաբար ծաղիկների վաճառքը զգալիորեն նվազել է:
“COVID-19-ի պայմաններում ջերմոցի առկայությունը փրկեց ﬔր բիզնեսը: Հարկ չեղավ
ծաղիները ներմուծել Հայաստանից, Թուրքիայից կամ Նիդերլանդներից եւ հետեւաբար
չունեինք մտավախություն, որ նվազած վաճառքի պայմաններում, ծաղիկների
պաշարը կփչանար:

Շատ երախտապարտ ենք Եվրաﬕությանը, GIPA-ին եւ LAG-ին, ովքեր հավատացին ﬔր
հնարավորություններին եւ հատկացրեցին ֆինանսներ», - նշեց Արﬔնակ Պողոսյանը:
Ծաղիկը նուրբ բույս է եւ նրան առանձնահատուկ խնամք է հարկավոր: Ճշգրտորեն պետք է
գիտենալ ջետմաստիճանային ռեժիﬓերը, ջրելը, կուլտիվացումը եւ այլն: Արﬔնակի ասելով,
նրա ջերմոցում աճեցրած ծաղիկները որակով հետ չի ﬓում Թուրքյաից եւ Հայաստանից
ներկրած ծաղիկներից: Նրանց որակով խանութների սեփականատերերը գոհ են եւ արդեն
սկսել են հետաքրքրվել Վրաստանի տարբեր քաղաքներից: Արﬔնակն էլ չի բավարարվում
ձեռքբերումով – ջերմոցում թրաշուշան էլ աճեցրեց եւ ապագայում էլ պատրաստվում է
հասրտացնել տեսականին:

Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³íáñí»É ¿ «ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ »õ
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñ»õ³Ý³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇª (ENPARD)-·ÛáõÕÇ
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·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý »õ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëÙ³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÁ (DRDVE/GIPA):
Ü³Ë³·ÍÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý Ø»ñëÇ øáñ÷ëÁ, ELVA Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
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ºíñ³ÙÇáõÃÛáõÝÁ ³ç³ÏóáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ »õ ·ÛáõÕÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ
ENPARD-Ç Íñ³·ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: Ìñ³·ÇñÁ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ 2013 Ãí³Ï³ÝÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
µÛáõç»áíª 179,5 ÙÇÉÇáÝ »íñá: ENPARD-Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ìñ³ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕÇ
³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÝ ¿: Ìñ³·ñÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ ¿ñ
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ëïáõÙÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ »õ »ññáñ¹ ÷áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ
¿ ·ÛáõÕáõÙ ³åñáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
µ³ñÓñ³óáõÙÁ: Ð³í»ÉÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»ë í»µ-Ï³ÛùÁª www.enpard.ge.

