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ELAN
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu (bundan sonra Elmin İnkişafı Fondu) Azәrbaycan Respublikasında tәbiәt, dәqiq, texniki, humanitar vә ictimai
elmlәr sahәsindә dövlәt vә cәmiyyәt üçün әhәmiyyәt kәsb edәn fundamental, tәtbiqi vә
axtarış-innovasiya xarakterli elmi-tәdqiqat proqram vә layihәlәrini vә digәr elmi tәdbirlәri
(bundan sonra - layihәlәr) dәstәklәmәk, aktual vә müasir elmi problemlәrin hәlli ilә mәşğul
olan fiziki şәxslәrin, bir elmi mövzu (problem) әtrafında müvәqqәti yaradılmış yaradıcı
kollektivlәrin, akademik vә tәhsil sistemlәrindә fәaliyyәt göstәrәn elmi vә digәr qurumların
(dövlәt qurumlarının, qeyri-hökumәt tәşkilatlarının vә s.) elmi fәaliyyәtini stimullaşdırmaq vә
onlara әlavә yaradıcılıq imkanı yaratmaq mәqsәdilә Elmin İnkişafı Fondunun elmi
prioritetlәrinә uyğun olaraq, qrantların verilmәsi üzrә 2012-ci il üçün 2-ci müsabiqәsinin (EİF2012- 2(6)) nәticәlәrini
ELAN EDİR:
1. Elmin İnkişafı Fondu 2012-ci il üçün 2-ci qrant müsabiqәsinin keçirilmәsi haqqında
qәrarını 10 may 2012-ci il tarixindә internet sәhifәsindә vә kütlәvi informasiya
vasitәlәrindә elan etmiş vә qrant layihәlәrinin qәbulu üçün müddәti 2012-ci il 14 may –
29 iyun tarixlәrini müәyyәnlәşdirmişdir. Bu müddәt әrzindә Elmin İnkişafı Fondunun
icraçı direksiyası qrant iddiaçılarına kömәk mәqsәdilә 5 mәslәhәt seminarı tәşkil etmiş,
telefon vә elektron-poçt vasitәsilә olan müraciәtlәrә cavab vermiş, ortaya çıxan suallara
aydınlıq gәtirmişdir.
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2. Yuxarıda göstәrilәn müddәt әrzindә müsabiqәyә 174 layihә daxil olmuş vә Azәrbaycan
Respublikası Müәllif Hüquqları Agentliyindә müvafiq qeydiyyatdan keçirilmişdir. 2012-ci
il 2 iyul – 31 oktyabr tarixlәrini әhatә edәn müddәtdә bu layihәlәrin texniki vә elmi
ekspertizası işi tәşkil olunmuşdur. Müsabiqә qaydaları vә tәlәblәrinә cavab vermәyәn 52
layihә texniki ekspertiza mәrhәlәsindәn keçmәmiş, 122 layihә isә elmi ekspertiza
mәrhәlәsinә buraxılmışdır. Ekspertiza işinә Elmin İnkişafı Fondunun daimi ekspertlәri vә
müstәqil elmi ekspertlәr cәlb olunmuşlar. Eyni zamanda, elmi ekspertiza mәrhәlәsinә
keçmiş layihәlәrin siyahısı internet sәhifәsindә dәrc olunmuş vә layihәlәrin açıqlana bilәn
hissәlәrinin forum tipli elmi-ictimai müzakirәsi işi dә tәşkil olunmuşdur.
3. Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası, daimi vә müstәqil elmi ekspertlәr tәqdim
olunmuş layihәlәrin cari müsabiqәnin elmi prioritetlәrinә uyğunluq dәrәcәsini
müәyyәnlәşdirmiş, layihәlәrin elmi sәviyyәsini, onların yerinә yetirilmәsi imkanlarını vә
potensialını, gözlәnilәn elmi nәticәlәrini, mümkün tәtbiq ehtimalını ekspertiza
qaydalarına uyğun olaraq xüsusi sistem üzrә qiymәtlәndirmiş, hәmçinin
maliyyәlәşdirilmәnin mәqsәdәuyğunluğu vә hәcmi barәdә Elmin İnkişafı Fondunun
Himayәdarlar Şurası üçün rәylәr, arayışlar vә tövsiyәlәr hazırlamışdır.
4. Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyasının, daimi vә müstәqil elmi ekspertlәrin hәr bir
layihә üzrә hazırladığı vә statistik mәlumatların daxil olduğu yekun sәnәdlәr toplusuna
Elmin İnkişafı Fondunun Himayәdarlar Şurasının 2012-ci il 21 dekabr tarixli iclasında baxılmış,
ekspertiza qaydalarına uyğun olaraq layihәlәrin yekun toplanmış ballara görә sıralanmış siyahısı
vә maliyyәlәşdirilmә hәcmi barәdә tövsiyәlәr müzakirә olunmuş vә yekun qәrar qәbul edilmişdir.

5. 2012-ci ildә 2-ci qrant müsabiqәsi çәrçivәsindә 4 pilot layihә, 27 fundamental-tәtbiqi
xarakterli layihә vә 8 xüsusi layihә olmaqla cәmi 39 qalib layihә müәyyәnlәşdirilmiş vә
Elmin İnkişafı Fondunun 2012-ci il 28 dekabr tarixli Qәrarı ilә tәsdiq olunmuşdur:
Layihәlәrin növü

Layihәlәrin sayı

Mәblәğ (manat)

1

Fundamental-tәtbiqi xarakterli layihәlәr

27

1585000

2

Xüsusi layihәlәr

8

315000

3

Pilot layihәlәr

4

5600000

CӘMİ

39

7 500 000

Cari müsabiqә üzrә ümumi maliyyәlәşdirilmә hәcmi 7 500 000 manat olmuşdur.
6. Bu elan verildikdәn sonra müәyyәnlәşdirilmiş müddәt әrzindә Elmin İnkişafı Fondunun
icraçı direksiyası ilә qalib layihәnin rәhbәri arasında layihәnin yerinә yetirilmәsi barәdә
lazımi sәnәdlәr toplusu hazırlanmaqla müvafiq müqavilә bağlanılacaq vә qanunvericiliyә
uyğun olaraq Azәrbaycan Respublikası Әdliyyә Nazirliyindә qeydiyyatdan keçirilәcәkdir.
7. Elmin İnkişafı Fondu 2012-ci ilin 2-ci qrant müsabiqәsinin qaliblәrini tәbrik edir,
müsabiqә iştirakçılarına vә müstәqil elmi ekspertlәrә minnәtdarlığını bildirir.

Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası

