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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondunun
elmi-tədqiqat proqramlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin
maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə
2013-cü il üçün Gənc alim və mütəxəssislərin 2-ci müsabiqəsinin
(EİF/GAM-2-2013-2(8)) nəticələri haqqında
ELAN
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2011-ci il 6 aprel tarixli
1418 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət
Proqramı və bu Proqramın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər planının 6.3.2 bəndinə əsasən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu (bundan sonra - Elmin
İnkişafı Fondu) gənc alim və mütəxəssislər üçün qrant müsabiqələrini təşkil edərək keçirir.
Gənc alim və mütəxəssislərin 1-ci qrant müsabiqəsi 2011-ci il 10 noyabr tarixində elan
edilmiş, nəticələr isə 2012-ci il 20 mart tarixində açıqlanmışdır. Bu müsabiqə çərçivəsində
ümumi maliyyələşdirilmə həcmi 496000 manat olmaqla 25 layihə qalib gəlmişdir. Bu
layihələr üzrə ən müxtəlif qurumlardan olan 72 gənc alim və mütəxəssislər müvəqqəti
yaradıcı kollektivlər şəklində elmi-tədqiqatlarla məşğul olmuş və bir sıra elmi proqramları
reallaşdırmışlar. 35 yaşadək olan layihə rəhbərləri və icraçıları arasında gender bərabərliyi
müşahidə edilmişdir. Qalib layihələrin rəhbər və icraçıları Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının 37 institutundan 16-sının, 1 nazirliyin, 2 qeyri-hökumət təşkilatının, 2 özəl
müəssisənin əməkdaşları, 6 ali təhsil müəssisəsinin tələbələri və əməkdaşlarıdırlar. 1 layihə
Naxçıvan, 1 layihə isə Gəncə şəhərində icra olunmuşdur. Hal-hazırda 20 layihə başa çatmış, 5
layihə üzrə işlər isə davam etdirilir.
Gənc alim və mütəxəssislərin 1-ci qrant müsabiqəsinin uğurları nəzərə alınmaqla
növbəti 2-ci müsabiqə 2013-cü il 2 fevral tarixində - Gənclər Günündə - elan edilmişdir.
Elmin İnkişafı Fondu Gənc alim və mütəxəssislərin 2-ci qrant müsabiqəsinin (EİF/GAM2-2013-2(8)) nəticələrini

ELAN EDİR:
Elmin İnkişafı Fondu 2013-cü ildə Gənc alim və mütəxəssislərin 2-ci qrant
müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında qərarını 2013-cü il 2 fevral tarixində elan etmiş və qrant
layihələrinin qəbulu üçün müddəti 2013-cü il 4 fevral – 29 mart tarixlərini
müəyyənləşdirmişdir. Bu müddət ərzində Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası qrant
iddiaçılarına kömək məqsədilə 5 məsləhət seminarı təşkil etmiş, telefon və elektron-poçt
vasitəsilə olan müraciətlərə cavab vermiş, ortaya çıxan suallara aydınlıq gətirmişdir.
Yuxarıda göstərilən müddət ərzində müsabiqəyə 50 layihə daxil olmuş və müsabiqənin
keçirilməsi qaydaları və bu qaydalara uyğun olaraq layihələrin ideyalarının obyektiv formada
orijinal ifadəsi (elektron və kağız daşıyıcılarda) və layihələrin əqli nəticələrinin müəlliflik
hüququ qorunmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyində
müvafiq qeydiyyatdan keçirilmişdir. 2013-cü il 1 aprel – 30 sentyabr aylarını əhatə edən
müddətdə bu layihələrin texniki və elmi ekspertizası işi təşkil olunmuşdur. 5 layihə texniki
ekspertiza mərhələsindən keçməmiş, 45 layihə isə elmi ekspertizaya buraxılmışdır.
Ekspertiza işinə Elmin İnkişafı Fondunun daimi ekspertləri və müstəqil elmi ekspertlər,
həmçinin xarici ekspertlər də cəlb olunmuşlar.
Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası, daimi və müstəqil elmi ekspertlər təqdim
olunmuş layihələrin cari müsabiqənin elmi prioritetlərinə uyğunluq dərəcəsini
müəyyənləşdirmiş, layihələrin elmi səviyyəsini, onların yerinə yetirilməsi imkanlarını və
potensialını, gözlənilən elmi nəticələrini, mümkün tətbiq ehtimalını ekspertiza qaydalarına
uyğun olaraq xüsusi sistem üzrə qiymətləndirmiş, həmçinin maliyyələşdirilmənin
məqsədəuyğunluğu və həcmi barədə Elmin İnkişafı Fondunun Himayədarlar Şurası üçün
rəylər və arayışlar hazırlamışdır.
Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyasının, daimi və müstəqil elmi ekspertlərin hər
bir layihə üzrə hazırladığı rəylər və ümumiləşdirilmiş arayışların daxil olduğu yekun sənədlər
toplusuna Elmin İnkişafı Fondunun Himayədarlar Şurasında baxılmış, ekspertiza qaydalarına
uyğun olaraq layihələrin yekun toplanmış ballara görə sıralanmış siyahısı və
maliyyələşdirilmə həcmi barədə təkliflər müzakirə olunmuşdur.
2013-cü ildə elan olunaraq keçirilmiş Gənc alim və mütəxəssislərin 2-ci qrant
müsabiqəsi çərçivəsində 25 qalib layihə müəyyənləşdirilmiş, Elmin İnkişafı Fondunun
qərarının verilməsi üçün dəstəklənən layihələrin siyahısı (əlavə olunur) və hər qalib layihə
üzrə maliyyələşdirilmə həcmi Fondun Himayədarlar Şurası ilə razılaşdırılmaqla Elmin İnkişafı
Fondunun müvafiq qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. Gənc alim və mütəxəssislərin 2013-cü ildə
elan olunaraq keçirilmiş 2-ci qrant müsabiqəsi üzrə qalib layihələrin ümumi
maliyyələşdirilmə həcmi 500000 manat olmuşdur.
Bu elan verildikdən sonra müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində Elmin İnkişafı Fondu ilə
qalib layihənin rəhbəri arasında layihənin yerinə yetirilməsi barədə lazımi sənədlər toplusu
hazırlanmaqla müvafiq müqavilə bağlanılacaqdır.
Elmin İnkişafı Fondu Gənc alim və mütəxəssislərin 2-ci qrant müsabiqəsinin qaliblərini
təbrik edir, müsabiqə iştirakçılarına və müstəqil elmi ekspertlərə minnətdarlığını bildirir.
Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası

