PRESS-RELİZ
Elmin İnkişafı Fondu Gənc alim və mütəxəssislərin 3-cü qrant müsabiqəsinin
nəticələrini açıqlayıb
Azərbaycan gənclərinin cəmiyyətin inkişafında və bu istiqamətdə qarşıya çıxan
problemlərin həllində rolunu artırmaq, ölkənin gələcək inkişafında iştirakını və məsuliyyətini
yüksəltmək, həmçinin beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını sürətləndirmək Azərbaycan
dövlətinin müasir dövrdə qarşıya qoyduğu əsas prioritetlərindəndir.
Qlobal rəqabət şəraitində Respublikanın elmi potensialının davamlı şəkildə
yüksəldilməsi, gənc, yaradıcı, yüksək intellektual səviyyəli insanların istedadından maksimum
şəkildə istifadə edilməsi dövlətin innovasiyalı inkişafının təmini baxımından son dərəcə
zəruridir.
Gənclərin intellektual yüksəlişinə sərmayə qoyulması, onların fərdi keyfiyyət və
qabiliyyətlərinin inkişafı, müasir texnologiyaları dərindən mənimsəmiş yeni alimlər nəslinin
yaradılması, intellektin milli inkişafda prioritet amil kimi müəyyənləşdirilməsi məqsədilə son
illərdə gənclərin elmə cəlb olunmasına, onların xarici ölkələrdə ali təhsil almasına, sosial
problemlərinin həllinə imkan yaradan mühüm dövlət proqramları hazırlanmış, sərəncam və
fərmanlar imzalanmışdır.
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 mütəmadi olaraq 35
yaşadək olan gənc alim və mütəxəssislər üçün qrant müsabiqələrini təşkil edərək keçirir.
Bununla yanaşı, Fond fəal çalışan gənc alimlər haqqında məlumat bazasının yaradılması üzrə
işləri də yerinə yetirir. Ölkənin gənc alimləri adıçəkilən xüsusi müsabiqədə iştirakla yanaşı
Fondun digər müsabiqələrində də layihə üzrə yaradıcı kollektivlərin tərkibində elmi- tədqiqat
işlərinin yerinə yetirilməsində fəallıq göstərirlər.
Gənc alim və mütəxəssislərin Fondun qrantları vasitəsilə dəstəklənməsi Respublikada
kadr potensialının artırılması işinə xüsusi töhfə sayıla bilər. Gənc alim və mütəxəssislərin 1-ci
qrant müsabiqəsi çərçivəsində 25 layihə, 2-ci müsabiqəsi çərçivəsində də 25 layihə qalib elan
edilmiş, ötən illər ərzində layihələr uğurla yerinə yetirilmişdir.
Elmin İnkişafı Fondu Gənc alim və mütəxəssislərin 3-cü qrant müsabiqəsinin
keçirilməsi haqqında qərarını isə 2014-cü il 10 noyabr tarixində internet səhifəsində və
kütləvi informasiya vasitələrində elan etmiş, qrant iddiaçılarına kömək məqsədilə bir neçə
məsləhət seminarı təşkil etmiş, müraciətlərə cavab vermiş, ortaya çıxan suallara aydınlıq

gətirmişdir. Müsabiqəyə bütün elm sahələri və qrant növləri üzrə 74 layihə daxil olmuş,
Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyində müvafiq qeydiyyatdan keçirilmiş,
layihələrin ekspertizası işinə Elmin İnkişafı Fondunun daimi ekspertləri və yerli və xarici
müstəqil elmi ekspertlər cəlb olunmuşlar.
Layihələrin müsabiqənin elmi prioritetlərinə uyğunluq dərəcəsi müəyyənləşdirilmiş,
layihələrin elmi səviyyəsi, onların yerinə yetirilməsi imkanları və potensialı, gözlənilən elmi
nəticələri, mümkün tətbiq ehtimalı qiymətləndirilmiş, həmçinin maliyyələşdirilmənin
məqsədəuyğunluğu və həcmi müəyyənləşdirilmiş, yekun sənədlər toplusuna Elmin İnkişafı
Fondunun Himayədarlar Şurası tərəfindən baxılmış və yekun qərar qəbul edilmişdir. Gənc
alim və mütəxəssislərin 3-cü qrant müsabiqəsi üzrə ümumi maliyyələşdirilmə həcmi 500000
manat olmaqla 24 qalib layihə müəyyənləşdirilmiş və Elmin İnkişafı Fondunun Qərarı ilə
təsdiq olunmuşdur.
Gənc alim və mütəxəssislərin 3-cü qrant müsabiqəsi üzrə qalib layihələr AMEA-nın
Fizika, Riyaziyyat və Mexanika, Radiasiya Problemləri, Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya, NeftKimya Prosesləri, Aşqarlar Kimyası, Geologiya və Geofizika, Coğrafiya, Botanika, Memarlıq və
İncəsənət, Ədəbiyyat institutlarında, AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar və İncəsənət,
Dil və Ədəbiyyat İnstitutlarında, həmçinin Bakı Dövlət Universiteti, Xəzər Universiteti,
Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində, Azərbaycan Elmi- Tədqiqat Əkinçilik
İnstitutu, Elmi-Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat
İnstitutunda, qeyri-hökumət təşkilatı olan ECORES Ekoloji İnformasiya Analitik Agentliyində
yerinə yetiriləcəkdir.
Qalib layihələrdən 21-i fundamental-tətbiqi, 1-i axtarış-innovasiya xarakterlidir, 2
layihə üzrə isə AMEA- nın 70 illiyinə həsr olunan "Geologiya və geofizikanın problemlərinin
həllində multidissiplinar yanaşma" mövzusunda Gənc Alim və Tələbələrin 6-cı beynəlxalq
elmi konfransı və “Regional turizmin davamlı inkişaf prioritetləri” mövzusunda beynəlxalq
elmi konfrans Azərbaycanda təşkil olunaraq keçiriləcəkdir.
Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri üzrə 5 layihə, Yer haqqında elmlər üzrə 4 layihə,
Kimya elmləri üzrə 5 layihə, Biologiya, tibb və aqrar elmləri üzrə 5 layihə, Humanitar və
ictimai elmlər üzrə isə 5 layihə qalib olmuşdur. Qalib layihə rəhbərlərindən 17-si qadın, 7-si
isə kişidir.
Qarşıdan gələn günlərdə qalib layihə rəhbəri və icraçıları ilə Elmin İnkişafı Fondunun
təqdimat xarakterli ənənəvi görüşü keçiriləcəkdir.
Müsabiqənin nəticələri ilə www.sdf.gov.az internet səhifəsində tanış olmaq olar.
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