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AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
ELMİN İNKİŞAFI FONDU
Bakı şәhәri

8 may 2012-ci il

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondunun
humanitar vә ictimai elmlәr sahәsindә mәqsәdli qrantların
verilmәsi üzrә 2012-ci il üçün 1-ci beynәlxalq xarakterli “Şuşa qrantı”
müsabiqәsi (EİF/MQM-1-Shusha-2012-1(5)) haqqında
ELAN
20 il әvvәl Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn işğal olunmuş Şuşa Azәrbaycanın
әn qәdim yaşayış mәskәnlәrindәn biri, nadir memarlıq nümunәlәrinin toplandığı şәhәr-qala,
Qarabağın tacı, mәdәniyyәt beşiyidir. Qәhrәmanlar, sәrkәrdәlәr, әdiblәr, şairlәr, bәstәkarlar,
xanәndәlәr vә alimlәr yetirmiş Şuşanın zәngin vә şanlı tarixi vardır.
Qarabağla, onun simvolu olan Şuşa ilә bağlı elmi tәdqiqatları stimullaşdırmaq vә
beynәlxalq sәviyyәdә araşdırmaları tәmin etmәk mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu (bundan sonra - Elmin İnkişafı Fondu) “ŞUŞA
QRANTI” tәsis etmişdir.
Elmin İnkişafı Fondu Azәrbaycançılıq ideologiyası prioritetinә uyğun olaraq
bütövlükdә Qarabağın tarixinin, bu diyarın qәdim vә rәngarәng qeyri-maddi vә maddi
mәdәni irsinin, memarlığının, arxeologiyasının, iqtisadiyyatının, fauna vә florasının, tәbii
sәrvәtlәrinin, mәdәniyyәt tarixinin, etnoqrafiyasının, әdәbiyyatşünaslıq, dilçilik,
sәnәtşünaslıq, incәsәnәt sahәlәrinin vә s. kompleks şәkildә elmi әsaslarla dәrindәn tәdqiq
olunmasının dәstәklәnmәsi mәqsәdi ilә humanitar vә ictimai elmlәr sahәsindә fundamentaltәtbiqi xarakterli elmi-tәdqiqat proqram vә layihәlәri üzrә 2012-ci il üçün 1-ci beynәlxalq
xarakterli “Şuşa qrantı” mәqsәdli müsabiqәsini (EİF/MQM-1-Shusha-2012-1(5)) elan edir.
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“Şuşa qrantı”ının ümumi maliyyәlәşdirilmә hәcmi 150 000 manatdır.
“Şuşa qrantı” müsabiqәsi çәrçivәsindә tәqdim olunacaq layihәlәr kiçik (10 000
manatadәk) vә orta (10 000 – 100 000 manat) maliyyә hәcmli qrantlar şәklindә olmaqla
aşağıdakıları әhatә etmәlidir:
- humanitar vә ictimai elmlәr sahәsini әhatә edәn fundamental-tәtbiqi xarakterli
layihәlәr (2 layihә);
- ekspedisiya vә çöl işlәri xarakterli layihәlәr (1 layihә);
- tәdqiqat mövzusu ilә әlaqәli Respublika, regional vә beynәlxalq sәviyyәli konfrans,
simpozium, seminar vә başqa elmi tәdbirlәrin Azәrbaycan Respublikasında tәşkili vә
keçirilmәsi (1 layihә);
- Azәrbaycan alimlәrinin vә mütәxәssislәrinin tәdqiqat mövzusu ilә bağlı xaricdә
keçirilәn nüfuzlu regional vә beynәlxalq elmi tәdbirlәrdә (bir qayda olaraq, dәvәtli vә şifahi
mәruzәçilәr qismindә) iştirakının qismәn vә ya tam şәkildә maliyyәlәşdirilmәklә tәmin
edilmәsi (2 layihә);
- tәdqiqat mövzusu ilә bağlı tamamlanmış vә çapa hazır elmi әsәrlәrin (monoqrafiya,
atlasların, sifarişli әsasda yazılmış elmi vә analitik icmalların vә b.) nәşrinin dәstәklәnmәsi (1
layihә).
Beynәlxalq әmәkdaşlıq çәrçivәsindә tәqdim olunan layihәlәrә seçim zamanı üstünlük
verilәcәkdir.
Müsabiqәdә iştirak etmәk üçün әrizәlәr, әrizәyә әlavә olunan müvafiq sәnәdlәr vә
digәr müşayiәtedici materiallar 10 may 2012-ci il tarixindәn başlayaraq qәbul olunur.
Müsabiqәdә iştirak etmәk üçün әrizәlәrin, әrizәyә әlavә olunan müvafiq sәnәdlәrin
vә digәr müşayiәtedici materialların qәbulu üçün son tarix 29 iyun 2012- ci il saat 17:00-dır.
Elmin İnkişafı Fondu tәrәfindәn qrantların verilmәsi üzrә 2012-ci il üçün 1-ci
müsabiqәnin (EİF/MQM-1-Shusha-2012-1(5)) nәticәlәri 2012-ci ilin sentyabr ayında
açıqlanacaqdır.
Müsabiqәdә fәrdi şәkildә alimlәr vә ya elmi yaradıcı kollektivlәr (alimlәrin vә
mütәxәssislәrin iştirakı ilә müvәqqәti olaraq tәşkil olunmuş) iştirak edә bilәrlәr.
Bütün hallarda müsabiqәyә tәqdim edilәn layihә hәmin layihә üzrә rәhbәrlә tәmsil
olunmalıdır.
Qrantların verilmәsi üzrә müsabiqәnin keçirilmә prinsiplәri, müsabiqәdә iştirak
etmәk üçün әrizәlәr, әrizәyә әlavә olunan müvafiq sәnәdlәr vә digәr müşayiәtedici
materialların verilmәsi vә qeydiyyatı qaydaları, layihәlәrin ekspertizasının ümumi qaydaları,
layihәlәrin hәyata keçirilmәsi şәrtlәri, müsabiqәlәrin xüsusiyyәtlәri dә daxil olmaqla
qrantların verilmәsi üzrә müsabiqәnin keçirilmәsi qaydaları ilә Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 25 iyun 2010-cu il tarixli Q-1 nömrәli Qәrarı ilә
tәsdiq edilmiş “Elmi-tәdqiqat proqramlarının, layihәlәrinin vә digәr elmi tәdbirlәrin
maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә qrantların verilmәsi üzrә müsabiqәlәrinin keçirilmәsi
Qaydaları”nda (http://elmfondu.az) tanış olmaq olar.
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Müsabiqәdә iştirak etmәk istәyәn şәxslәrә “Elmi-tәdqiqat proqramlarının,
layihәlәrinin vә digәr elmi tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә qrantların verilmәsi
üzrә müsabiqәlәrinin keçirilmәsi Qaydaları” ilә tam tanış olduqdan sonra müvafiq әrizә vә
sәnәdlәri tәrtib etmәlәri tövsiyә olunur.
Qrantların verilmәsi üzrә müsabiqәdә iştirak etmәk üçün әrizә vә müvafiq sәnәdlәr
(Microsoft Word formatında) Elmin İnkişafı Fondunun internet saytının (http://elmfondu.az)
“Qrant müsabiqәlәri” bölmәsindәn әldә edilә bilәr.
Bütün layihәlәr, bir qayda olaraq, Azәrbaycan (2 nüsxә) vә ingilis (1 nüsxә) (xarici
ekspertlәrdәn rәy alınması üçün) dillәrindә tәrtib edilmәlidir. Kiçik hәcmli (10 000
manatadәk) qrantlar üzrә әrizә vә sәnәdlәr Azәrbaycan-ingilis vә ya Azәrbaycan-rus
dillәrindә doldurula bilәr. Müşayiәtedici materiallar (mәqalәlәrin, diplomların vә digәr
sәnәdlәrin surәtlәri, zәmanәt mәktubları vә b.) isә 1 nüsxәdә tәqdim olunur.
Layihәlәr üç formatda (kağız üzәrindә, elektron mәlumatdaşıyıcılarına yazılmış
şәkildә vә elektron variantın elektron ünvana göndәrilә bilmәsi üçün elektron fayllar
şәklindә) aşağıdakı üsullarla tәqdim olunmalıdır:
1. Müsabiqәdә iştirak etmәk üçün layihә rәhbәri tәrәfindәn imzalanmış әrizәnin, әrizәyә
әlavә olunan sәnәdlәrin vә digәr müşayiәtedici materialların A4 formatlı ağ kağızda çap
olunmuş variantını (Azәrbaycan dilindә 2 nüsxә, ingilis vә ya rus dillәrindә 1 nüsxә) vә
elektron mәlumatdaşıyıcılarına (CD, DVD vә s.) yazılmış versiyasını birlikdә:
 Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyasının ünvanına (AZ-1069, Bakı şәhәri, Atatürk
prospekti, 48B) (sifarişli üsulla) poçt vasitәsilә göndәrmәk yolu ilә:
 vә ya Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyasının yuxarıda göstәrilәn ünvanda
yerlәşәn inzibati binasına hәftәnin iş günlәrindә (bazar ertәsi – cümә) saat 10:00-dan
17:00-dәk birbaşa çatdırmaqla vә qeydiyyatdan keçirmәk yolu ilә (elektron-poçt
göndәrişi zamanı mümkün itmәlәrdәn vә adi poçt daşınması zamanı tәsadüfi mexaniki
zәdәlәrdәn yayınmaq üçün);
2. Müsabiqәdә iştirak etmәk üçün әrizәnin, әrizәyә әlavә olunan sәnәdlәrin vә digәr
müşayiәtedici materialların elektron variantını (Microsoft Word formatında elektron
fayllarını) Elmin İnkişafı Fondunun elektron-poçt ünvanına (qrant@elmfondu.az) göndәrmәk
yolu ilә (bu zaman elektron mәktubun “mövzu” (“subject”) hissәsindә aşağıdakı yazılışdan
istifadә olunmalıdır: “EİF/MQM-1- Shusha-2012-1(5) - Layihə rəhbərinin soyadı və adı - Elm
sahəsinin adı”).
Elektron variantı tәqdim olunmadığı halda, hәmçinin Microsoft Word formatında
olan Formalara özbaşına düzәlişlәr edildikdә layihә birmәnalı olaraq texniki ekspertiza
mәrhәlәsindәn keçmir.
Әrizәnin, әrizәyә әlavә olunan sәnәdlәrin vә digәr müşayiәtedici materialların
elektron variantının kağızda olan variantına tam uyğun olmasına mәsuliyyәti layihә rәhbәri
daşıyır.
Müsabiqәnin keçirilmәsi qaydaları vә müddәti çәrçivәsindәn kәnar tәqdim olunan
layihәlәr müsabiqәnin texniki ekspertiza mәrhәlәsindәn qәti olaraq keçmir vә elmi
ekspertiza mәrhәlәsinә buraxılmır. Müsabiqәyә tәqdim edilmiş sәnәdlәr geri qaytarılmır.

4
Müsabiqәdә iştirak mәqsәdilә, o cümlәdәn layihәlәrin ekspertizası mәrhәlәlәrindә
saxta sәnәd, imza vә mәlumatların tәqdim olunması layihәnin elmi ekspertizadan
kәnarlaşdırılmasına sәbәb olur.
Elmin İnkişafı Fondu eyni zamanda, şәffaflığı vә bәrabәrliyi tәmin etmәk mәqsәdilә
tәqdim olunmuş vә texniki ekspertizadan keçmiş bütün layihәlәrin müvafiq qaydada
açıqlana bilәcәk hissәsinin internet sәhifәsi vasitәsilә forum xarakterli ictimai-elmi
müzakirәsini vә ekspert rәylәrinin müvafiq hissәsinin internet sәhifәdә yerlәşdirilmәsi işini
dә tәşkil edә bilәr. Bu tipli müzakirә tәqdim olunmuş layihә texniki ekspertizadan keçdikdәn
sonra başlana vә elmi ekspertiza bitәnәdәk olan müddәt әrzindә hәyata keçirilә bilәr.
Müsabiqәyә tәqdim edilmiş bütün layihәlәrin ideyasının obyektiv formada orijinal
ifadәsi müәlliflik hüququnun obyekti kimi Azәrbaycan Respublikasının Müәllif Hüquqları
Agentliyindә qeydiyyatdan keçirilәcәkdir.
Müsabiqәdә iştirak etmәk üçün әrizәlәrin vә әrizәyә әlavә edilәn müvafiq sәnәdlәrin,
Müsabiqәlәrin keçirilmәsi Qaydalarının әldә olunması ilә bağlı problemlәr yarandığı tәqdirdә
Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası (Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu, Atatürk prospekti,
48B) ilә birbaşa әlaqә saxlanılması tövsiyә olunur. Әlaqә telefonu: 563-61-11, elektron poçt
ünvanı: qrant@elmfondu.az
Sualların elektron poçt ünvanına göndәrilmәsi tәqdir olunur.

Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası

