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3-cü “Şuşa qrantı” müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında
ELAN
Qarabağla bağlı ölkədə aparılan elmi tədqiqatları stimullaşdırmaq, regional və
beynəlxalq səviyyədə araşdırmaları təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 2012-ci il 8 may tarixində “ŞUŞA QRANTI”nı təsis
etmişdir.
1-ci “Şuşa qrantı” müsabiqəsi 2012-ci ildə elan edilərək keçirilmiş və qalib layihələr
müəyyənləşdirilmişdir. 1-ci müsabiqənin nəticələri üzrə yerinə yetirilən 4 layihədən 2-si
beynəlxalq xarakterli olmaqla Almaniya və Ukraynalı alimlərlə birlikdə uğurla yerinə
yetirilmişdir.
2-ci “Şuşa qrantı” məqsədli müsabiqəsi isə Elmin İnkişafı Fondu və YUNESKO üzrə
Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyası ilə birgə 2013-cü ildə elan olunaraq keçirilmiş,
10 qalib layihə müəyyənləşdirilmişdir. 2-ci müsabiqənin nəticələri üzrə layihələr uğurla
yerinə yetirilməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu Qarabağ
tədqiqatlarını, alban kilsələrinin və digər tarixi abidələrin, maddi və qeyri-maddi irsinin,
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin, azərbaycanlılara qarşı soyqırımların,
erməni diasporasının məkrli fəaliyyətinin və təcavüzlərinin, Xocalı soyqırımının araşdırılması
və bu barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
yaratdığı problemlərlə bağlı mədəni, ekoloji, tibbi, bioloji və aqrar məsələlərin, qaçqın və
məcburi köçkünlərin hüquqlarının qorunmasının, sosial və tibbi problemlərinin və s.
kompleks şəkildə elmi əsaslarla dərindən tədqiq olunmasını prioritet götürməklə, təbiət,
dəqiq, texniki, humanitar və ictimai elm sahələrində fundamental-tətbiqi xarakterli elmi-
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tədqiqat layihələri və xüsusi layihələrin dəstəklənməsi üzrə 2014-cü ildə növbəti 3-cü “Şuşa
qrantı” müsabiqəsini (EİF/MQM/Şuşa-3-2014-7(22)) aşağıdakı şərtlər daxilində elan edir:
3-cü “Şuşa qrantı” müsabiqəsinin ümumi maliyyələşdirilmə həcmi 300 000 manatdır.
3-cü “Şuşa qrantı” müsabiqəsi çərçivəsində təqdim olunacaq layihələr kiçik (10 000
manatadək) və orta (10 000 – 100 000 manat) maliyyə həcmli qrantlar şəklində olmaqla
aşağıdakıları əhatə etməlidir:
- Təbiət, dəqiq, texniki, humanitar və ictimai elm sahələrində yuxarıda qeyd olunmuş
prioritetləri və digər tədqiqatları əhatə edən fundamental-tətbiqi xarakterli layihələr;
Xüsusi layihələr:
- Müsabiqə prioritetləri üzrə Respublika, regional və beynəlxalq səviyyəli müştərək
(hər hansı bir qurumla birlikdə) konfrans, simpozium, seminar və başqa elmi tədbirlərin
Azərbaycan Respublikasında təşkili və keçirilməsi;
- Müsabiqə prioritetləri üzrə tamamlanmış və çapa hazır elmi əsərlərin (monoqrafiya,
atlasların və b.) nəşrinin dəstəklənməsi.
Beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində təqdim olunan layihələrə seçim zamanı üstünlük
veriləcəkdir.
DİQQƏT!
Elmin İnkişafı Fondunun hal-hazırda yerinə yetirilən layihələrində iştirak edən və ya
ekspertiza mərhələsində olan cari müsabiqələrə təqdim olunmuş layihələrin rəhbərləri və
icraçıları 3-cü “Şuşa qrantı” müsabiqəsində iştirak edə bilməzlər.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizələr, ərizəyə əlavə olunan müvafiq sənədlər və
digər müşayiətedici materiallar 2015-ci il 05 yanvar tarixindən başlayaraq qəbul olunur.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizələrin, ərizəyə əlavə olunan müvafiq sənədlərin və
digər müşayiətedici materialların qəbulu üçün son tarix 2015-ci il 13 fevral saat 17:00-dır.
3-cü “Şuşa qrantı” müsabiqəsinin nəticələrinin 2015-ci ilin ikinci rübündə açıqlanması
planlaşdırılır.
Müsabiqədə fərdi şəkildə alimlər və ya elmi yaradıcı kollektivlər (müxtəlif qurumlarda
çalışan və fəaliyyət göstərən alim və mütəxəssislərin iştirakı ilə müvəqqəti olaraq təşkil
olunmuş) iştirak edə bilərlər.
Bütün hallarda müsabiqəyə təqdim edilən qrant layihəsi həmin layihə üzrə rəhbərlə
təmsil olunmalıdır.
Qrantların verilməsi üzrə müsabiqənin keçirilmə prinsipləri, müsabiqədə iştirak etmək
üçün ərizələr, ərizəyə əlavə olunan müvafiq sənədlər və digər müşayiətedici materialların
verilməsi və qeydiyyatı qaydaları, layihələrin ekspertizasının ümumi qaydaları, layihələrin
həyata keçirilməsi şərtləri, müsabiqələrin xüsusiyyətləri də daxil olmaqla qrantların verilməsi
üzrə müsabiqənin keçirilməsi qaydaları ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondunun 25 iyun 2010-cu il tarixli Q-1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elmitədqiqat proqramlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi
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ilə qrantların verilməsi üzrə müsabiqələrinin keçirilməsi Qaydaları”nda (http://sdf.gov.az)
tanış olmaq olar.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslərə “Elmi-tədqiqat proqramlarının, layihələrinin
və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə
müsabiqələrinin keçirilməsi Qaydaları” ilə tam tanış olduqdan sonra müvafiq ərizə və
sənədləri tərtib etmələri tövsiyə olunur.
Qrantların verilməsi üzrə müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə və müvafiq sənədlər
(Microsoft Word formatında) Elmin İnkişafı Fondunun internet saytının (http://sdf.gov.az)
əsas səhifəsindən və ya “Qrant müsabiqələri” bölməsindən əldə edilə bilər.
Bütün layihələr, bir qayda olaraq, Azərbaycan (2 nüsxə) və ingilis (1 nüsxə) (xarici
ekspertlərdən rəy alınması üçün) dillərində tərtib edilməlidir. Müşayiətedici materiallar
(məqalələrin, diplomların və digər sənədlərin surətləri, zəmanət məktubları və b.) isə 1
nüsxədə təqdim olunur.
Layihələr üç formatda (kağız üzərində, elektron məlumatdaşıyıcılarına yazılmış şəkildə
və elektron variantın elektron ünvana göndərilə bilməsi üçün elektron fayllar şəklində)
aşağıdakı üsullarla təqdim olunmalıdır:
1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün layihə rəhbəri tərəfindən imzalanmış ərizənin,
ərizəyə əlavə olunan sənədlərin və digər müşayiətedici materialların A4 formatlı ağ kağızda
çap olunmuş variantını (Azərbaycan dilində 2 nüsxə, ingilis dilində 1 nüsxə) və elektron
məlumatdaşıyıcılarına (CD, DVD və s.) yazılmış versiyasını birlikdə:
 Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyasının ünvanına (AZ-1069, Bakı şəhəri,
Atatürk prospekti, 48B) (sifarişli üsulla) poçt vasitəsilə göndərmək yolu ilə:
 və ya Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyasının yuxarıda göstərilən ünvanda
yerləşən inzibati binasına həftənin iş günlərində (bazar ertəsi – cümə) saat 10:00dan 17:00-dək birbaşa çatdırmaqla və qeydiyyatdan keçirmək yolu ilə (elektron-poçt
göndərişi zamanı mümkün itmələrdən və adi poçt daşınması zamanı təsadüfi
mexaniki zədələrdən yayınmaq üçün);
2. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizənin, ərizəyə əlavə olunan sənədlərin və digər
müşayiətedici materialların elektron variantını (Microsoft Word formatında elektron
fayllarını) Elmin İnkişafı Fondunun elektron-poçt ünvanına (qrant@elmfondu.az) göndərmək
yolu ilə (bu zaman elektron məktubun “mövzu” (“subject”) hissəsində aşağıdakı yazılışdan
istifadə olunmalıdır: “EİF/MQM/Şuşa-3-2014-7(22) - Layihə rəhbərinin soyadı və adı - Elm
sahəsinin adı”).
Elektron variantı təqdim olunmadığı halda, həmçinin Microsoft Word formatında
olan Formalara özbaşına düzəlişlər edildikdə layihə birmənalı olaraq texniki ekspertiza
mərhələsindən keçmir.
Ərizənin, ərizəyə əlavə olunan sənədlərin və digər müşayiətedici materialların elektron
variantının kağızda olan variantına tam uyğun olmasına məsuliyyəti layihə rəhbəri daşıyır.
Müsabiqənin keçirilməsi qaydaları və müddəti çərçivəsindən kənar təqdim olunan
layihələr müsabiqənin texniki ekspertiza mərhələsindən qəti olaraq keçmir və elmi
ekspertiza mərhələsinə buraxılmır. Müsabiqəyə təqdim edilmiş sənədlər geri qaytarılmır.
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Müsabiqədə iştirak məqsədilə, o cümlədən layihələrin ekspertizası mərhələlərində saxta
sənəd, imza və məlumatların təqdim olunması layihənin elmi ekspertizadan
kənarlaşdırılmasına səbəb olur.
Elmin İnkişafı Fondu eyni zamanda, şəffaflığı və bərabərliyi təmin etmək məqsədilə
təqdim olunmuş və texniki ekspertizadan keçmiş bütün layihələrin müvafiq qaydada
açıqlana biləcək hissəsinin internet səhifəsi vasitəsilə forum xarakterli ictimai-elmi
müzakirəsini və ekspert rəylərinin müvafiq hissəsinin internet səhifədə yerləşdirilməsi işini
də təşkil edə bilər. Bu tipli müzakirə təqdim olunmuş layihə texniki ekspertizadan keçdikdən
sonra başlana və elmi ekspertiza bitənədək olan müddət ərzində həyata keçirilə bilər.
Sualların elektron poçt ünvanına göndərilməsi təqdir olunur. Digər tərəfdən,
sənədlərin qəbulu üçün nəzərdə tutulmuş müddət ərzində qrant iddiaçılarına kömək və
sualların cavablandırılması məqsədilə məsləhət seminarlarının keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.
Müsabiqəyə təqdim edilmiş bütün layihələrin ideyasının obyektiv formada orijinal
ifadəsi müəlliflik hüququnun obyekti kimi Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları
Agentliyində qeydiyyatdan keçiriləcəkdir.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizələrin və ərizəyə əlavə edilən müvafiq sənədlərin,
Müsabiqələrin keçirilməsi Qaydalarının əldə olunması ilə bağlı problemlər yarandığı təqdirdə
Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Atatürk prospekti,
48B) ilə birbaşa əlaqə saxlanılması tövsiyə olunur. Əlaqə telefonu: (012) 563-61-11, elektron
poçt ünvanı: qrant@elmfondu.az
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