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AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
ELMİN İNKİŞAFI FONDU

Bakı şәhәri

28 dekabr 2012-ci il

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Elmin İnkişafı Fondu ilә
Belarus Respublika Fundamental Tәdqiqatlar Fondunun
birgә elmi-tәdqiqat layihәlәrinin vә proqramlarının
maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә qrantların verilmәsi üzrә
1-ci Azәrbaycan-Belarus beynәlxalq müsabiqәsinin
(EİF-BGM-2-BRFTF-1-2013) keçirilmәsi haqqında
ELAN
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu beynәlxalq
әlaqәlәrini genişlәndirir vә birgә qrant müsabiqәlәrinin keçirilmәsi üzrә әmәkdaşlıq
sahәsindә konkret planlar hәyata keçirir. Elmin İnkişafı Fondu digәr ölkәlәrdәki analoji
qurumlarla müntәzәm olaraq әlaqә saxlayır vә tәcrübә mübadilәsi aparır. 2010-2011-ci
illәrdә Avropa Komissiyasının 7-ci Çәrçivә Proqramı ilә әmәkdaşlıq da uğurlu olmuşdur.
28 sentyabr 2012-ci il tarixindә Minsk şәhәrindә Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu (EİF) ilә Belarus Milli Elmlәr Akademiyası (BMEA) vә
Belarus Respublika Fundamental Tәdqiqatlar Fondu (BRFTF) arasında әmәkdaşlıq haqqında
beynәlxalq Saziş imzalanmışdır.
Azәrbaycan vә Belarus alimlәrindәn ibarәt müvәqqәti yaradılmış yaradıcı
kollektivlәrin birgә yerinә yetirilmәsi planlaşdırılan vә hәr iki tәrәf üçün aktual olan elmi
istiqamәtlәr üzrә elmi-tәdqiqat layihәlәrini (bundan sonra - layihәlәr) dәstәklәmәk,
beynәlxalq elmi әmәkdaşlıq fәaliyyәtini stimullaşdırmaq vә müasir elmi problemlәrin hәlli
üçün әlavә yaradıcılıq imkanı yaratmaq mәqsәdilә Elmin İnkişafı Fondu, cari müsabiqәnin
razılaşdırılmış elmi prioritetlәrinә uyğun olaraq, 1-ci Azәrbaycan-Belarus birgә beynәlxalq
qrant müsabiqәsini (EİF-BGM-2-BRFTF-1- 2013)
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ELAN EDİR:
1. Aşağıdakı elm sahәlәri üzrә fundamental-tәtbiqi xarakterli beynәlxalq layihәlәrin orta
maliyyə həcmli (10 000 – 100 000 manat) qrantlar vasitәsilә maliyyәlәşdirilmәsi:
- Fizika-riyaziyyat vә texnika elmlәri;
- Humanitar vә ictimai elmlәr.
Bu qrantlar yalnız Azәrbaycan vә Belarus alimlәrindәn tәşkil olunmuş kollektivlәrә
verilir.
2. Elmi-tәdqiqatların müasir tәlәblәrә cavab verәn maddi-texniki tәminatı (elmi cihazlar,
qurğular, avadanlıqlar vә s. alınması) üzrә kiçik (10 000 manatadәk) vә orta (10 000 – 100
000 manat) maliyyə həcmli qrantların verilmәsi.
Bu qrantlar yalnız Azәrbaycan alimlәri tәrәfindәn tәqdim olunan, Belarusdan әldә
olunması planlaşdırılan maddi-texniki tәminatı nәzәrdә tutan vә gәlәcәkdә hәr iki ölkә
alimlәri arasında layihәnin mövzusu üzrә әmәkdaşlığın davam etdirilmәsi perspektivlәri olan
layihәlәrә verilir.
Bu müsabiqә çәrçivәsindә qrant maliyyәlәşdirilmәsinin cәmi hәcmi: 600 000 manat
Müsabiqәdә iştirak etmәk üçün әrizәlәr, әrizәyә әlavә olunan müvafiq sәnәdlәr vә
digәr müşayiәtedici materiallar 2013-cü il 10 yanvar tarixindәn başlayaraq qәbul olunur.
Müsabiqәdә iştirak etmәk üçün әrizәlәrin, әrizәyә әlavә olunan müvafiq sәnәdlәrin
vә digәr müşayiәtedici materialların qәbulu üçün son tarix 2013-cü il 1 mart saat 17:00-dır.
Elmin İnkişafı Fondu tәrәfindәn qrantların verilmәsi üzrә 1-ci birgә beynәlxalq
müsabiqәnin (EİF-BGM-2-BRFTF-1-2013) nәticәlәri 2013-ci ilin may ayında açıqlanacaqdır.
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://sdf.gov.az/qrant/qaydalar) tanış olmaq olar.
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.
Cari müsabiqәnin keçirilmәsinin digәr prinsiplәri isә aşağıdakılardır:
1. Birgә qrant layihәsi ilә müsabiqәdә iştirak etmәk istәyәn Azәrbaycan vә Belarus alimlәri
sәnәdlәrin tәqdimindәn әvvәl danışıqlar aparmalı, qrant layihәsinin mövzusunu,
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şәrtlәrini vә digәr müvafiq mәsәlәlәri qarşılıqlı şәkildә razılaşdırmalıdırlar.
2. Müsabiqәyә tәqdim edilәn hәr bir layihә hәmin layihә üzrә hәm-rәhbәrlәrlә (Azәrbaycan
vә Belarus tәrәfindәn) tәmsil olunmalıdır.
3. Müsabiqәyә Azәrbaycan vә Belarus alimlәrindәn tәşkil olunmuş kiçik (hәr tәrәfdәn 5
nәfәrәdәk olmaqla) müvәqqәti yaradıcı kollektivlәr tәrәfindәn hәyata keçirilmәsi
nәzәrdә tutulan elmi-tәdqiqat layihәlәri qәbul olunur.
4. Layihәnin icra müddәti 2 ildәn artıq olmamalıdır, elmi-tәdqiqat qurumlarının planları
üzrә mövzunun layihәdә tәkrarlanması yol verilmәzdir.
5. Elmin İnkişafı Fondu tәrәfindәn әvvәlki müsabiqәlәr üzrә maliyyәlәşdirilmiş vә halhazırda maliyyәlәşdirilәn, hәmçinin digәr fond vә qurumlar tәrәfindәn maliyyәlәşdirilәn
mövzular üzrә layihәlәr müsabiqәyә qәbul olunmur.
6. Elmin İnkişafı Fondunun cari qrant layihәlәrinin rәhbәr vә icraçıları bu müsabiqәdә
iştirak edә bilmәzlәr.
7. Cari müsabiqәdә hәr bir şәxs yalnız bir layihә üzrә qrant iddiaçısı ola bilәr (rәhbәr vә ya
icraçı qismindә).
8. Birgә müsabiqәyә qrant layihәsi üzrә әrizә vә sәnәdlәr EİF vә BRFTF (http://fond.basnet.by/if210.html) tәrәfindәn daxili müsabiqә qaydalarına әmәl olunmaqla vә müvafiq
formalar әsasında hazırlanmaqla tәqdim olunmalıdır. Bu zaman Azәrbaycandan olan
layihә hәm-rәhbәri sәnәdlәri birbaşa EİF-ә, Belarusdan olan hәm-rәhbәr isә BRFTF-ya
tәqdim edir.
9. EİF-ә vә BRFTF-ya parallel olaraq tәqdim olunan layihәlәrin әsas bәndlәri (layihәnin adı,
layihәnin әsaslandırılması, icmal, gözlәnilәn nәticәlәr vә s.) identik olmalıdır, layihәnin
yerinә yetirilmә mәrhәlәlәri isә qarşılıqlı olaraq razılaşdırılmalıdır. Layihәdә Azәrbaycan
vә Belarus tәrәfindәn olan alimlәr qrupunun hәr birinin hansı mәsәlәlәri hәll edәcәyi
konkret olaraq göstәrilmәlidir.
10. Müvәqqәti yaradıcı kollektivin Azәrbaycan tәrәfdәn olan hәm-rәhbәri
vә
icraçıları
müәyyәnlәşdirilәrkәn Elmin İnkişafı
Fondunun
müsabiqәlәrinin
keçirilmә
Qaydalarının 2.1 vә 2.3 bәndlәrinin tәlәblәri nәzәrә alınmalıdır
(http://sdf.gov.az/qrant/qaydalar/eif_musabiqe_qaydalari.pdf).
11. Müsabiqәyә tәqdim olunmuş layihәlәr EİF vә BRFTF qaydalarına uyğun olaraq texniki vә
elmi ekspertiza mәrhәlәlәrindәn keçir. Bu zaman tәrәflәrin çarpaz elmi ekspertizası da
nәzәrdә tutulur.
12. Müsabiqәnin qalibi olmuş müştәrәk layihәlәr üzrә әqli mülkiyyәt hüququnun qorunması
vә ondan istifadә haqqında tәrәflәr arasında saziş bağlana bilәr.
13. Müsabiqәnin nәticәlәrinә görә qalib gәlmiş müştәrәk layihәlәrin icrası zamanı
Azәrbaycan vә Belarus tәrәflәri yalnız öz hissәlәrini maliyyәlәşdirir. EİF ilә qalib layihә
rәhbәri arasında layihәnin icrası üzrә müqavilә bağlanılır vә Әdliyyә Nazirliyindә
qeydiyyatdan keçirilir.
Qrantların verilmәsi üzrә müsabiqәdә iştirak etmәk üçün әrizә vә müvafiq sәnәdlәr
(Microsoft Word formatında) Elmin
İnkişafı Fondunun
internet
saytının
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(http://sdf.gov.az/qrant/senedler/index.html) “Qrant müsabiqәlәri” bölmәsindәn әldә edilә
bilәr.
Bütün layihәlәr, bir qayda olaraq, Azәrbaycan (2 nüsxә) vә rus (1 nüsxә) dillәrindә
tәrtib edilmәlidir. 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, rus dilindә 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 10:00dan 17:00-dәk birbaşa çatdırmaqla vә qeydiyyatdan keçirmәk yolu ilә (elektronpoçt 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-BGM-2-BRFTF- 1-2013” 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.
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
müzakirәsi işini dә tәşkil edә bilәr. Bu tipli müzakirә tәqdim olunmuş layihә texniki
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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. Digәr tәrәfdәn,
sәnәdlәrin qәbulu üçün nәzәrdә tutulmuş müddәt әrzindә qrant iddiaçılarına kömәk vә
sualların cavablandırılması mәqsәdilә mәslәhәt seminarlarının keçirilmәsi nәzәrdә
tutulmuşdur.

Elmin İnkişafı Fondunun
icraçı direksiyası

