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AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
ELMİN İNKİŞAFI FONDU
Bakı şәhәri

21 sentyabr 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” müsabiqәsinin
(EİF/MQM-1-Şuşa-2012-1(5)) nәticәlәri haqqında
ELAN
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) 2012-ci ildә
“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-Şuşa-2012-1(5)) 8 may 2012-ci il
tarixindә “Dağlıq Qarabağ Bölgәsinin Azәrbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin mәrkәzi ofisindә
keçirilәn mәtbuat konfransında elan etmiş, müvafiq mәlumat Fondun internet sәhifәsindә
vә kütlәvi informasiya vasitәlәrindә işıqlandırılmışdır.
Müsabiqәnin adının seçilmәsinin, hәmçinin müsabiqә haqqında elanın göstәrilәn
tarixdә vә adıçәkilәn mәkanda verilmәsinin xüsusi rәmzi mәnası olmuşdur. 20 il әvvәl mәhz
8 may tarixindә 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 Qarabağın zәngin vә şanlı tarixi vardır.
Qrant layihәlәrinin qәbulu üçün müddәti 10 may – 29 iyun 2012-ci il tarixlәri

müәyyәnlәşdirilmişdir. Bu müddәt әrzindә Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası
mәslәhәt seminarları tәşkil etmiş, telefon vә elektron-poçt vasitәsilә olan müraciәtlәrә
cavab vermiş, ortaya çıxan suallara aydınlıq gәtirmişdir.
Yuxarıda göstәrilәn müddәt әrzindә müsabiqәyә 9 layihә daxil olmuş vә Azәrbaycan
Respublikası Müәllif Hüquqları Agentliyindә qeydiyyatdan keçirilmişdir. 2 iyul – 31 avqust
2012-ci il tarixlәrini әhatә edәn müddәtdә bu layihәlәrin texniki vә elmi ekspertizası işi tәşkil
olunmuşdur. 3 layihә texniki ekspertiza mәrhәlәsindәn keçmәmiş, 6 layihә isә elmi
ekspertizaya buraxılmışdır. Ekspertiza işinә Elmin İnkişafı Fondunun daimi ekspertlәri vә
müstәqil ekspertlәr cәlb olunmuşlar.
Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası, daimi vә müstәqil ekspertlәr tәqdim
olunmuş layihәlәrin cari müsabiqәnin elmi prioritetlәrinә uyğunluq dәrәcәsini
müәyyәnlәşdirmiş, layihәlәrin elmi sәviyyәsini, onların yerinә yetirilmәsi imkanlarını vә
potensialını, gözlәnilәn elmi nәticәlәrini, mümkün tәtbiq vә istifadә ehtimalını ekspertiza
qaydalarına uyğun olaraq xüsusi sistem üzrә qiymәtlәndirmiş, hәmçinin maliyyәlәşdirilmәnin
mәqsәdәuyğunluğu vә hәcmi barәdә Elmin İnkişafı Fondunun Himayәdarlar Şurası üçün
rәylәr, arayışlar vә tövsiyәlәr hazırlamışdır.
Yekun sәnәdlәr toplusuna Elmin İnkişafı Fondunun Himayәdarlar Şurasının 2012-ci il
18 sentyabr tarixli iclasında әtraflı baxılmış, ekspertiza qaydalarına uyğun olaraq layihәlәrin
yekun toplanmış ballara görә sıralanmış siyahısı vә maliyyәlәşdirilmә hәcmi vә icra müddәti
barәdә tövsiyәlәr müzakirә olunmuşdur.
2012-ci il üçün 1-ci “Şuşa qrantı” müsabiqәsi çәrçivәsindә 5 qalib layihә
müәyyәnlәşdirilmiş, Elmin İnkişafı Fondunun qәrarının verilmәsi üçün dәstәklәnәn
(maliyyәlәşdirilәcәk) layihәlәrin siyahısı (әlavә olunur) vә hәr qalib layihә üzrә
maliyyәlәşdirilmә hәcmi vә icra müddәti Elmin İnkişafı Fondunun Himayәdarlar Şurası ilә
razılaşdırılmaqla Elmin İnkişafı Fondunun 2012-ci il 20 sentyabr tarixli qәrarı ilә tәsdiq
olunmuşdur. Bu müsabiqә üzrә qalib layihәlәrin ümumi maliyyәlәşdirilmә hәcmi 170 000
manat olmuşdur.
Müsabiqәlәrin keçirilmәsi qaydalarına uyğun olaraq Elmin İnkişafı Fondunun icraçı
direksiyası ilә layihә rәhbәri arasında layihәnin yerinә yetirilmәsi barәdә lazımi sәnәdlәr
toplusu hazırlanmaqla müvafiq müqavilә bağlanılacaq vә Azәrbaycan Respublikası Әdliyyә
Nazirliyindә qeydiyyatdan keçirilәcәkdir.
Elmin İnkişafı Fondu 2012-ci il üçün “Şuşa qrantı” müsabiqәsinin iştirakçılarına vә
ekspertlәrә minnәtdarlığını bildirir vә qalib layihә rәhbәrlәri vә icraçılarına uğurlar dilәyir.

Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direksiyası

