Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyul 2017-ci il tarixli 3099 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafına dair 2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı” üzrə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən 2018-ci
ildə görülmüş işlər haqqında
MƏLUMAT
Sıra
№-si

Tədbirin adı

1

Fermerlərin
fəaliyyət
sahələrinə görə
birliklərə və
assosiasiyalara
cəlb edilməsinin
təbliği

2

3

“Aqrar sığorta:
ixrac
potensialının
gücləndirilməsi və
kənd
təsərrüfatında
intensiv inkişafın
əsası kimi”
mövzusunda
maarifləndirmə
tədbirlərinin təşkili
Kənd
təsərrüfatında
yeni növ sortların
yetişdirilməsi
üçün təcrübə

İcra
müddəti
3 ay
15 aprel15 iyul

4 ay
09 iyul-09
noyabr

3 ay
21 iyul-21
oktyabr

İcraçılar

Görülmüş işlər barədə məlumat

“Muğan” Kənd
Təsərrüfatı
Məhsulları
İstehsalçılarını
n İctimai Birliyi

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sahəsində fermerlərin biliklərinin
artırılması məqsədilə Sabirabad rayonunun Minbaşı, Qarağac, Ağaməmmədli
və Yaxa Dəllək kəndlərində 6 maarifləndirici tədbir təşkil edilmişdir. Müxtəlif
növ məhsulların istehsalı prosesinə dair fermerlərin təklif və tələbləri
öyrənilmişdir. Əldə olunmuş müsbət nəticələr öncədən müəyyənləşdirilmiş
problemlərin həlli istiqamətində rol oynaya bilmişdir. Təşkilat layıhə başa
çatdıqdan sonra da bu məsələni daim diqqətdə saxlamağı və fermerləri lazımi
təbliğat və təşviqat materialları ilə təmin etməyi nəzərdə tutub.

Bakı şəhərində və ölkənin 3 rayonunda (İsmayıllı, Xaçmaz və Qusar)
fermerlər, sahibkarlar və sığorta şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə
“Regional
aqrar sığorta sahəsində maarifləndirici tədbirlər keçirilmişdir. İştirakçılara
Sosial-İqtisadi
aqrar sığorta ixrac potensialının təkmilləşdirilməsi üçün faydalı olan bir alət
İnkişaf üzrə
kimi nəzərdən keçirilmişdir. Təlimlərdə iştirak etmiş şəxslər təsərrüfatın idarə
Maarifləndirmə
olunmasında inkişafın təmin olunması baxımdan aqrar sığortanın faydaları
” İctimai Birliyi
barədə geniş məlumat almışdırlar. Layihənin məzmununa uyğun olaraq 200
nüsxədə buklet çap olunmuş və tədbirlərin iştirakçılarına paylanmışdır.
"Uzunömürlü
lər Diyarı"
Ekologiya və
İnfrastrukturun
Bərpası İctimai
Birliyi

Lerik rayonunda yerli fermerlərin kənd təsərrüfatında yeni növ sortların
yetişdirilməsi sahəsində təcrübəsini artırmaq məqsədilə keçirilməsi nəzərdə
tutulmuş fəaliyyətlər üçün tələb olunacaq avadanlığın və materialların əldə
edilməsi öncədən təmin olunmuş və toxum, gübrə və digər materiallar
sahələrə daşınmışdır. Torpaq sahələrinin xırda çınqıl və daşlardan
təmizlənməsi və ayrılmış sahələrə su arxlarının çəkilməsi təmin edilmişdir.

təlimlərinin təşkili

4

Arıçılığın inkişafı
və yeni arıçılıq
təsərrüfatlarının
yaradılması
sahəsində
fermerlər
arasında
maarifləndirmə
işlərinin
aparılması

5

Kənd təsərrüfatı
məhsulları
istehsalçılarının
potensialının
gücləndirilməsinə
dəstək

3 ay
01 avqust01 noyabr

4 ay
01 may-01
sentyabr

Sahələrin ətrafını çəpərləməklə sahələrin muhafizəsi təşkil edilmiş və yeni
növ kartof sortları əkilmişdir. Tədbirlər yekunlaşdıqdan sonra tədbir haqqında
iştirakçılar arasında şifahi olaraq sorğu keçirilmiş və onların bu layihə
haqqında fikirləri öyrənilmişdir. Tədbirin yekunları KİV-lərdə işıqlandırılmışdır.
Arıçılıq sahəsinə həsr edilmiş maarifləndirmə işlərinin aparılmasının nəticəsi
olaraq, arıçılıq məhsulları əldə edən əhalinin bir qisminin təhlükəli arıçılıq
malları haqqında bilikləri artırılmış və onlar təbii balı saxta məhsullardan
"Aqrar" Kənd
fərqləndirən əsas meyarlar barədə məlumat almaq imkanını qazanmışdırlar.
Təsərrüfatı
60 nəfər birbaşa olaraq layihədən faydalanmışdır. 475 nüsxədə buklet nəşr
Sahəsində
edilmiş və iştirakçılara paylanmışdır. Bazarlarda və digər ticarət obyektlərində
Vətəndaşların
çalışan işçilərin mənşəyi məlum olmayan arıçılıq məhsullarını alıb-satmağa
Maarifləndirmə
maraqlarının azaldılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Layihə
si İctimai Birliyi
çərçivəsində hazırlanmış arıçılıq məhsullarının orqanaleptik analizinə
yardımçı olan bukletlərdən istifadə edən şəxslər təhlükəli arıçılıq məhsulları
haqqında zəruri bilgilər əldə etmişdirlər.
Fermerlərin İKT biliklərinin artırılması məqsədilə İmişli və Beyləqan
rayonlarında 100 fermerin iştirakı ilə dəyirmi masa keçirilmişdir. Layihə
çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC,
habelə Beyləqan və İmişli rayon İcra hakimiyyətləri ilə əməkdaşlıq edilmişdir.
Həyata keçirilmiş tədbirlər dövlətin kənd təsərrüfatı sahəsində sahibkarlar
üçün yaratdığı əlverişli şəraitdən səmərəli istifadə, fermerlərin gəlirinin
artırılması, rəqabətə davamlı kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və yerli
istehsalın təkmilləşdirilməsi istiqamətlərində məlumatlandırma və təbliğat
“Aqro Tərəqqi”
işlərinin aparılmasına yönləndirilmişdir. Layihə iştirakçılarının İKT və innovativ
İctimai Birliyi
texnologiyaların tətbiqi sahəsində bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədilə bir
sıra maarifləndirici tədbirlər keçirilmişdir. İki rayonda kəndli-fermer
təsərrüfatları ilə bağlı aparılan monitorinqlərdən sonra fermerlər üçün
informasiya-məsləhət xidməti təşkil olunmuşdur. Layihənin icrası zamanı
müxtəlif vasitələrlə fermerlərin problem və ehtiyyacları öyrənildi və onların
nəzəri hissəsi təlimlər vasitəsilə həll edilmişdir. Layihənin icrası müddətində
16 araşdırma materialı hazırlanmış və ölkə KİV-lərində yayımı təmin
edilmişdir.

6

7

8

9

Kənd təsərrüfatı
məhsullarının
innovativ üsullarla
istehsalı və satışı
sahəsində
sahibkarların bilik
və bacarıqlarının
artırılması

Kooperasiyanın
üstünlükləri və
perspektivləri
mövzusunda
tədbirlərin təşkil
edilməsi

Kənd təsərrüfatı
kooperativlərinin
yaradılması və
fəaliyyəti ilə bağlı
kənd təsərrüfatı
məhsulları
istehsalçılarına
institusional
yardımın təşkili
Ərzaq
təhlükəsizliyi ilə
bağlı tədbirlərin
təşkili

4 ay
16 aprel16 avqust

4 ay
17 aprel17 avqust

3 ay
20 aprel20 iyul

4 ay
20 aprel20 avqust

Xaçmaz rayonunun Nərəcən, Hülövlü və Qaraçı inzibati-ərazi vahidlərini
əhatə edən kəndlərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının innovativ üsullarla
istehsalı və satışına dair təlimlər keçirilmişdir. Layihənin icrası müddətində 6
“Xaçmaz Kənd
təlim və 1 dəyirmi masa təşkil edilmişdir. Tədbirlərdə ümumilikdə 225 nəfər
Təsərrüfatının
sahibkar iştirak etmişdir. Təlimlərin icra müddətində iştirakçılara, sahibkarlara,
İnkişafına
kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssislərə və digər dövlət və qeyri-dövlət
Dəstək” İctimai
təşkilatlarının nümayəndələrinə 500 ədəd buklet paylanılmışdır. Layihənin
Birliyi
icrası müddətində Xaçmaz rayon qəzetində “Aqrar sahəyə dövlət qayğısı”
başlıqlı məqalə dərc edilmiş və bu yazının 24 elektron KİV-də işıqlandırılması
təmin olunmuşdur.
“Kooperasiyanın üstünlükləri və perspektivləri” mövzusunda Salyan
rayonunda 4 seminar keçirilmiş və müvafiq mövzularda maarifləndirmə işləri
aparılmışdır. Salyan rayonunun Qarabağlı və Kərimbəyli kəndlərindəki
fəalların dəstəyilə Kənd Təsərüffatı Nazirliyi, Aqrolizinq QSC və İqtisadi
İnkişaf Nazirliyi yanında Sahibkarlığa Yardım Fondu ilə layihə çərçivəsində
əlaqələr qurulmuşdur. Gələcəkdə sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən
“Bərəkət”
insanlara və layihəyə dəstək göstərmiş könüllülərə (hər təlimdə 20 nəfər
İctimai Birliyi
olmaqla) təlimlər keçirilmişdir. Yerli əhalinin problemlərinin öyrənilməsi və
həll edilməsi üçün müvafiq qurumların rəhbərləri ilə şəxsi görüşlər keçirilmiş,
eləcə də qaldırılan məsələlərin həlli yolları müzakirə edilmiş və müəyyən
nəticələr əldə edilmişdir. Dövri mətbuatda layihə və təşkilat haqqında geniş
məlumat dərc edilmişdir.
Sabirabad, Kürdəmir, Zaqatala və Qax rayonlarında kənd təsərrüfatı
kooperativlərinin yaradılması və onların fəaliyyətinin təşkili ilə əlaqəli
mövzularda tədbirlər keçirilmiş və maarifləndirmə işləri aparılmışdır. Layihənin
“Kooperasiyanı həyata keçirildiyi ərazilərdə yaşayan 100 fermer “Kənd təsərrüfatı
n İnkişafına
kooperasiyası haqqında” qanunun təfərrüatları ilə yaxından tanış olmaq
Dəstək” İctimai imkanını qazanmışdırlar. Adı çəkilən rayonlarda yaşayan fermerlərin mövcud
problemləri öyrənilmiş və onların həllinə kömək etmək məqsədilə müəyyən
Birliyi
tədbirlər görülmüşdür. Fermerlər kənd təsərrüfatı kooperativlərinin
yaradılması, sənədləşdirmənin aparılması və pay bölgüsünün təmin edilməsi
istiqamətlərində məlumatlar əldə etmişdirlər.
“Baytarlıq
sanitariyası və
ətraf mühitin
mühafizəsi”

Tovuz, Ağstafa, Qazax və Gədəbəy rayonlarında ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi
ilə bağlı 4 tədbir keçirilmiş və nümunə otlaqların yaradılması üçün fermerlərə
100 kq toxum və gübrə alınıb verilmişdir. Təlimlərə 200 fermer cəlb
olunmuşdur. Təşkilat otlaqların səmərəli istifadəsi və heyvandarlıq

İctimai Birliyi
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“Gənc fermerlərin
kənd təsərrüfatı
mallarının Avropa
bazarlarına
ixracatının
stimullaşdırılması
” mövzusunda
tədbirlərin təşkili

11

Rayonlarda
meyvə-tərəvəz
istehsalı
sahəsində
çalışan kiçik
sahibkarların
assosiasiyaya
cəlb edilməsi və
bilik və
bacarıqlarının
artırılması

12

Aqrar sahədə
sığorta
savadlılığının
artırılması
istiqamətində

5 ay
01 may-01
oktyabr

6 ay
01 may-01
noyabr

3 ay
23 aprel23 iyul

“AzərbaycanAvropa
Gənclərinin
Əməkdaşlığı”
İctimai Birliyi

məhsullarının artırılması istiqamətində keçirilən təlimlər nəticəsində
fermerlərin məlumatlılığının artırlımasına nail ola bilmişdir.
Zaqatala rayonunda gənc fermerlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması ilə bağlı 3
tədbir keçirilmiş və maarifləndirmə işləri aparılmışdır. Tədbirdə iştirakçılara
dövlətin kənd təsərrüfatının inkişafına verdiyi böyük önəm və bu xüsusda
görülən tədbirlər barədə geniş məlumat verilmişdir. Eyni zamanda, iştirakçılar
Zaqatala rayonunun fındıq istehsalı üzrə dünya miqyasında tutduğu mövqe,
hazır məhsulun Avropa bazarlarına ixrac olunması perspektivləri barədə yeni
biliklər əldə etmək imkanı qazanmışlar. Təşkil olunan tədbirlərə Zaqatala
rayonundan 150 nəfər birbaşa olaraq qatılmışdır. Layihə çərçivəsində 200
nüsxədə kitabça və 500 nüsxədə buklet çap olunmuşdur. Layihə üzrə həyata
keçirilmiş maarifləndirmə tədbirlərində iştirakçılar aşağıdakı istiqamətlər üzrə
məlumat əldə edə bilmişdirlər:

1) “Start-up” layihələrinin yazılması;
2) Fındığın yetişdirilməsinə dair beynəlxalq təcrübə və fındığın satışı üzrə
statistik məlumatlar;
3) Zaqatala rayonunun fındıq istehsalı sahəsində potensialı və məhsulların
Avropa bazarlarına ixracat imkanları.
Layihə çərçivəsində rayon yerlərində meyvə-tərəvəz istehsalı sahəsində kiçik
sahibkarların birgə fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədilə həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulmuş təlimlərdən öncə sahibkarları narahat edən mövzular
Azərbaycan
barədə onlar arasında sorğular təşkil olunmuş və əldə olunan nəticələrə
uyğun olaraq təlim modulları hazırlanmışdır. Hər birindən 1000 nüsxə olaraq
Meyvəbuklet və flayerlər çap olunub təlim iştirakçılarına paylanmışdır. 3 rayon üzrə
Tərəvəz
İstehsalçıları (Qusar, Xaçmaz və Quba) hər birində 2 gün olmaqla maarifləndirici təlimlər
və İxracatçıları təşkil edilmişdir. Layihənin nəticəsi olaraq 3 rayonun kiçik sahibkarlarına dair
Assosiasiyası məlumat bazası yaradılmışdır. Təlimlərdən sonra bir çox sahibkarlar AMTA–
ya üzvlük üçün müraciət edərək əməkdaşlığa başlamışdır ki, bu da
İctimai Birliyi
sahibkarlar arasında əlaqələri daha da möhkəmləndirə bilmişdir. Layihə ilə
bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılması KİV-lərə press-relizlərin göndərilməsi
və ən azı 10 elektron KİV-də işıqlandırılması vasitəsilə həyata keçirilmişdir.
Gənc Aqrarçı Quba rayonunun Timiryazev qəsəbəsində aqrar sığorta mövzusuna dair 3
Alim və
tədbir keçirilmişdir. Layihə üzrə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlər çərçivəsində
Mütəxəssislərə Azərbaycanda innovasiya anlayışı, aqrar sahədə sığorta savadlılığı və onun
Dəstək İctimai səmərəli tətbiqi, mövcud qanunvericilik bazası, aparılan islahatlar, könüllülərin
Birliyi
görəcəyi işlərin səmərəliliyini artırmaq üçün yeni metodiki vasitələrin tətbiq

olunması və s. aktual məsələlərə dair iştirakçılara məlumat verilmişdir. Yerli
əhalinin problemlərinin öyrənilməsi üçün Quba Fermer Evinə daxil olan
müraciət-şikayətlər qeydə alınmış və həll edilməsi üçün müvafiq qurumların
və idarə-müəssisələrin rəhbərləri ilə şəxsi görüşlər keçirilmişdir. Müraciətlərin
əsas hissəsi subsidiya, tingçilik, toxum, gübrə, bitki dərmanları və torpaq
sənədləşməsi ilə bağlı olmuşdur. Daxil olan müraciətlərin aidiyyatı üzrə
göndərilməsinə (Rayon İcra Hakimiyyəti, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrolizinq
ASC və Fitosanitar Nəzarəti Xidməti) və müvafiq yardımın göstərilməsinə
dəstək göstərilmişdir.

tədbirlərin təşkil
edilməsi

13

Kənd təsərrüfatı
məhsulları
istehsalçılarının
institusional
potensialının
gücləndirilməsin
də torpaqların
konsolidasiyası
nın əhəmiyyətinin
fermerlər
arasında təbliği

7 ay
21 aprel21 noyabr

“Kəndin sosialiqtisadi
İnkişafına
dəstək” İctimai
Birliyi

Kürdəmir, Xaçmaz, Salyan, Neftçala, Ağsu və Şamaxı rayonlarına qısa
səfərlər edilmiş və fermerlər üçün onların institusional potensialının
artırılmasına
istiqamətlənmiş
seminarlar
keçirilmişdir.
Torpaqların
konsolidasiyasının və kooperativlərin yaradılmasının faydaları və üstün
cəhətləri barədə məlumatlandırma işləri həyata keçirilmişdir. Tədbirlər
çərçivəsində torpaqların konsolidasiya planlarının nümunələri təqdim edilmiş
və iştirakçılara bukletlər paylanmışdır.

