Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 29 yanvar tarixli 500 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən 2020-ci il ərzində görülmüş işlər haqqında
MƏLUMAT

Sıra
№-si

1

Sənədin (fərman,
sərəncam, tapşırıq
və tövsiyə) adı,
tarixi, nömrəsi

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 2019cu il 29 yanvar
tarixli 500 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş
“Azərbaycan
Respublikası
regionlarının 20192023-cü illərdə
sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət
Proqramı”

Tapşırığın,
tövsiyənin
bəndinin
nömrəsi

7.1.7

Tapşırığın,
tövsiyənin
məzmunu

Ölkədə ekoloji
təmiz kənd
təsərrüfatı
məhsullarının
istehsalı və kənd
təsərrüfatı
məhsulları
istehsalçılarının
xarici bazarlara
çıxış imkanlarının
genişləndirilməsi
ilə bağlı
sahibkarlar
arasında
maarifləndirici
tədbirlərin davam
etdirilməsi

Tapşırığın,
tövsiyənin
icra
müddəti

2019-2023cü illər

İcranın gedişinə aid məlumat (görülmüş işlər)

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurası 2020-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə birgə
ölkədə
ekoloji
təmiz
kənd
təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı və sahibkarlar arasında
maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi istiqamətləri
üzrə qrant müsabiqələri elan edib. Müsabiqə
nəticələrinə əsasən 4 QHT layihəsinə 17 000
(on yeddi min) manat maliyyə ayrılıb. Layihələr
Bakı şəhərini və Masallı rayonunu əhatə edib.
İcra olunan layihələr çərçivəsində aşağıdakı işlər
həyata keçirilib:
 Vətəndaşları ekoloji cəhətdən təmiz
ərzaq
məhsullarından
istifadəyə
dair
maarifləndirmək məqsədilə kitab nəşr olunub.
Hazırlanan kitabda, həmçinin helmintozlarla
mübarizədə başlanğıc tarixdən bu günə qədər
əldə olan lazımi nəticələrin elmi əsasları və
onların heyvandarlıq sahəsində necə istifadə
edilə biləcəyi haqda əhəmiyyətli məlumatlar əks
olunub.
 Bakı şəhərində "Azərbaycanda davamlı
iqtisadi inkişafın təmin edilməsində sahibkarlığın

Tam
icra
olunub

Tam
icra
olunub

Qismən
icra
olunub

İcra
olunmayıb

Qismən icra
olunubsa və
ya icra
olunmayıbsa
bunun
səbəbləri

rolunun artırılması" mövzusunda 10 onlayn
seminar keçirilib. Ümumilikdə 250 nəfərin iştirak
etdiyi seminarlarda sahibkarlara pandemiya
şəraitində istər yerli, istərsə də xarici bazarlara
çıxış üçün elektron xidmətlərin əhəmiyyəti və
inkişaf etmiş ölkələrdə bu sahədə qazanılmış
naliyyətlər haqqında məlumatlar verilib.
 Masallı rayonunda KOB-ların
əməkdaşları üçün onlayn təlimlər təşkil edilib.
Təlimlər zamanı KOB-lara biznes planın
təkmilləşdirilməsi, maliyyənin idarə edilməsi,
kollektivlə işin təşkili, bizneslərin SWOT və
PESTEL təhlili, marketinq araşdırmaları kimi
iqtisadi biliklər və sahibkarlıq fəaliyyəti üçün
zəruri məqamlar haqqında məlumatlar verilib.
 Bakı şəhərində "Sahibkarlıq
fəaliyyətindən irəli gələn kommersiya riskləri və
onların idarə edilməsi" mövzusunda 3 təlim
keçirilib. Təlimlərin keçirilməsində əsas məqsəd
Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olan
subyektlərin,
xüsusilə
KOB-ların
dəstəklənməsi,
effektiv
risk
menecment
alətlərindən istifadə etməklə onların fəaliyyətinin
keyfiyyət və səmərəliliyinə nail olmaqdır.
Bununla yanaşı, KOB-larda risk menecmentin
əsaslarına dair maarifləndirici video-çarx
hazırlanaraq təlimlərdə nümayiş olunub.

7.1.8.

Kənd təsərrüfatı
məhsulları
istehsalçılarının
bazara çıxışının
asanlaşdırılması
ilə bağlı təkliflərin
hazırlanması və
tədbirlərin həyata
keçirilməsi

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurası 2020-ci ildə Azərbaycan
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə
birgə qrant müsabiqəsi elan edib. Müsabiqə
nəticələrinə əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarının
bazara
çıxışının
asanlaşdırılması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
və tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqaməti üzrə
23 QHT layihəsinə 151 400 (yüz əlli bir min dörd

Tam
icra
olunub

yüz) manat maliyyə ayrılıb.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
yanında
Operativ
Qərargahın
COVİD-19
pandemiyası ilə əlaqədar təlimatlarına uyğun
olaraq, kütləvi hal daşıyan tədbirləri (təlim,
dəyirmi masa, seminar və s.) əhatə edən 9
layihənin icrası mümkün olmadığından bu
layihələr aztəminatlı ailələrə ərzaq və tibbigigiyenik
vasitələrdən
ibarət
yardımların
paylanılması istiqamətinə dəyişdirilib.
İcra olunan layihələr çərçivəsində aşağıdakı
işlər həyata keçirilib:
 Kənd
təsərrüfatı
məhsulları
istehsalçılarının
bazara
çıxışının
asanlaşdırılması məqsdilə AGRONET - elektron
və mobil anbar sistemi yaradılıb. Bu tətbiq
vasitəsilə hər bir şirkət, müəssisə, sahibkar və
fermer qeydiyyatdan keçməklə şəxsi kabinetini
yaradaraq, istehsal etdiyi məhsulu bu elektron
platformada yerləşdirə, yerli və xarici bazarda
satmaq imkanı əldə edə bilər.
 Bakı şəhərinin Bilgəh, Maştağa,
Buzovna, Zirə, Türkan, Pirallahı və digər
kəndlərində fermerlərə zəfərançılıqla məşğul ola
bilmələri üçün 231 kq zəfəran soğanı alınaraq
paylanılıb.
 Quba, Xaçmaz və Şamaxı rayonlarında
fermerlərin EKTİS - Elektron Kənd Təsərrüfatı
İnformasiya
Sistemindən
istifadəsini
asanlaşdırmaq məqsədilə maarifləndirici işlər
görülüb. Həmçinin www.subsidiya.az veb saytı
yaradılıb. Veb saytda fermerlərin yeni subsidiya
qaydaları ilə bağlı məlumatlanmaları üçün
təlimatlar və rahat keçid istinadları yerləşdirilib.
 Lənkəran və Astara rayonlarında 23
nəfər fermerə təsərrüfat ilində daha çox məhsul
əldə edə bilmələri məqsədilə 1 ha çəltik
sahəsinə alaq otlarına qarşı 1 qutu (60qr)
herbisid paylanılıb. Bununla yanaşı, çəltikçiliklə

məşğul olan fermerlərə 725 ədəd səmərəli çəltik
istehsalı üzrə zəruri mütəxəssis məlumatlarını
özündə əks etdirən bukletlər paylanılıb.
 Kürdəmir, Göyçay, Ucar, Saatlı və
Sabirabad rayonlarında 50 nəfər narçı fermerə
mövsümi profilaktik tədbirlərin görülməsi üçün 4
adda dərman preparatları (medeya, faskord,
yunona və imidor)
paylanılıb.
Dərman
preparatlarının paylanmasından sonra nar
bağlarına səfər edilib və dərmanların tətbiqi
nəticəsində
zərərvericilərin
olub-olmaması
monitorinq edilib.
 Xaçmaz rayonunun Çarxı, Yergüc
və Nərəcan kəndlərində çalışan baytar
texniklərə damazlıq və seleksiya işlərinin düzgün
təşkil edilməsi məqsədilə 14 ədəd müxtəlif süni
mayalandırma avadanlıqları verilib.
 Lerik rayonunun Təngəbin, Anzolu,
Rvarud kəndlərində dağ şəraitində “ZEBU” və
südlük qara-ala cinsi sortlarını tövlə şəraitində
yetişdirmək məqsədilə 3 tövlə tikilib və 5
iribuynuzlu dügə alınaraq fermerlərə verilib.
 Gəncə şəhəri, Şəmkir və Göygöl
rayonlarının hər birində 20 nəfər fermerə kənd
təsərrüfatı
məhsulu
istehsalını
artırmaq
məqsədilə ümumilikdə 60 kisə azot gübrəsi
paylanılıb.
Bundan əlavə, layihələr çərçivəsində 2
adda kitab, 4 adda kitabça 12 adda buklet çap
edilib və 2 video təlimat, 1 video hesabat
hazırlanıb.
7.1.35.

Gənclərin
regionlarda
məşğulluğunun
təmin edilməsi, o
cümlədən cəbhə
xəttinə yaxın

 Lənkəran şəhəri və Astara rayonunda
innovativ texnologiya və metodların tətbiqi
əsasında çəltik əkini həyata keçirilib. 30-a yaxın
çəltik istehsalçısı və yeni biznesə başlayan gənc
sahibkarlar üçün çəltik əkinçiliyində innovativ
texnologiya və metodların tətbiqi ilə bağlı

Tam
icra
olunub

7.1.61.

ərazilərdə
fəaliyyət
göstərməsinin
təşviqi və
stimullaşdırılması,
elecə də onların
kənd
təsərrüfatının
idarə olunması
sahəsində bilik,
bacarıq və
vərdişlərinin
inkişafı və
gənclərin biznes
inkubatorlarda
iştirakının təşviqi
məqsədilə
tədbirlərin davam
etdirilməsi

konsultasiya xdiməti təşkil olunub. 15 nəfər
fermer innovativ üsullarla çəltik əkib.

Kənd yerlərində
sosial cəhətdən
həssas əhali
qruplarının,
xüsusilə
aztəminatlı
ailələrin,
qadınların,
gənclərinvə əlilliyi
olan şəxslərin
potensial
imkanları nəzərə
alınaraq
cəmiyyətdə fəal
iştirakının
dəstəklənməsi,
əmək bazarına
inteqrasiya
olunması

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurası Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Kiçik və Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə birgə elan etdiyi
qrant müsabiqələri çərçivəsində qeyd olunan
bəndin icrasına əsasən aşağıdakı istiqamətlər
üzrə 9 QHT layihəsinə 49 500 (qırx doqquz min
beş yüz) manat maliyyə ayırıb:
 "Kənd təsərrüfatında qadınların rolu və
onların aqrobiznes bacarıqlarının artırılması";
 "Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişafın
təmin edilməsində sahibkarlığın rolunun
artırılması və bu sahədə problemlərin həllinə
dair təşəbbüslər";
 "Regionlarda
işsiz
şəxslərin
özünüməşğulluğa cəlb olunma sahələrinin
müəyyənləşdirilməsi";

Tam
icra
olunub

məqsədilə aktiv
məşğulluq
tədbirlərinə cəlb
edilməsi

 "Gözdən
əlilliyi
olan
şəxslərin
məşğulluğunun
təmin
olunmasına
dair
təşəbbüslər";
 "Universitet tələbələri arasında qeyriformal məşğulluq mövzusuna dair (səbəbləri,
mübarizə üsulları, bu sahədə dünya təcrübəsi)
tədqiqat
işlərinin
yazılmasına
maraq
yaradılması ilə bağlı həvəsləndirici tədbirlərin
keçirilməsi".
İcra olunan layihələr çərçivəsində aşağıdakı
işlər həyata keçirilib:
 Şəki, Zaqatala, Qax rayonlarında
qadın və gənc arıçıların potensiallarının
artırılması və müasir arıçılıq təsərüfatlarının
qurulmasına dəstək məqsədilə 40 ədəd arı ailəsi
alınaraq layihə iştirakçılarına verilib.
 Masallı, Neftçala və İmişli rayonlarında
"İlkin kompüter bacarıqları" mövzusunda təlimlər
keçirilib. Təlimlərin keçirilməsində əsas məqsəd
sahibkar kənd qadınlarının kompüter və internet
xidmətlərindən istifadə etmək bacarıqlarını
artıraraq istehsal etdikləri məhsulların onlayn
satışını təşkil etməkdə onlara dəstək göstərmək
olub.
 Sumqayıt şəhərində əlilliyi olan şəxslər
və digər həssas sosial qruplar üçün BMT-nin
DİM prinsiplərinə uyğun beynəlxalq təcrübənin
mənimsənilməsi və onların sahibkar kimi
formalaşmaları, həmçinin işsizlik probleminin
həlli məqsədilə maarifləndirici tədbirlər təşkil
edilib. Bu məqsədlə hər birində 10 nəfər olmaqla
ümumilikdə 7 seminar keçirilib.
 Masallı rayonunda qadın sahibkarlar
üçün “Biznesin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda
onlayn təlimlər keçirilib. İlk mərhələdə, qadın
sahibkarlar öz biliklərini təkmilləşdirmiş və
bizneslərini daha səmərəli idarə etmə bacarıqları
əldə etmişlər. İkinci mərhələdə isə 10 qadın
sahibkara müvafiq material dəstəyi göstərilib.
 Oğuz rayonunun kəndlərində yaşayan

15 aztəminatlı ailənin hər birinə 25 ədəd
damazlıq, məhsuldar toyuq və onların bir neçə
ay yemlənməsi üçün yem alınaraq paylanılıb.
 Lənkəran şəhəri, Lerik və Masallı
rayonlarında 5 ailəyə arıçılıqla məşğul ola
bilmələri üçün arı yeşiyi, 1 ailəyə isə dərziliklə
məşğul olmaq üçün tikiş maşını verilib.
 Qax rayonunda 10 nəfər gözdən əlil
şəxsin arıçılıq və bağbanlıq peşələrinə
yiyələnməsi məqsədilə təlimlər keçirilib və onlara
arı yeşikləri paylanılıb.
 Qeyri-formal
məşğulluğun
mənfi
nəticələri barədə insanların maarifləndirilməsi
məqsədilə "Qeyri-formal məşğulluğun sosialiqtisadi fəsadları” adlı kitabça hazırlanıb və ali
təhsil müəssisələrinin kitabxanalarına paylanılıb.

