İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun vəsaitləri hesabına güzəştli
kreditlər vasitəsilə maliyyələșdirilən (və ya maliyyələșdirilməsi nəzərdə tutulan)
layihələr üzrə monitorinqlərin aparılması
Qaydaları

1. Ümumi müddəalar
1.1

1.2

İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun (bundan sonra Fond adlanacaq)
vəsaitləri hesabınagüzəştli kreditlər vasitəsilə maliyyələșdirilən (və ya maliyyələșdirilməsi
nəzərdə tutulan)layihələr üzrəmonitorinqlərin aparılması Qaydaları (bundan sonra-Qaydalar
adlanacaq) “Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin
tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fonduhaqqında Əsasnamə”yə,
“Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində
İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı DövlətFondununvəsaitinin istifadəsiQaydaları”na,
qüvvədə olan digər normativ-xarakterli aktlara vəqabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun
hazırlanmıșdır.
Qaydalar Fondun vəsaitləri hesabına güzəştli kreditlər vasitəsilə maliyyələșdirilən (və ya
maliyyələșdirilməsi nəzərdə tutulan) layihələr üzrə aparılan monitorinqlər zamanı Fondun,
müvəkkil kredit təșkilatlarının vəsahibkarlıq subyektlərinin hüquq və vəzifələrini müəyyən
edir.

2. Monitorinqin məqsədi
2.1

Fondun vəsaitləri hesabına güzəştli kreditlər vasitəsilə maliyyələșdirilən layihələr üzrə
monitorinqlərin aparılmasında məqsəd sahibkarlıq subyektinin mövcud maddi-texniki
vəziyyətinə baxış keçirmək, layihə istiqaməti üzrə potensialını müəyyən etmək, layihənin
maliyyələșdirilməsi üçünmüvəkkil kredit təșkilatı və sahibkarlıq subyekti tərəfindən təqdim
olunmușməlumatların dürüstlüyünü (ilkin monitorinq zamanı)və ayrılanvəsaitin təyinatına
uyğun istifadə edilməsinə nəzarəti (növbəti monitorinq zamanı)təmin etməkdən ibarətdir.

3. Monitorinqin formaları və təşkili
3.1 Monitorinqin formaları:
3.1.1 İlkin monitorinq(Fond tərəfindən aparılan ilkin monitorinqlər).
İlkin monitorinqFondun vəsaitləri hesabına güzəştli kreditlər vasitəsilə maliyyələșdirilməsi
nəzərdə tutulan layihələr üzrə sahibkarlıq subyektlərinin müvəkkil kredit təșkilatlarıvasitəsi
ilətəqdimetdikləri məlumatların dəqiqləșdirilməsivə mövcud fəaliyyətlərinə(sahibkarlıq
subyektinin mövcud maddi-texniki vəziyyəti və layihə istiqaməti üzrə potensialı)baxıș
keçirilməsiməqsədilə
aparılır.İlkin
monitorinqsahibkarlıq
subyektinin
səlahiyyətli
nümayəndəsinin iștirakı ilə aparılır və müvafiq akt (ilkin monitorinq aktı)tərtib olunur.
Fondun səlahiyyətli nümayəndəsi monitorinq obyektində ehtiyac olduğu halda foto və video
çəkilișlərdən istifadə edə bilər. Fondun təșəbbüsü ilə ilkin monitorinqə müvəkkil
kredittəșkilatının nümayəndəsi də cəlb oluna bilər.
3.1.2 Növbəti monitorinq(Müvəkkil kredit təșkilatları tərəfindən aparılan monitorinqlər).
Bu monitorinq müvəkkilkredit təșkilatları tərəfindən güzəștli kreditinin müddəti ərzində ildə
iki dəfədən azolmayaraq həyata keçirilir və bu barədə Fonda hesabat verilir. Hesabatın
strukturu və forması Fond tərəfindən müəyyən edilir(monitorinq hesabatı). Monitorinq
zamanı Fondun müəyyənləșdirdiyi minimaltələblərə uyğun olaraqgüzəștli kredit vəsaitinin
təyinatı üzrə istifadəsini yoxlamaq məqsədiləlayihə üzrəgörülmüş işlərə baxış keçirilir.
3.1.3 Növbəti monitorinq(Fond tərəfindən aparılan monitorinqlər).
Vəsaitlərin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarətetmək məqsədilə Fond maliyyələșdirdiyi
sahibkarlıq obyektlərindəmüstəqilmonitorinqlər apara bilər. Monitorinq Fondun rəhbərliyinin
(Fondun icraçı direktoru və icraçı direktorun müavinləri) qərarı əsasında
sahibkarlıqobyektində, onun səlahiyyətli nümayəndəsinin iștirakı ilə həyata keçirilir və
müvafiqakt (monitorinq aktı)tərtib olunur. Monitorinq zamanı verilmiș güzəștli kredit
vəsaitinintəyinatı üzrə xərclənməsi müvafiq təsdiqləyici sənədlər əsasında yoxlanılır
vəmonitorinq obyektində ehtiyac olduğu halda foto və video çəkilișlərdən istifadə
edilir.Fondun təșəbbüsü ilə Fond tərəfindən sahibkarlıq subyektlərində aparılanmonitorinqlərə
müvəkkil kredit təșkilatının nümayəndəsi də cəlb oluna bilər.

4. Monitorinq iștirakçılarının hüquq və vəzifələri
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2

Monitorinqiniștirakçılarıașağıdakılardır:
Fond
Müvəkkilkredittəșkilatıları
Sahibkarlıqsubyektləri
Fondunhüquqları:
Monitorinqaparılacaqlayihələrimüəyyənetmək;
Zərurihallardamonitorinqlərinkeçirilməsinəkənarmütəxəssisləri (ekspertləri) cəlbetmək;

4.2.3 Sahibkarlıqsubyektlərindənvəmüvəkkilkredittəșkilatlarındanmonitorinqüçünzəruriolansənədlə
ritələbetməkvəizahatlaralmaq;
4.2.4 Zərurihallardamüvəkkilkredittəșkilatlarınıbirgəmonitorinqlərinaparılmasınacəlbetmək;
4.2.5 Fondunvəsaitihesabınagüzəştli kreditlər vasitəsilə maliyyələșdirilən layihələr üzrəmüvəkkil
kredit təșkilatları tərəfindən növbədənkənar monitorinqinkeçirilməsini tələb etmək;
4.2.6 Monitorinq zamanı monitorinq aktına əlavə etmək üçün foto və video çəkilișdənistifadə
etmək;
4.2.7 Monitorinq ilə əlaqədar qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər hüquqlardanistifadə
etmək.
4.3 Fondunvəzifələri:
4.3.1 Monitorinqbarədəsahibkarlıqsubyektinivəmonitorinqəmüvəkkilkredittəșkilatıcəlbolunduğuhal
da, sahibkarlıqsubyektinivəmüvəkkilkredittəșkilatınımonitorinqinbașlamasındanənazı 3 (üç)
bank günüəvvəlməlumatlandırmaq;
4.3.2 Monitorinqinnəticələrinədairakttərtib etmək;4
4.3.3 KeçirilmișmonitorinqlərbarədəildəbirdəfədəngecolmayaraqFondunMüșahidəȘurasınahesabatt
əqdimetmək;
4.3.4 MonitorinqinnəticələrinədairFondunvəsaitlərininistifadəsiQaydalarınauyğunolaraqtədbirlərgör
mək;
4.4 Müvəkkilkredittəșkilatınınhüquqları:
4.4.1 Fondunvəsaitihesabınagüzəştli kreditlər vasitəsilə maliyyələșdirilən hər bir layihə
üzrəmonitorinqlərinvaxtınımüəyyənetmək;
4.4.2 ZərurihallardaFondunvəsaitihesabınagüzəştli kreditlər vasitəsilə maliyyələșdirilən layihələr
üzrənövbətimonitorinqinkeçirilməsiməqsədiləFondunișçisinin
(ișçilərinin)
monitorinqlərdəiștiraketməsiüçünmüraciətetmək;
4.4.3 Fondunvəsaitihesabınagüzəştli kreditlər
vasitəsilə maliyyələșdirilən layihələrin
monitorinqləriiləəlaqədarməsləhətləșmələraparmaqüçün Fondamüraciətetmək;
4.4.4 Monitorinqzamanımonitorinqaktınaəlavəetməküçünfotovəvideo çəkilișdənistifadəetmək;
4.4.5 Sahibkarlıqsubyektindənmonitorinqüçünzəruriolansənədləritələbetmək;
4.4.6 Müvəkkilkredittəșkilatınınmonitorinqüzrədaxiliqaydalarındanvəkreditmüqaviləsindəgöstərilə
ndigərhüquqlardanistifadəetmək.
4.5 Müvəkkilkredittəșkilatınınvəzifələri:
4.5.1 Fondunvəsaitihesabınagüzəştli
kreditlər
vasitəsilə
layihəsimaliyyələșdirilənhərbirsahibkarlıqsubyektiüzrəildəikidəfədənazolmayaraqmonitorinql
əraparmaqvəFonda
cariyarımilliküzrənövbətiyarımilliyin
ilk
10
bank
günündəngecolmayaraqhesabattəqdimetmək;
4.5.2 Monitorinqaparanzaman, verilmișkreditintəyinatıüzrəistifadəedilməməsihallarıașkaredildikdə,
bubarədəmonitorinqbitdikdənsonra
3(üç)
bank
günüərzindəFonduməlumatlandırmaqvə“İnformasiyaTexnologiyalarınınİnkişafıDövlətFondun
unvəsaitlərininistifadəsiQaydaları”nauyğuntədbirlərgörmək;
4.5.3 Fondunișçiləriiləbirlikdəaparılanmonitorinqlərintəșkilinitəminetmək;

4.5.4 Fond
tərəfindənaparılanmonitorinqlərinnəticəsiüzrəqəbulolunmușqərarlarınicrasınıtəminetmək;
4.6 Sahibkarlıqsubyektininhüquqları:
4.6.1 Monitorinqinnəticələribarədəqanunvericilikdənəzərdətutulmușqaydadașikayətvermək.
4.7 Sahibkarlıqsubyektininvəzifələri:
4.7.1 Monitorinqiaparanșəxsə(șəxslərə) vəzifələriniicraetməküçünșəraityaratmaq;
4.7.2 Monitorinqiaparanșəxsin(șəxslərin)
sahibkarlıqsubyektininobyektindəsərbəsthərəkətinitəminetmək;
4.7.3 Monitorinqkeçiriləndövrdəmonitorinqüçüntələbolunansənədləritəqdimetmək;
4.7.4 Monitorinqolunanobyektdəfotovəvideo çəkilișlərinaparılmasıüçünșəraityaratmaq;
4.7.5 MonitorinqinnəticəsiüzrəFondunvə(vəya)
müvəkkilkredittəșkilatınınverdiyitövsiyyələrivətapșırıqlarıicraetmək.

5. Monitorinqin nəticəsi
5.1 Formasından asılı olaraq keçirilmiş monitorinqin nəticələri:
5.1.1 İlkin monitorinqlər üzrə
İlkin monitorinq Fondun vəsaitləri hesabına güzəştli kreditlər vasitəsilə maliyyələșdirilməsi
nəzərdə tutulan layihələrin ümumi araşdırmasının tərkib hissəsi olmaqla ekspertizanın
nəticəsinə təsir edir. İlkin monitorinqin nəticəsi təqdim olunan məlumatların dürüstlüyü
nəzərə alınaraqmonitorinq qeydləri (monitorinq zamanı əldə olunan məlumatlar)ilə
xarakterizə olunur.
5.1.2 Növbəti monitorinqlər üzrə
a. Layihənin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılmış güzəştli kredit vəsaiti təyinatı üzrə istifadə
edilmişdir.
b. Layihənin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılmış güzəştli kredit vəsaiti təyinatı üzrə istifadə
edilməmişdir.
5.1.3 Monitorinqin nəticəsi olaraq tərtib olunan aktlara sahibkarlıq subyektinin və (və ya) Fond
tərəfindən aparılan monitorinqlərdə müvəkkil kredit təșkilatının nümayəndəsinin imza
etməməsi monitorinq aktının hüquqi qüvvəsinə təsir göstərmir. Sahibkarlıq subyektinin və (və
ya) müvəkkil kredit təșkilatının nümayəndəsi monitorinq aktına imza etməkdən imtina
etdikdə qanunvericiliyə uyğun olaraq, imtina aktı tərtib olunur. Sahibkarlıq subyekti və (və
ya) müvəkkil kredit təșkilatı monitorinq aktının nəticələrindən qanunvericiliyə müvafiq olaraq
șikayət verə bilər.

