2016-cı il ərzində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dovlət Fondunda
görülmüş işlərlə bağlı
HESABAT
2016-cı il ərzində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunda
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən verilən əmr,
sərəncam və gostərişlərin, Nazirliyin kollegiyasının qəbul etdiyi qərarların və
nazirlik tərəfindən təsdiq edilmiş tədbirlər planının aidiyyatı bəndlərinin icrası
istiqamətində müvafiq fəaliyyət həyata keçirilmişdir.
Hesabat dövründə Fondun fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq İKT sahəsi
üzrə layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən 4 (dörd) milyon manat
vəsait ayrılmışdır.
Fondun Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun
olaraq bir sıra məsələlərin həlli məqsədilə 29 yanvar 2016-cı il tarixdə Fondun
Müşahidə Şurasının iclası keçirilmişdir. Rabitə və yüksək texnologiyalar nazirinin
müavini Elmir Vəlizadənin sədrliyi ilə keçirilən tədbirdə Fondun 2015-ci il ərzində
fəaliyyəti barədə məlumat verilmiş və 2016-cı il üzrə nəzərdə tutulan işlərin
müzakirəsi aparılmışdır. İclasda Fondun elan etdiyi 3-cü qrant müsabiqəsinin
qalibləri müəyyən edilmişdir. 3-cü qrant müsabiqəsi çərçivəsində Fonda təqdim
olunan 138 layihədən 103 layihə ilkin ekspertizadan, 42 layihə isə kompleks
ekspertizadan keçərək Müşahidə Şurasına baxılması üçün təqdim edilmişdir.
Müşahidə Şurası 14 layihəni müsabiqənin qalibi elan etmiş və hər layihə üzrə
ayrılacaq qrant məbləğini müəyyən etmişdir. Həmçinin, Fondun Müşahidə Şurası
tərəfindən 2016-cı maliyyə ili üzrə müvəkkil kredit təşkilatları üçün kredit xətləri
müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin 21 iyun 2016-cı il tarixdə Müşahidə Şurasının
növbəti iclası keçirilmiş, iclasda “Qrant müsabiqələrinin təşkili və keçirilməsi”
Qaydalarına, “Qrant müsabiqələri çərçivəsində layihələrin qiymətləndirilməsi”
Meyarlarına dəyişikliklər, növbəti qrant müsabiqəsinin təşkili və cari məsələlər
müzakirə edilmişdir. 30 sentyabr 2016-cı il tarixdə keçirilmiş növbəti iclasda isə
Fondun fəaliyyəti üzrə audit hesabatı qəbul olunmuş, qrant müsabiqəsinin hazırki
gedişi və cari məsələlər barədə müzakirə aparılmışdır. 21 oktyabr tarixində
keçirilmiş iclasda Fondun 01 iyul 2016-cı il tarixində elan etdiyi 4-cü qrant
müsabiqəsinin qalibləri müəyyən olunmuşdur. 14 dekabr tarixli iclasda isə “Kapital
Bank” ASC Fondun müvəkkil kredit təşkilatları (MKT) sırasına daxil edilmiş,
həmçinin digər MKT-lərə ayrılmış kredit limitlərinə yenidən baxılmışdır.
Hesabat dövründə İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu
tərəfindən İKT sahəsi üzrə innovativ və tətbiqi elmi-texniki layihələrin
maliyyələşdirilməsi məqsədilə növbəti qrant müsabiqəsi elan olunmuşdur.
Müsabiqəyə layihələrin qəbulu 01 iyul tarixindən 01 sentyabr tarixinə kimi aparılmış
və ümumi olaraq 121 layihə təqdim edilmişdir. Təqdim edilmiş layihələrə ilkin

ekspertiza mərhələsində baxılmış və 112 layihə ekspertizadan müsbət rəy almışdır.
Həmin layihələrə kompleks ekspertiza mərhələsində baxılmış və 61 layihə
ekspertlərin ortaq rəyinə əsasən müsbət qiymətləndirilərək yekun qərarın verilməsi
üçün Fondun Müşahidə Şurasına təqdim edilmişdir. Müşahidə Şurasının 21 oktyabr
2016-cı il tarixli 17-ci iclasında 29 layihə müsabiqənin qalibi elan olunmuş və
layihələrə ümumi 395 000 AZN məbləğində qrant vəsaiti ayrılmışdır.
Cari ildə Fondun elan etdiyi 2-ci qrant müsabiqəsində qalib olmuş layihələrə
ödənişlərin edilməsi məqsədilə 98343.04 AZN, 3-cü qrant müsabiqəsində qalib
olmuş layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə 174 594.72 AZN, 4-cü qrant
müsabiqəsində qalib olmuş layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə isə 114 900
AZN, cəmi 387837.76 AZN həcmində vəsait köçürülmüşdür. Fondun keçirdiyi
qrant müsabiqələri çərçivəsində maliyyələşdirilmiş layihələrdən 14-ü
kommersiyalaşdırılmışdır. Həmçinin “İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı
Dövlət Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qaydaları”na uyğun olaraq Fondun vəsaiti
hesabına güzəştli kreditlərdən istifadə etmək məqsədilə müraciət etmiş 2 sahibkarlıq
subyektinin layihəsinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə 3 500 000 AZN güzəştli
kredit vəsaiti ayrılmışdır.
Qeyd olunan dövr ərzində Fondun əməkdaşları Fondun Əsasnaməsində
nəzərdə tutulmuş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olan bir sıra yerli və beynəlxalq
tədbirlərdə iştirak etmişlər. Fondun icraçı direktorunun müavini Orxan Əliyev 2016cı il 19-22 aprel tarixlərində “TİBO-2016” Beynəlxalq İnformasiya-Kommunikasiya
Sərgi-Forumunda iştirak etmək məqsədilə Belarus Respublikasının Minsk şəhərində
səfərdə olmuşdur. Həmçinin 28 avqust - 3 sentyabr 2016-cı il tarixlərində Koreya
Respublikasında Elm, İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları və Gələcəyin
Planlaşdırılması Nazirliyinin rəhbərliyi (MSIP) və Milli İnformasiya
Texnologiyaları Sənayesinin Təşviqi Agentliyinin (NIPA) təşkilatçılığı ilə
kommunikasiya və medianın inkişafı, İKT bazarı və marketinq strategiyası
mövzularını əhatə edən, habelə bu sahədə Koreyada fəaliyyət göstərən Samsung
D’light, KT Olleh Future On müəssisələrinə tanışlıq səfərlərini nəzərdə tutan
treninq programları silsiləsindən “İKT sektoruna baxış” mövzusunda keçirilmiş
seminarda İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun əməkdaşı
iştirak etmişdir. Fondun icraçı direktorunun müavini Azər Bayramov 24-25 noyabr
tarixlərində Belçika Krallığının Brüssel şəhərində keçirilən Avropa İnnovasiya
Agentlikləri Şəbəkəsinin Forumunda və Avropa Komissiyasının CONNECT Baş
İdarəsində keçirilən görüşdə iştirak etmişdir
Fond ilə “Sabah” qrupu arasında 2015-ci ildə imzalanmış memorandum
çərçivəsində əməkdaşlıq davam etdirilmişdir. Qeyd edək ki, Fond ilə “Sabah” qrupu
arasında imzalanmış memorandum ali təhsil müəssisələrinin təhsil–tədqiqat–
innovasiya mərkəzlərinə çevrilməsi, rəqabətqabiliyyətli mütəxəssis hazırlığını təmin
olunması, xüsusən də mühəndislik və digər texnoloji ixtisaslara həvəsin artırılması,

nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli
kadrların hazırlanması, qabaqcıl texnologiyaların və idarəetmə üsullarının, elmi
nailiyyətlər əsasında innovasiyaların yaradılmasını nəzərdə tutur.
Hesabat dövründə Fondun təşəbbüsü ilə Böyük Britaniyanın MTİ şirkəti
tərəfindən təsis olunmuş “TransTech Capital” (TTC) şirkəti ölkənin aparıcı təhsil və
elmi tədqiqat mərkəzlərində görüşlərin keçirilməsi davam etdirilmişdir. Fond bu
qurumla Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ali məktəblər və elmi tədqiqat institutları
ilə İKT sahəsində vençur maliyyələşdirilməsini və texnologiyaların transferini
həyata keçirən qabaqcıl şirkətlərlə əməkdaşlıq qurmaqda vasitəçilik edir. Adıçəkilən
şirkət bu sahədə olan təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiqi və qarşılıqlı əməkdaşlığın
qurulmasında maraqlı olduğunu nəzərə alaraq, ölkəmizdə elm əsaslı potensialın
qiymətləndirilməsi və potensialı yüksək olan qurumlarda Texnoloji Transfer
mərkəzlərinin yaradılması və innovativ layihələrin maliyyələşdirilməsinin həyata
keçirilməsi istiqamətində işlər aparır.
Hesabat dövrü ərzində “Startup Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində Gəncə və
Mingəçevir şəhərlərinin ali məktəblərində təşkil olunan təqdimatlarda Fondun
əməkdaşları yaxından iştirak etmiş, Fondun həyata keçirdiyi layihələr, qrant
müsabiqələri və qarşıda gözlənilən tədbirlər haqqında məlumat vermişdirlər.
7 aprel tarixində Fondun rəhbərliyinin iştirakı ilə regionlarda ilk dəfə olaraq
Mingəçevir Dövlət Universitetində yaradılmış Biznes İnkubator Mərkəzinin açılışı
olmuşdur. Regionda intellektual biznesin inkişafına təkan vermək məqsədilə
yaradılan mərkəz gənclərdə innovativ ideyalarının kommersiyalaşdırılması,
gənclərə innovativ sahibkarlıq bacarıqlarının formalaşması, yeni-yeni biznes
ideyalarının ortaya çıxmasına şərait yaradacaqdır. Açılış zamanı Fondun rəhbərliyi
İT sahəsində biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və startapçıların təşəbbüslərinin
dəstəklənməsi, bu sahədə maliyyə xidmətləri bazarının inkişaf etdirilməsi və
təkmilləşdirilməsi haqqında məlumat vermişdir.
29 aprel tarixində Fondda “Startap Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində
“Startap ekosisteminin inkişafında biznes inkubatorlarının, akseleratorların və digər
dəstək proqramlarının rolunun gücləndirilməsi” mövzusuna həsr olunmuş görüş
keçirilmişdir. Görüşün əsas məqsədi ölkədə startap hərəkatının genişlənməsi,
innovativ layihələrin inkişafı və bu sahədə mövcud problemlər haqqında startap
ekosisteminin üzvləri ilə fikir mübadiləsi aparmaq olub. Həmçinin startap
nəticələrinin kommersiyalaşdırılması, investorlar klubunun yaradılması və İT
layihələrə maliyyə yatırımı edən investorların maraqların qorunması, startap
mədəniyyəti, biznes inkubator və akseleratorlarda fəaliyyət göstərən müəllim-tələbə
heyətinin stimullaşdırılması və digər məsələlərin müzakirəsi də aparılıb. Görüşün
sonunda startap layihələrinin inkişafı üçün konkret təkliflər müzakirə olunub, təqdim
olunan təkliflər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır.

12 may tarixində Fondun nümayəndəsi “Startup Azərbaycan” layihəsi
çərçivəsində “Startap Azərbaycan” müsabiqəsinin Lənkəranda təşkil olunmuş
toplantısında iştirak etmişdir. “Startap Azərbaycan” layihəsinin əsas məqsədləri,
layihə çərçivəsində hazırda davam edən müsabiqə qaydaları, müsabiqədəki yeni
nominasiyalar haqqında, həmçinin “Startup Azərbaycan” çərçivəsində startapçılar
üçün keçiriləcək tədbirlər və təlimlərlə bağlı məlumatlar verildikdən sonra Fondun
əməkdaşı çıxış edərək Fondun maliyyələşdirdiyi layihələr, qrant müsabiqələri və
qarşıda gözlənilən tədbirlər haqqında məlumat vermiş və tələbələrin Fondun
fəaliyyəti ilə bağlı suallarını cavablandırmışdır.
15-16 dekabr tarixlərində Rusiya Vençur Şirkəti (RVŞ) və “Global Venture
Alliance” şirkətlərinin təşəbbüsü, Azərbaycan Respublikasının Təhsil, İqtisadiyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliklərinin iştirakı ilə keçirilmiş “Praktika
məsləhətlər üçün regional sessiya” adlı seminarın təşkilində Fond yaxından iştirak
etmişdir Tədbirin açılışında tədbirin açılışında Fondun icraçı direktoru Elçin
Zeynalov çıxış edərək Fondun fəaliyyəti, innovativ biznes subyektlərinə dəstək
mexanizmləri barədə məlumat vermiş, həmçinin RVŞ ilə perspektiv əməkdaşlıq
imkanlarını müzakirə etmişdir. Tədbir çərçivəsində keçirilmiş praktiki seminarlarda
Fondun qrant müsabiqələrinin qalibi olmuş startapların, həmçinin bir sıra ali
məktəblərdə Fondun dəstəyi ilə yaradılmış innovativ biznes inkubatorların
nümayəndələrinin iştirakı təmin edilmişdir.
Qeyd olunan dövrdə “Azərbaycanda Enerji effektivliyi və İnnovasiyalı
inkişaf” mövzusunda keçirilən konfransda Fondun icraçı direktoru Elçin Zeynalov
iştirak etmiş və “İnformasiya Texnologiyaları və İnnovativ Enerji Səmərəliyi”
mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Elçin Zeynalov Fondun fəaliyyəti, İKT
sahəsində sahibkarlığın stimullaşdırılması ilə bağlı icra olunan və görüləcək işlər,
elmi-texniki nailiyyətlərin kommersiyalaşdırılması haqqında məlumat vermişdir.
Hesabat dövrü ərzində Fondun keçirdiyi qrant müsabiqələrinə təqdim olunan
layihələrin ekspertizasının həyata keçirilməsi üçün 1 müstəqil ekspertlə xidməti
müqavilə bağlanmışdır. Həmçinin Fondun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə “İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun vəsaitinin
istifasdəsi Qaydaları”na dəyişikliklər layihəsi hazırlanmış və Nazirliyə təqdim
edilmişdir. Fondun vəsaitlərindən istifadədə şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə 17
iyun 2016-cı il tarixindən başlayaraq “Pricewaterhouse Coopers Audit Azerbaijan”
şirkəti tərəfindən Fonda kənar audit aparılmış və nəticələri Fondun Müşahidə
Şurasına təqdim edilmişdir.
Hesabat dövründə Fonda daxil olmuş xidməti korrespondensiyalara, RYTNin şöbə, birlik və muəssisələrindən daxil olmuş sənədlərə və vətəndaş müraciətlərinə
vaxtında baxılması təmin olunmuşdur.

