2017-ci il ərzində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dovlət Fondunda
görülmüş işlərlə bağlı
Hesabat
2017-ci il ərzində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunda
Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən
verilən əmr, sərəncam və gostərişlərin, Nazirliyin kollegiyasının qəbul etdiyi
qərarların və təsdiq edilmiş tədbirlər planlarının aidiyyatı bəndlərinin icrası
istiqamətində müvafiq fəaliyyət həyata keçirilmişdir.
2017-ci maliyyə ilində Fondun fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq İKT
sahəsindəki layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsində vəsait nəzərdə
tutulmamışdır. Bu baxımdan layihələrin maliyyələşdirilməsinin verilmiş güzəştli
kreditlər üzrə əsas və faiz borclarından ödənilən vəsaitlər hesabına həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Hesabat dövründə Fondun Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyət
istiqamətlərinə uyğun olaraq bir sıra məsələlərin həlli məqsədilə Fondun Müşahidə
Şurasının iki iclası keçirilmişdir. 27 yanvar 2017-ci il tarixində keçirilən iclasda cari
il üzrə qrant və güzəştli kredit maliyyələşməsi istiqamətləri üzrə vəsait bölgüsü
müəyyənləşdirilmiş (qrant – 500 000 AZN, kredit – 2 500 000AZN), həmçinin
Fondun müvəkkil kredit təşkilatlarına müvafiq kredit xətlərinin açılmasına (“Paşa
Bank” ASC-yə 1 500 000 AZN, “Kapital Bank” ASC-yə 500 000 AZN, “Bank
Respublika” ASC, Bank “BTB” ASC, “Rabitə Bank” ASC, “Dəmir Bank” ASC və
“Xalq” Bank ASC-nin hər birinə 100 000 AZN) qərar verilmişdir. Müşahidə
Şurasının 05 aprel 2017-ci il tarixində keçirilmiş iclasında Fondun elan edəcəyi
növbəti qrant müsabiqəsinə layihələrin qəbulu tarixləri, həmçinin müsabiqə üzrə
prioritet istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir. Müşahidə Şurasının 18 sentyabr 2017ci ildə keçirdiyi növbəti iclasında isə Fondun 5-ci qrant müsabiqəsinin qalibləri və
hər bir qalib layihəyə ayrılacaq qrant məbləğı müəyyən olunmuşdur. Müşahidə
Şurasının 15 dekabr 2017-ci il tarixində keçirilmiş 22-ci iclasında Fond tərəfindən
2017-ci il ərzində görülmüş işlərlə bağlı Şuraya hesabat verilmiş və Fondun 2017-ci
il üzrə fəaliyyəti Şura tərəfindən müsbət qiymətləndirilmişdir.
Hesabat dövründə Fondun elan etdiyi 2-ci qrant müsabiqəsində qalib olmuş
layihələrə 5 866.93 AZN, 3-cü qrant müsabiqəsində qalib olmuş layihələrə 8086
AZN, 4-cü qrant müsabiqəsinin qalib layihələrinə 262 187.76 AZN, 5-ci qrant
müsabiqəsi üzrə isə 99 800 AZN olmaqla, cəmi 375 940.69 AZN vəsait layihə
rəhbərlərinin hesabına köçürülmüşdür. 2-ci və 3-cü qrant müsabiqələri üzrə
layihələrin icrası tam başa çatmışdır.
Verilmiş güzəştli kreditlərdən əsas və faiz borcları üzrə ödənişlərdə heç bir
gecikmə olmamış, ödənişlər öhdəlik qrafiklərinə uyğun aparılmışdır. Cari ilin 12 ayı

ərzində Fondun müvafiq hesabına kreditlərin ödənişi üzrə ümumilikdə 1 894 575.62
AZN vəsait daxil olmuşdur.
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 10 aprel tarixindən 09 iyun tarixinə kimi aparılmış
və ümumi olaraq 172 layihə təqdim edilmişdir. Təqdim edilmiş layihələrə ilkin
ekspertiza mərhələsində baxılmış və 150 layihə ekspertizadan müsbət rəy almışdır.
Kompleks ekspertiza mərhələsində müstəqil ekspertlərin rəyinə əsasən 71 layihə
müsbət qiymətləndirilmiş və baxılması üçün Fondun Müşahidə Şurasına təqdim
edilmişdir. Müşahidə Şurasının 18 sentyabr 2017-ci il tarixli, 21 saylı iclasının
qərarına əsasən 21 startap layihəsi qalib elan olunmuş və layihələrə ümumilikdə 242
000 AZN məbləğində qrant vəsaiti ayrılmışdır.
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. Əməkdaşlıq
çərçivəsində cari ilin 02 mart tarixində Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş
“Sabah” İnnovasiyalar Forumunda Fondun layihələrlə iş sektorunun müdiri Əkbər
Abbasov iştirak etmişdir.
Fondun elan etdiyi qrant müsabiqəsinin şərtləri və seçim prosesi barədə
ictimaiyyətin məlumatlandırılması məqsədilə cari ilin 11 may tarixində Bakı
Mühəndislik Universitetində, 06 iyun tarixində isə Azərbaycan Turizm və
Menecment Universitetində infosessiyalar keçirilmişdir. Qeyd olunan tədbirlərdə
Fondun fəaliyyəti və startaplara dəstək mexanizmləri barədə məlumat verilmiş,
həmçinin elan olunmuş qrant müsabiqəsi barədə tələbələri maraqlandıran suallar
cavablandırılmışdır.
2017-ci ilin 17-18 aprel tarixlərində Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək
Texnologiyalar Nazirliyi, İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu
və Rusiya Federasiyasının "Skolkovo" Fondunun təşkilatçılığı ilə Bakıda "Open
Innovations Startup Tour" (Açıq İnnovasiyalar üzrə Startap Turu) çərçivəsində iki
günlük tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Rusiyadan "Skolkovo" texnoparkının
nümayəndələri, yerli və beynəlxalq startaplar, biznes qurumlarının təmsilçiləri
iştirak etmişlər. Tədbir startapçılar, biznes nümayəndələri üçün əlaqələrin
yaradılması, təcrübə mübadiləsi üçün əlverişli platforma rolunu oynamışdır.

Cari ilin 02-03 may tarixlərində Fondun dəstəyi və iştirakı ilə Elektron
Hökumət Təlim-tədris Mərkəzində “Startap yarat” adlı təlim keçirilmişdir. Təlimdə
ölkənin aparıcı İKT şirkətlərinin rəhbərləri və tanınmış startap təlimçilər maraqlı
təqdimatlarla çıxış etmiş, həmçinin iştirakçıların startaplarla bağlı sualları
cavablandırılmışdır. Təlimə video konfrans vasitəsilə ölkənin regionlarının canlı
qoşulması təmin olunmuşdur.
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məlumatlandırılması məqsədilə Fondun nümayəndələrinin kütləvi informasiya
vasitələrində çıxışları davam etmişdir. Belə ki, Fondun əməkdaşları “Xəzər”
Televiziyası, İctimai Televiziya, “ASAN Radio”, və bu kimi digər radio və
televiziyalarda Fondun innovativ layihələrə dəstək mexanizmləri və görülmüş işlərlə
bağlı məlumat vermişlər.
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 və
layihələrlə iş sektorunun aparıcı məsləhətçisi Anar Cəfərov 2017-ci ilin 18-21 aprel
tarixlərində “TİBO-2017” Beynəlxalq İnformasiya-Kommunikasiya SərgiForumunda iştirak etmək məqsədilə Belarus Respublikasının Minsk şəhərində
səfərdə olmuşlar. Fondun icraçı direktorunun müavini Azər Bayramov cari ilin 2428 aprel tarixlərində Cenevrə şəhərində BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı
(UNCTAD) tərəfindən təşkil olunmuş “Elektron kommersiya həftəsi 2017: Eticarətə doğru” adlı tədbirdə iştirak etmişdir. Tədbir çərçivəsində “Hər kəs üçün
rəqəmsal transformasiya: Sahibkarların və kiçik biznesin gücləndirilməsi”
mövzusunda müxtəlif perspektivlər müzakirə edilmişdir.
Hesabat dövründə Fonda daxil olmuş xidməti korrespondensiyalara,
NRYTN-in şöbə, birlik və muəssisələrindən daxil olmuş sənədlərə və vətəndaş
müraciətlərinə vaxtında baxılması təmin olunmuşdur.

