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LAY İHƏNİN İ                                          Ümumi M əlumat  NFORMASİYA VƏRƏQƏSİ 
Layih ənin ad ı Balak ən regional “ABAD” m ərkəzi vasit əsil ə Şəki-Zaqatala 

iqtisadi zonasında kiçik ail ə təsərrüfatlarının inki şafına d əstək.  
Prioritet sektor  Regional Inkişaf 

Müqavil ə bağlayan t ərəf BMTIP 
Tərəfdaşlar: Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

Benefisiar  Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində “ABAD” 
publik hüquqi şəxs  

Müdd əti (ay) + ba şlanma v ə başa 
çatma tarixi 

36 ay (01.12.2017 – 01.12.2020) 
 

Aİ büdc əsi (AVRO)  AVRO 820,000  
Avropa tərəfdaşlıq mexanizmi çərçivəsində maliyyələşdirilib  (İllik 
İnkişaf Programı 2013) 

  

 
Layih ə haqqında qısa icmal 

 

Layih ənin q ısa təsviri v ə əsas 
məqsədləri 

Layihənin əsas məqsədi kənd yerlərində müasir və davamlı ailə 
təsərrüfatlarının yaradılması və Avropa standartlarına və təcrübələrinə 
uyğun bərabər imkanların yaradılmasını təmin etməklə Azərbaycanın 
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına yardım etməkdir. Bu, həmçinin, 
yüksək keyfiyyətli rəqabətə davamlı əlavə dəyərli məhsullar istehsal 
etmək üçün icma əsaslı ailə müəssisələrini dəstəkləyəcəkdir. 

Həyata keçirilm ə yeri  Şəki-Zaqatala İqtisadi Zona (Balakən, Qax, Qəbələ, Şəki, Oğuz , 
Zaqatala) 

Gözlənil ən nəticələr / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Əldə olunan n ətic ələr 
 

Bu layihə Şəki-Zaqatala iqtisadi zonasından otuz ailəni 
müəyyənləşdirəcək və öz bizneslərini başlamaq üçün lazımi bacarıq 
və avadanlıqlarla təmin edəcəkdir. “ABAD”-a dəstək aşağıdakılara nail 
olmaqla həyata keçəcək: 

• pilot ailələri seçmək, təlim keçirmək və avadanlıqla təchiz 
etmək; 

• əvvəlcədən istehsal və satışdan əvvəlki sistemin yaradılması; 
• ailə brendləri yaratmaq; 
• istehsal və satış prosesini təşkil etmək 
• 44 ailənin seçilməsi, o cümlədən, 12 məcburi köçkün ailəsi 

(hədəf 30 ailə olmuşdur) 
• Seçilmiş 44 ailə haqqında məlumatlar daxil olmaqla hər biri 

üçün profillərin yaradılması (o cümlədən məşğul olduğu 
sahə/gələcək biznes)  

• Seçilmiş ailələr, onların ailə üzvləri və ABAD əməkdaşları 
üçün potensialın artırılması üzrə 13 təlimin keçirilməsi 

• Hər bir ailənin ehtiyac və tələblərinə uyğun maliyyə və 
istehsal planların hazırlanması 

• Bazar tələbatına uyğun məhsullar istehsal etmək üçün 44 ailə 
üçün avadanlıqların alınması  

 
 

 


