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NEWSLETTER
Kənd Yerləri və Regional İnkişafa Dəstək Proqramı

Aİ Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin dəstəyi 
və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyinin əməkdaşlığı ilə həyata keçirilən 
Azərbaycan Respublikasında Kənd Yerləri və 
Regional İnkişafa Dəstək Proqramının (KYRİD)  
İcrasına Texniki Yardim Layihəsi çərçivəsində 
Regional İqtisadi İnkişaf üçün Potensialın 
Gücləndirilməsi tamamlanmışdır. Sonuncu təlim 
zamanı layihənin qrup rəhbəri xanım Ane Sindik 
(IDI) İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi və Rayon İcra Hakimiyyətlərinin 13 
təmsilçisinə sertifikatları təqdim etmişdir. Bu 
onu təsdiq edir ki, ümumilikdə 240 saat olan 
nəzəri və praktik iş təlimlərinin iştirakçıları keçən 
il ərzində regionların və kənd yerlərinin iqtisadi 
inkişaf planlaşdırılması prosesində “Aİ-nın ən 
yaxşı praktik metodları və alətləri” mövzusunda 

təcrübə qazanmışdırlar. Rayon və İqtisadi 
Regionlar səviyyəsində işçi qruplarının daxil 
edilməsi ilə  Aİ yanaşmaları rayon səviyyəsində 
aqro-ərzaq sektorunda inkişaf strategiyalarının 
və investisya layihələrinin formalaşdırılması 
vasitəsilə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini 
effektiv şəkildə dəstəkləyir.

Təlimlər zamanı iştirakçılar Regional İnkişaf 
Agentlikləri, qruplar, inkubatorlar, Yerli İnkişaf 
Agentlikləri, LEADER yanaşması, tərəfdaşlıq 
prosesi, istehsalçı təşkilatlar və kooperativlər, 
dövlət-özəl tərəfdaşlığı, monitorinq və 
qiymətləndirmə metodları kimi Avropa İttifaqının 
regional iqtisadi inkişaf yanaşmaları vasitəsilə 
bilik və bacarıqlar əldə etmişdirlər.
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Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən 
layihə 13 dekabr 2017-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara 
Xidmət və Sosial Iİnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
İnkişaf Proqramı arasında “Balakən regional 
ABAD mərkəzi vasitəsilə Şəki-Zaqatala iqtisadi 
zonasında kiçik ailə müəssisələrinin inkişafına 
dəstək” layihə sənədinin imzalanması ilə işə 
başlayıb. 2017- ci ilin dekabr ayından 2018-ci ilin 

iyuna kimi layihənin təşkilatı işləri ilə yanaşı, pilot 
ailələrin seçimi yekunlaşdırılmış və ehtiyacların 
qiymətləndirilməsi başa çatdırılmışdır. Seçim 
prosesinə qatılan 300- dən artıq ailədən 44-ü 
pilot ailə seçilmişdir. Bu ailələrin üzvlərinin 57% 
qadın, 43% isə kişidir. Seçilmiş ailələrin arasında 
10 köçkün ailəsi də vardır. Beləliklə, layihə Şəki- 
Zaqatala iqtisadi zonasında ailə bizneslərin 
köməklik etməklə yanaşı, regional sahibkarlığın 
və yeni iş yerlərin inkişafına dəstək olacaqdır.

Balakən regional ABAD mərkəzi vasitəsilə Şəki-Zaqatala 
iqtisadi zonasında kiçik ailə müəssisələrinin inkişafına 
dəstək
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27 fevral – 15 mart 2018-ci ildə “Yerli 
İdarəetməyə Yardım” İctimai Birliyi tərəfindən 
Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, 
Lənkəran, Cəlilabad və Salyan rayonlarında 
“İcma əsaslı aqroturizmin kənd yerlərinin 
inkişaf strategiyası olaraq təşviqi” layihəsi 
çərçivəsində məlumatlandırma sessiyaları 
keçirilmişdir. Məlumatlandırma sessiyalarında 
ümumilikdə 255 nəfər iştirak etmiş, bunlar  
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarlar, 
turizm və nəqliyat şirkətləri, iaşə  qurumlarının 
nümayəndələridir. Bu sessiyalarda iştirakçılar 
aqroturizmin tarixi, aqroturizm məhsulları, 
dünyada aqroturizm nümunələri, aqroturizmin 
dünyada inkişaf tendensiyası və o cümlədən 

regionlarda aqroturizm potensialı haqqında 
məlumatlandırılmış və birgə fikir mübadiləsi 
aparılmışdır.

2018-ci il aprel ayı ərzində Quba, Qusar, 
Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Lənkəran, Cəlilabad 
ve Salyan rayonlarına səfərlər təşkil edilmişdir. 
Səfərlərin məqsədi sorğularda iştirak edən 
364 nəfər arasından seçilmiş 122 nəfər layihə 
iştirakçısının təsərrüfat sahələri və aqroturizm 
imkanları ilə canlı tanışlıq olmuşdur. Tanışlıq 
müddəti boyunca həmin122 nəfərdən 
müsahibələr alınmış və aqroturizm barədə fərdi 
məsləhətlər verilmişdir.

İcma əsaslı aqroturizm kənd yerlərinin inkişafını təşviq 
edəcək

N E W S L E T T E R
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Gəncə: zümrud rəngli diyar

İIdə 70 milyon insanın 
oxuduğu Türk Hava 
Yollarının (THY) 
təyyarədaxili “Skylife” 
turizm jurnalının iyul 
buraxılışında Gəncə-Qazax 
iqtisadi rayonu haqqında 
təbliğat xarakterli məqalə 
dərc edilib. Bu məqalənin 
hazırlanması THY Gəncə 
regional ofisi və Almaniya 
Beynəlxalq Əmkdaşlıq 
Cəmiyyəti (GİZ) tərəfindən 
icra  edilən “Gəncə-Qazax 
iqtisadi rayonunun yerli və 
regional inkişafına dəstək” 
layihəsinin birgə təşəbbüsü 
nəticəsində baş tutub.

Məqalənin əsas məqsədi Gəncə-Qazax iqisadi rayonunun turizm potensialını təbliğ edərək yeni 
turist bazarlarında tanınmasını təmin etməkdir. Məqalədə Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun gəzməli-
görməli yerləri, zəngin tarixi abidələri, ekoturizm və kənd turizm potensialı, həmçinin müasir memarlıq 
nümunələrindən bəhs edilib. Gəncənin məşhur qaymağı, möcüzəvi balı və dadlı lavaşından söhbət 
açılır. Hər addımı tarixin bir parçası olan Gəncə şəhərində sürətli inkişafın baş verdiyini qeyd edilir.
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Yerli və Regional İnkişafa Dəstək

Avropa Iİttifaqının Azərbaycandakı 
Nümayəndəliyi və Almaniya Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) tərəfindən 
maliyyələşdirilən “Gəncə - Qazax İqtisadi 
Rayonunda Yerli və Regional İnkişafa Dəstək” 
layihəsi yerli səviyyəli planlaşdırmanı regional 
inkişafın əsas elementi kimi nəzərdə tutur. 
Layihə Gəncə - Qazax iqtisadi rayonunun 
inkişafı üçün əsas potensial və iqtisadi cəhətdən 
əsaslandırılmış təsir aləti kimi nəzərdə tutulan 
Gəncə - Qazax iqtisadi rayonunda turizm və 
kənd təsərrüfatı arasında əlaqələrin inkişafına 
dəstək verəcək. Layihə 3 pilot rayonda - 
Gədəbəy, Tovuz və Daşkəsəndə 18 bələdiyyəyə 
Yerli İnkişaf Planlarının hazırlanmasında yardım 

edir. Yerli inkişaf planlarında müəyyənləşdirilmiş 
turizm və kənd təsərrüfatını stimullaşdıran 
layihələrin icrası üçün yuxarıda qeyd olunan 
rayonlarda icmalarının aqroturizm potensialının 
artırılması məqsədilə bələdiyyələr müvafiq hədəf 
rayonlar üzrə işçi qruplarının üzvləri kimi cəlb 
olunub.

Yerli İnkişaf Planları iştirak əsasında hazırlanıb 
və özündə statistik məlumatları, habelə müxtəlif 
analitik alətləri (SWOT, maraqlı tərəflərin  
və problemlərin təhlili) əks etdirir. Bu yerli 
planlaşdırma metodologiyası Gəncə - Qazax 
iqtisadi rayonunun diaqnostikasına inteqrasiya 
olunacaq və diaqnostikanın yekun məhsulu olan 
Rayon İnkişaf Planlarını zənginləşdirəcək.
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İcma əsaslı kənd təsərrüfati təşəbbüslərinə dəstək verilir

Avropa İttifaqı ölkəmizdə “Azərbaycanın  
kənd ərazilərində bazar rəqabətli gəlir 
mənbələrinin və iş yerlərinin yaradılması 
üçün icma əsaslı təşəbbüslərə dəstək” 
layihəsini həyata keçirir. “Ruzgar” Ekoloji İctimai 
Birliyi tərəfindən 2010-cu ildə Kür çayında baş 
vermiş daşqınlar nəticəsində ciddi zərər çəkmiş 
Iİmişli rayonunun Telişli bələdiyyəsində  bir sıra 
icma səviyyəli təşəbbüslər reallaşdırılır. Daşqınlar 
nəticəsində evlərinə ciddi ziyan dəymiş icma 
üzvləri üçün dövlət büdcəsi hesabına 104 müasir 

fərdi evlərdən ibarət ekomiqrant qəsəbəsi 
salınsa da, fərdi evlərin  həyətyanı sahələrində 
tərəvəz-bostan məhsulları yetişdirmək və 
yaşıllıqlar salmaq üçün suvarma suyuna ehtiyac 
var idi. Layihə hesabına qəsəbəyə çəkilmiş 
3 kilometr uzunluğunda suvarma kanalından 
götürülən suyun hesabına həm qəsəbə 
sakinlərinin, həm də 36 ailənin pay torpaqları 
və bələdiyyə otlaqlarının suvarılmasına şərait 
yaradılmışdır. 
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Gəncə şəhəri 05 iyul 2018Press reliz

Daşkəsən, Goranboy və Samux rayonlarında aztəminatlı 
kənd ailələrinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin gücləndirilməsi 
və inkişafı (SEEDS) əməkdaşlıq layihəsi

5 iyul 2018-ci ildə GəncədəRamada 
Plaza otelində Avropa İttifaqı tərəfindən 
maliyyələşdirilən və SOS Uşaq Kəndləri-
Azərbaycan Assosiasiyası, Gəncə Aqrobiznes 
Assosiasiyası və Kənd Yaşıl Turizminin İnkişafına 
Dəstək İctimai Birlikləri tərəfindən icra olunan 
SEEDS layihəsinin açılış tədbiri keçirilmişdir.

SEEDS layihəsinin əsas məqsədi Daşkəsən, 
Goranboy və Samux rayonlarında iqtisadi 
inkişafa təkan və  iş yerlərinin yaradılmasına 
dəstək olmaqdır. Bu məqsədə çatmaq üçün 400 

AÇILIŞ TƏDBİRİ

aztəminatlı kənd ailəsinin (2000 şəxsə), başqa 
sözlə, 400 həssas qrupa daxil olan valideynin 
bazaryönümlü gəlirinin və məşğulluğunun 
artırılmasına yönələn təşəbbüslərinin 
dəstəklənməsi nəzərdə tutulur. 

Tədbirdə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı 
Nümayəndəliyinin rəhbəri, layihənin tərəfdaşı 
olan müxtəlif nazirliklərin, hədəf rayonların 
icra hakimiyyəti strukturlarının, eləcə də hədəf 
kəndlərin yerli idarəetmə orqanlarının və hədəf 
qrupların nümayəndələri iştirak etmişdir. 

The contents of this publication are the sole responsibility of SOS Children’s Villages-
Azerbaijan and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

SOS Uşaq Kəndləri-Azərbaycan Assosiasiyası
Az 2020, Gəncə, Azərbaycan
Azərbaycan Bayrağı küçəsi, 189
Tel: +99422 253 17 22

LAYIHƏ SOS UK-AZƏRBAYCAN ASSOSIASIYASI, GƏNCƏ AQROBIZNES ASSOSIASIYASI VƏ KƏND YAŞIL TURIZMININ İNKIŞAFINA DƏSTƏK İCTIMAI 
BIRLIKLƏRI TƏRƏFINDƏN ICRA OLUNUR.

N E W S L E T T E R
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Naxçıvanda Avropa Günləri keçirildi

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
yüksək tərəfdaşlıq potensialına 
görə Avropa İttifaqı və üzv 
dövlətlərlə Avropa Günləri və 
Avropa Şəhərciyinin təşkil edilməsi 
üçün çox maraqlı və vacib bir yer 
idi.
  

Naxçıvanda Avropa İttifaqı günləri çərçivəsində 
ilk dəfə olaraq Avropa İttifaqının Azərbaycandakı  
Nümayəndəliyinin rəhbəri və Avropa İttifaqının 
20 üzv ölkəsinin səfirləri Naxçıvan Muxtar 
Respublikasını ziyarət etdilər.

Tədbir çərçivəsində Muxtar Respublikanın 
rəhbərliyi, işgüzar dairələr, məktəblilər və 
universitet tələbələri ilə görüşlər keçirildi. 8 orta 
məktəb və iki universitetdə Avropa İttifaqı və üzv 
ölkələr barədə təqdimatlar oldu.

Naxçıvanda Avropa günləri 45 000 yaxın 
insanın iştirak etdiyi Avropa Şəhərciyi ilə başa 
çatdı. Kənd Yerləri və Regional İnkişafa Dəstək 
(SRRD) proqramı çərçivəsində Avropa İttifaqının 
maliyyələşdirdiyi 8 layihə bu tədbirə “Avropa 
İttifaqı layihələri” stendində qatılmışdılar.
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Telişli kəndinə səfər

Avropa İttifaqının “Kənd yerləri 
və regionların inkişafına texniki 
dəstək layihəsi”nin ilk sahə səfəri 
22 sentyabr 2019-ci ildə İmişlinin 
Telişli kəndində “Ruzgar” Ekoloji 
İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi 
layihə ilə başlamışdır.
  

Səfərdə Avropa İttifaqının Azərbaycan 
nümayəndəliyin, “Kənd yerləri və regionların 
inkişafına texniki dəstək” proqramı çərçivəsində 
dəstəklənən layihələrin nümayəndələri, müxtəlif 
kütləvi informasiya vasitələrinin jurnalistləri istirak 
etmişdir.

İlk olaraq Avropa İttifaqının dəstəklədiyi “Kənd 
yerləri və regionların inkişafına texniki dəstək” 
proqramı çərçivəsində dəstəklənən layihələrin 
təqdimatları edilimiş, sonra isə “Ruzgar” Ekoloji 
İctimai Birliyinin Telişli kənd icması ilə birlikdə 
həyata keçirdiyi işlərlə tanışlıq olunmuşdur.

Layihə çərçivəsində 5 istiqamətdə işlər 
həyata keçiləcək:

1) İcmaya məxsus otlaqların məhsuldarlığını 
artırmaq, suvarma sistemini təkmilləşdirmək;

2) Tərəkəmə xalçasının istehsal sexini yaratmaq;

3) Kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üçün 
yolüstü bazar tikmək;

4) Hələb keçiləri fermasını yaratmaq;

5) Balıq istehsalı üçün göl təsərrüfatını inkişaf 
etdirmək.

Layihə çərçivəsində nəzərdə tutulan işlərin 
bir qismi, demək olar ki, görülüb. Məsələn, 
kəndin içindən keçən və əkin sahələrini əhatə 
edən kanal qazılıb, məşhur Hələb keçilərinin 
saxlanması üçün tövlənin tikintisi işləri 
yekunlaşmaq üzrədir. Saxlama şəraiti üzrə 
işlər bitən kimi keçilər alınaraq, icmaya təhvil 
veriləcək.

Səfər iştirakçıları balıq gölünün ərazisinə də baş 
çəkiblər.

Telişli icmasında 276 ailədə 1250 nəfər yaşayır. 
Ümumilikdə, bu layihələr reallaşarsa, ilkin 
mərhələdə 50-dən çox insan yeni iş yeri 
tapacaq.
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Avropa İttifaqı, BMT-nin İnkişaf Proqramı və hökumət 
Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması və bölgələrin 
dayanıqlı inkişafı sahəsində əməkdaşlığı gücləndirirlər

planlaşdırma,brend və dizayn, maliyyə uçotu və 
hüquqi yardım xidmətləri sahəsində əlavə yardım 
göstərəcək Balakənin ABAD regional mərkəzinə 
əməli dəstək verir.

Bu əməkdaşlığa başladıqdan sonra layihə 
uğurlu biznes modelinə çevrilmək potensialına 
malik 44 hədəf ailəsini müəyyən etmişdir. İlkin 
mərhələdə üç illik layihə dövründə yalnız 30 
kiçik ailə biznesini müəyyən etmək məqsədi 
qarşıya qoyulmuşdur, lakin ailələrin sayı layihənin 
ilk  icra ilində surətlə artaraq 44-ə çatmışdır. 
“Heç kəs kənarda qalmasın” şüarı altında Avropa 
İttifaqı, BMT-nin İnkişaf Proqramı və Azərbaycan 
hökuməti çalışırlar ki, bu təşəbbüsdən 
cəmiyyətin ən zəif təbəqələri həmçinin yararlana 
bilsin. Belə ki, Şəki-Zaqatala regionunda 44 
seçilmiş ailədən 23-ü qadınların rəhbərlik etdiyi 
ailə biznesləridir və eyni zamanda onlardan 12-i 
iyirmi beş ildən çox müddət əvvəl müharibə 
nəticəsində öz yurd-yuvalarını itirmiş məcburi 
köçkünlər arasından seçilmişdir. Hazırda 
seçilmiş kiçik ailə bizneslərinə geniş şəkildə 
imkanlar yaradılmış, onlar maliyyə məsələləri, 

 1 dekabr 2018-ci il – Azərbaycanın 
şimal-qərb bölgəsində BMT-nin 
İnkişaf Proqramı və Azərbaycan 
hökuməti Avropa İttifaqının (Aİ) 
maliyyə dəstəyi ilə kiçik ailə 
biznesinin qurulmasında yerli 
əhaliyə yardım göstərir.
Bir il əvvəl imzalanmış birgə təşəbbüsün 
məqsədi Balakən, Qax, Qəbələ, Oğuz, Şəki 
və Zaqatalanı əhatə edən Şəki-Zaqatala 
iqtisadi zonasında yerli biznes təsərrüfatları 
və sahibkarlığı, inklüziv inkişafı və texnoloji 
innovasiyanı təşviq etməkdən ibarətdir.

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 
üzrə Dövlət Agentliyin ABAD publik hüquqi şəxs 
ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən 
layihə Azərbaycanın kənd əhalisinin yerli 
səviyyədə imkanlarının qurulmasına yönəlib. 
O, eyni zamanda, layihənin seçim meyarlarına 
cavab verən ailələrə biznesin inkişafı, 
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toyuq və qırqovulun çoxaldılması, istixanalarda 
göbələyin becərilməsi kimi sahələri seçmişlər.

Azərbaycanın Şəki-Zaqatala iqtisadi bölgəsində 
inkişaf işləri bu regionda sahibkarlığı 
gücləndirmək və iş yerlərini yaratmaq məqsədini 
güdən üç illik qrant layihəsinin bir hissəsidir. Yerli 
icmalar, xüsusilə də həssas sosial qruplar üçün 
layiqli iş yerlərinə xüsusi diqqət yetirərək bu 
kollektiv səylər, bütövlükdə, Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədlərinə və xüsusən də hamı üçün layiqli iş 
yerlərini və iqtisadi artımı təşviq edən 8-ci Qlobal 
Məqsədə töhfə verir.

Layihə Avropa İttifaqı, ABAD və Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı tərəfindən 
maliyyələşir və beləliklə, onun ümumi büdcəsi 
1,074,000 ABŞ dolları təşkil edir. Burada Avropa 
İttifaqının payına 967,000 ABŞ dolları düşür, 
BMT-nin İnkişaf Proqramı 57,000 ABŞ dolları 
məbləğində yardım göstərir və Azərbaycan 
hökumətinin ayırdığı məbləq 50,000 ABŞ dolları 
təşkil edir

biznesin inkişafı, beynəlxalq ticarət, kiçik və orta 
müəssisələrdə gender bərabərliyi, korporativ 
sosial məsuliyyət, logistika və qablaşdırma və bir 
çox digər sahələr üzrə təlimlərdən keçmişlər.

Hazırda, 22 ailə artıq əsas təchizat və avadanlıq 
dəstəyini almış, öz biznes sahələrində istehsal 
planlarının icrasına hazır olduqlarını bəyan 
etmişlər. Ailə şirkətləri bir çox sənaye sahələri 
üzrə ixtisaslaşır. Onlar Balakəndə məcburi 
köçkünlər arasında Qarabağ sənətkarlarının 
əməyi sayəsində məxsusi toxuçuluq 
ənənələrindən tutmuş təbii süddən hormonsuz 
dondurma istehsalına qədər müxtəlif sahələri 
əhatə edir. Son illər ərzində Balakən həmçinin 
vitaminlərlə zəngin meyvə olan xurma cənnəti 
kimi populyarlaşmışdır və bir əsrdən çoxdur ki 
ölkənin bu məhsulu respublikanın əsas ixracat 
məhsullarından birinə çevrilmişdir. Yerli meyvə 
məhsullarına artan bazar tələbatını nəzərə alaraq 
bir çox ailə biznesləri meyvəçilik və quru xurma 
istehsalı üzrə ixtisaslaşacaqlar. Digər ailələr isə 


