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Müqəddimə 

Hazırki metodiki tövsiyələr Çərçivə Proqramında (ÇP) ilk addımlarını 

atan tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulub. 

Vəsait innovativ tədqiqatlar aparan elmi tədqiqat institutlarında, ali təhsil 

müəssisələrində və şirkətlərdə  çalışan və beynəlxalq elmi-texniki 

əməkdaşlığa doğru ilk addımlarını atan tədqiqatçılar, elmi kollektivlər, o 

cümlədən gənc alimlər və aspirantlar  üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

O, Horizon 2020 proqramı barədə məlumatın əldə edilməsindən, müvafiq 

mövzuların və tərəf müqabillərinin axtarışından başlayaraq layihə təklifinin 

təqdim edilməsinə kimi ilk və ən vacib mərhələlərə dair praktiki 

məsləhətlərdən ibarətdir.    

Hazırkı vəsaitdə təqdim olunan məlumat və tövsiyələr Avropa 

Komissiyasının rəsmi sənədləri əsasında tərtib edilmişdir.  

Eyni zamanda Avropa Komissiyası nəşrin məzmununa görə heç bir 

məsuliyyət daşımır. Bu müəlliflərin öz müvqelərini əks etdirir. 
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Horizon 2020 barədə ümumi məlumat 

Məlumatı haradan almalı  

Horizon 2020 barədə məlumatın əsas mənbəyi və eyni zamanda 

Proqramın əsas aləti Horizon 2020 portalı   

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/,  

Tədqiqat və İnnovasiya portalı  http://ec.europa.eu/research  və 

İştirakçı Portalıdır (Participant Portal) 

http://ec.europa.eu/research/participants 

Horizon 2020 portalı  Proqram barədə, Proqram çərçivəsində 

maliyyələşdirilən tədqiqat istiqamətləri barədə ümumi məlumat verir, 

layihələrin qiymətləndirilməsi, onların təhlili və Proqramın digər 

aspektlərinə dair Avropa Komissiyasının rəsmi sənədlərini təqdim edir.      

Tədqiqat və İnnovasiya portalında tədqiqatların aparılması üçün 

maliyyə dəstəyi almaq və layihələr üçün tərəf müqabili axtarmaq imkanları 

və digər məlumatlarla tanış olmaq olar. Bundan əlavə layihələrin məlumat 

bazasında, ölkələr və proqramlar üzrə axtarış aparmaqla Sizi maraqlandıran 

elmi sahədə indiyə kimi AB-nın maliyyə dəstəyini almış layihələr, onların 

iştirakçıları və əldə edilmiş nəticələr barədə məlumat almaq olar.   

Tərəf müqabili (partnyor) axtarışı bazaları (Partner search) bir tərəfdən 

tərəf müqabili axtaranlar üçün, digər tərəfdən özünü tərəf müqabili kimi 

bütün dünyada AB ilə əməkdaşlıqda maraqlı olan təşkilatlara və şirkətlərə 

tanıtmaq istəyənlər üçün nəzərdə tutulub. 

 İştirakçı Portalında  qeydiyyatdan keçməmiş istifadəçilərə maliyyə 

dəstəyi almaq imkanları və iştirak qaydaları barədə məlumat əldə etmək, 

portaldan normativ sənədləri yükləmək,  istənilən təşkilatın Proqram 

iştirakçısı kimi qeydiyyatdan keçdiyini və ya keçmədiyini öyrənmək, tez-tez 

verilən suallara cavab almaq və portalın dəstək xidməti ilə əlaqə saxlamaq 

imkanı verilir. 

Qeydiyyatdan keçən istifadəçilərə (bax: 3-cü addım) daha geniş imkanlar 

verilir: onlara layihə təklifi vermək, kontrakt imzalamaq, yerinə yetirdikləri 

layihələri idarə etmək, hətta Horizon 2020 müsabiqələrinə təqdim edilən 

layihələri qiymətləndirmək üçün ekspert qismində qeydiyyatdan keçmək 

imkanı da verilir.  

Göstərilən saytların hamısı ingilis dilindədir və bir-biri lə əlaqəlidir. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research
http://ec.europa.eu/research/participants
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Proqramın məqsədi və vəzifələri 

Avropa ölkələrində elmi tədqiqatları dəstəkləmək məqsədi ilə 1984-cü 

ildən başlayaraq Avropa Komissiyası xüsusi Çərçivə proqramları (ÇP) 

işləyib hazırlayır və maliyyələşdirir.  

Aşağıdakı diaqramda 1984-cü ildən 2013 ilədək Avropa Komissiyası 

Çərçivə Proqramlarının illik büdcələrinin artması  göstərilmişdir. 

 

Çərçivə Proqramlarının illik büdcəsi  

1984-2013 

 

 

2014–2020-ci illər üçün nəzərdə tutulmuş Elmi Tədqiqat və İnnovasiya 

Çərçivə Proqramı bu sırada 8-ci proqramdır. 

 Əvvəlki proqramlardan fərqli olaraq bu proqram Horizon2020 

adlandırılır və əvvəllər elmi tədqiqatların və innovasiya fəaliyyətinin 

dəstəklənməsini ayrı-ayrılıqda maliyyələşdirən bir neçə proqramı özündə 

cəmləşdirir. Bu Proqram AB-nin EUROPE2020 adlı 2014-2020-ci iilər üçün 

inkişaf Strategiyasının 7 əsas təşəbbüsündən biri olan 30-dan artıq maddədən 

ibarət ―İnnovasiya İttifaqı‖ təşəbbüsünü həyata keçirmək vəzifəsini üzərinə 

götürmüşdür.  

milyard Avro                          
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Proqramın məqsədi – birləşmiş Avropanın sürətli və dayanıqlı iqtisadi 

inkişafı üçün, onun dünyada rəqabətə davamlılığının artması üçün elmi-

texnoloji bünövrə yaratmaq;  məşğulluğu artırmaq, AB-ni elmi-texnoloji 

cəhətdən ən inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə qaldırmaq, Avropanın vahid 

elmi məkanının formalaşmasını tamamlamaqdan ibarətdir. 

Proqramı Avropa Komissiyasının sahələr üzrə (təhsi və mədəniyyət, 

informasiya texnologiyaları və s.) idarələri ilə birgə elmi tədqiqat və 

innovasiya üzrə Baş İdarəsi tərtib edir  və idarə edir.  

Çərçivə Proqramı  Avropa Birliyinin büdcəsindən maliyyələşdirilir.  

Proqramın strukturu 

Yuxarıda göstərilən məqsədlərə uyğun olaraq Proqram üç əsas 

istiqamətdən (struktur blokundan): Yüksək səviyyəli  elm (Exellent science), 

Sənayedə liderlik (Industrial Leadership), Sosial problemlər (Societal 

challenges) və bir neçə əlavə bölmələrdən ibarətdir. 

 

Şəkil 1. HORIZON 2020 Proqramının strukturu 1üq 

 

Proqramın büdcəsi 80 milyard avroya yaxındır.  

 

Sənayedə                 

Liderlik 

Sosial 

problemlər 

 

Yüksək 

səviyyəli 

elm 
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Aşağıdakı diaqramda proqramın istıqamətləri üzrə büdcənin 

bölüşdürülməsi göstərilir (milyard Avro). 

 

 

Bloklardan hər biri bir neçə bölmədən ibarətdir. 

1. Yüksək səviyyəli elm (Excellent science) 

H2020 ən yüksək səviyyəli tədqiatların aparılması, ən yüksək zəkaların, 

mütəfəkkir alimlərin cəlb edilməsi, onların əməkdaşlıq etməsi və elmi 

ideyalarını bölüşməsi üçün Avropada və Avropadan kənarda əlverişli 

şəraitin yaradılmasına dəstək verir.  

  Proqram innovativ müəssisələrin rəqabətədavamlılığının artırılmasına, 

yeni iş yerlərinin yaradılmasına, yaşayış keyfiyyətinin və rifahın 

yüksəldilməsinə xidmət edir. 

Yüksək səviyyəli elm istiqaməti dörd bölmədən ibarərdir:  

Avropa tədqiqat Şurası, Mariya Sklodovska-Küri  Proqramı, Gələcək və  

qabaqcıl texnologiyalar və Tədqiqat infrastrukturu. 
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Cədvəl 1. Yüksək səviyyəli elm istiqamətinin strukturu və büdcəsi 

Bölmələr Büdcə, mln € 

Avropa Tədqiqat Şurası (European Research 

Council) 

erc.europa.eu 

13 095 

Mariya Skladovska-Küri Proqramı  (Marie 

Sklodowska-Curie actions) 

ec.europa.eu/research/mariecurieactions   

6162 

Gələcək və qabaqcıl texnologiyalar  

(Future and Emerging Technologies) 

ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-

section/future-and-emerging-technologies 

2696 

 

Elmi infrastruktur (elektron infrastruktur daxil 

olmaqla) 

(Research infrastructures including e-in-

frastructure) 

ec.europa.eu/research/infrastructures   

2488 

 

Avropa tədqiqat Şurası (European Research Council – ERC) 

Avropa Tədqiqat Şurasının  əsas vəzifəsi –Avropa ölkələrinin elmi 

səviyyəsini artırmaq, alimlərin təklif etdiyi və eyni zamanda elmi cəhətdən 

böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi mövzular üzrə inqilabi tədqiqatları 

dəstəkləməkdir. Tədqiqatlara maddi vəsaitin ayrılması müsabiqə yolu ilə 

həyata keçirilir.  

Şuranın qrant ayırdığı layihələr bir və ya bir neçə ölkənin 

tədqiqatçılarından ibarət olan kollektiv tərəfindən yerinə yetirilir. Belə 

kollektivə baş tədqiqatçı (principal investigator) rəhbərlik edir.  

file:///F:/Новая%20папка/HORIZON2020%205%20steps/erc.europa.eu
file:///F:/Новая%20папка/HORIZON2020%205%20steps/ec.europa.eu/research/mariecurieactions
file:///F:/Новая%20папка/HORIZON2020%205%20steps/ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
file:///F:/Новая%20папка/HORIZON2020%205%20steps/ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
file:///F:/Новая%20папка/HORIZON2020%205%20steps/ec.europa.eu/research/infrastructures
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Avropa Tədqiqat Şurasından həm istedadlı gənc alimlər,  həm də artıq öz 

sahələrində ad qazanmış alimlər təklıf etdikləri istənilən mövzuda layihə 

üçün qrant ala bilərlər. 

İştirak etmək üçün heç bir yaş və ya ölkə məhdudiyyəti qoyulmur. 

Qrantın şərtlərinə görə baş tədqiqatçının daim AB-də olmasına ehtiyac 

yoxdur. O, iş vaxtının yalnız 50%-ni Avropada keçirməlidir.    

 

Cədvəl 2. Avropa Tədqiqat Şurasının verdiyi qrantlar 

Qrantın növü Təsviri 

Maksi-

mal 

müd-

dəti 

Maksi-

mal  

məbləğ, 

min € 

Yeni 

başlayanlar 

üçün qrant  

(ERC Starting 

Grants) 

Özlərinin ilk elmi tədqiqat qrupunu yaratmaq 

və AB-də müstəqil tədqiqatlar aparmaq fikrində 

olan gənc elmi liderlərin dəstəklənməsi. Bu 

sxem, 2-7 illik elmi təcrübəsi olan perspektivli 

tədqiqatçılar üçün dissertasiyanın 

müdafiəsindən sonrakı dövrdə yeni elmi 

kollektivlərin yaradılmasını maliyyələşdirir. 

Qrantı istənilən ölkənin nümayəndəsi ala bilər. 

5 il 2 000  

Konsolidasiya 

qrantı (ERC 

Consolidator 

Grants) 

İstənilən millətdən olan istedadlı tədqiqatçının 

rəhbərlik etdiyi  yeni yaradılmış tədqiqat 

qruplarının dəstəklənməsi üçün. Elmi rəhbərin  

dissertasiyanın müdafiəsindən sonra 7-12 il  

təcrübəsi olmalı və gələcəkdə inkişaf etməsi 

üçün böyük perspektivləri olan bir alim kimi 

tanınmalıdır. 

5 il 

 

2 750 

 

Aparıcı 

alimlər üçün 

qrant  

(ERC 

Advanced 

grant ) 

İstənilən ölkənin istənilən yaşda olan tanınmış, 

qabaqcıl alim kimi ad qazanmış tədqiqatçıları 

üçün nəzərdə tutulub. Müvafiq tədqiqat 

sahələrində yeni istiqamətlərə yol açan yüksək 

riskli yenilikçi layihələrin həyata keçirilməsi 

üçün verilir. 

5 il 3 500  
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Konsepsiyanın 

təsdiqlənməsi 

qrantı  

(Proof of 

concept grant) 

Əvvəllər Avropa Tədqiqat Şurasının qrantını 

almış  alimlərə verilir. Əldə edilmiş elmi 

nəticələrin innovativ inkişaf etdirilməsi üçün 

əlavə maliyyə dəstəyi kimi. 
 150  

Birgə 

fəaliyyət 

qrantı 

 (Synergy 

grant ) 

Biliklərin, vərdişlərin və  resursların yeni 

formatda bir araya gətirilməsi məqsədi ilə 

müştərək tədqiqatların aparılması üçün bir neçə 

kiçik tədqiqatçı qruplarına və onların 

komandalarına verilir. 

6 il 15 000  

 

Mariya Sklodovska-Küri Proqramı  

(Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCAs) 

Mariya Sklodovska-Küri Proqramı həm gənc tədqiqatçılara  həm də 

təcrübəli tədqiqatçılara karyeralarını inkişaf etdirmək üçün xaricdə təlim və 

təcrübə keçmək imkanı verir. AB-nin və müxtəlif ölkələrin universitetləri, 

elmi-tədqiqat institutları, özəl tədqiqat müəssisələri  arasında tədqiqatçıların 

mübadiləsini təşkil etməklə Proqram beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafına 

xidmət edir.   

Yarandığı 1996-cı ildən indiyə kimi bu Proqram 130 ölkənin 65 000-dən 

artıq nümayəndəsinə təlim keçmək üçün maliyyə dəstəyi verib.  Bunlardan 

30% AB-yə daxil olmayan ölkələrdəndir. 

Cədvəl 3. Mariya Sklodovska-Küri Proqramının dəstəklədiyi fəaliyyət 

növləri 

Fəailiyyət növü Təsviri Müddəti 

İnnovativ tədris 

şəbəkələri 

 (Innovative Training 

Networks - ITN )  

Müsabiqə yolu ilə seçilmiş 

tədqiqat təlim proqramlarını və/və 

ya Avropa və digər  ölkələrin 

universitetləri, elmi-tədqiqat 

institutları, KOM-ları (Kiçik və 

orta müəssisələri) arasında 

3 - 36 ay 
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razılaşdırılmış doktorantura 

proqramlarına dəstək verir.  

Elmi və innovativ 

tədqiqat aparanların 

mübadiləsi  

(Research and Innovation 

Staff Exchange - RISE)  

 

AB təşkilatları ilə ―üçüncü‖ 

ölkələrin təşkilatları arasında  

və/və ya elmi tədqiqat 

müəssisələri ilə sənaye arasında 

kadrlar mübadiləsinə maliyyə 

dəstəyi verir. 

RISE konsorsiuma həm elmi 

tədqiqat müəssisələrini və həm də 

biznes nümayəndələrini daxil 

edir.   Kadr mübadiləsi AB və 

üçüncü ölkələr arasında, həmçinin 

müxtəlif sektorlara aid olan  AB 

ölkələri arasında aparılır. Bundan 

əlavə RISE-də, az da olsa 

tədqiqatların aparılmasına və 

menecmentə vəsait ayrılır. 

RISE layihəsinin büdcəsi 800 min 

Avrodan artıqdır. Üçüncü ölkə 

tədqiqatçıları və müəssisə 

rəhbərləri üçün RISE bir maliyyə 

aləti kimi daha çox maraq kəsb 

edir,  çünki  beynəlxalq səviyyədə 

kadr mübadiləsini mümkün edir, 

AB alimlərinin avadanlığından 

istifadə etmək, sənayedə çalışan  

AB iştirakçıları ilə əlaqə qurmaq, 

aldıqları nəticələrin yayımlanması 

üçün konfranslara və  digər 

tədbirlərə getmək imkanı verir, 

müəssisəyə valyuta vəsaiti almaq 

imkanı verir. 

Eyni zamanda RISE layihəsinin 

yazılması standart elmi layihənin 

yazılmasından az səy tələb edir. 

Müsabiqə hər ilin yanvar ayında 

elan edilir və adətən apreldə sona 

çatır. 

 1 – 12 ay 
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Fərdi təqaüdlər  

 

(Individual  

Fellowships- IF) 

Ümumdünya və Avropa 

üzrə   

 

Müvafiq olaraq AB və tərəfdaş 

ölkələrin təcrübəli alimlərinə və 

―üçüncü‖ ölkələrin təcrübəli 

alimlərinə Avropanın elmi-

tədqiqat müəssisələrində tədqiqat 

aparmaq üçün verilən fərdi 

təqaüdlər. 

Təqaüdə əsasən maaş, bir ölkədən 

digərinə getmək üçün yol xərcləri,  

tədqiqatların aparılması və əlavə 

xərclər daxildir. 

12 – 24 

ay  

Regional, dövlət və 

beynəlxalq proqramların 

birgə maliyyələşdirilməsi 

 (COFUND) 

Regional, dövlət və beynəlxalq 

təcrübə keçmə və karyera 

proqramlarına əlavə maliyyə 

dəstəyi verir. COFUND-da yalnız 

AB-də və tərəfdaş ölkələrdə 

qeydiyyata alınmış hüquqi şəxslər 

iştirak edir. 

azı 3 ay 

Gələcək və qabaqcıl texnologiyalar  

(Future and emerging   technologies – FET) 

Gələcək və qabaqcıl texnologiyalar bölməsi yeni yaranan elmi 

sahələrdə yüksək riskli tədqiqat  layihələrinin dəstəklənməsi, sahələrarası 

tədqiqatların  birgə aparılması üçün  optimal şəraitin yaradılması üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. 

Cədvəl 4. Gələcək və qabaqcıl texnologiyalar bölməsinin dəstəklədiyi 

fəaliyyət növləri 

Fəaliyyət növü Təsviri 

Açıq FET 

(FET Open) 

Tamamilə yeni texnologiyalar konsepsiyasının 

işlənib hazırlanmasına dair  aparılan  birgə 

tədqiqatların ilkin mərhələdə dəstəklənməsi. 

Horizon 2020-də FET bolməsinə ayrılan 

büdcənin 40% Açıq FET-in payına düşür 
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Aktiv FET  

(FET Proactive) 

Yeni istiqamətlərdə tədqiqatların aparılmasını, 

perspektivli elmi axtarışları dəstəkləyir. Bu 

bölmənin dəstəklədiyi layihələr sənayedə və 

cəmiyyətdə tələb olunan gələcək texnologiyaları 

birləşdirir.  

Ən qabaqcıl FET 

 (FET flagships) 

Qabaqcıl çoxistiqamətli elmi axtarışları 

genişləndirmək, elmi və   qabaqcıl texnologiyaları 

bir araya gətirməklə hazırki texnologiyalardan 

kəskin surətdə fərqlənən yeni texnoloji 

innovasiyaların yaranmasına, onların iqtisadiy-

yatın və cəmiyyətin müxtəlif istiqamətlərində 

tətbiqinə, yeni yaranan elmi sahələrdə yüksək 

riskli tədqiqat  layihələrinin dəstəklənməsi. 

Horizon 2020 proqramı əsasən 7FP çərçivəsində 

seçilmiş iki çox əhəmiyyətli tədqiqat 

istiqamətinin  dəstəklənməsini nəzərdə tutur. 

Bunlar ― Graphene‖ və ―Human Brain” (İnsan 

beyni) layihələridir. 

Elmi infrastruktur (Research Infrastructure) 

Uzunmüddətli dərin elmi tədqiqatlar mürəkkəb və çox bahalı avadanlıq 

tələb edir ki, bu da ayrı-ayrı tədqiqat qrupları və hətta bəzi ölkələr üçün belə 

tədqiqatların aparılmasını mümkünsüz edir. Belə avadanlığın qiyməti bir 

neçə milyon avro ola bilər və dünyanın aparıcı ekspertlərinin cəlb edilməsini 

tələb edir. AB-nin dəstəyi irimiqyaslı tədqiqatların aparılması üçün 

Avropanın və digər ölkələrin alimlərini avadanlıqla təmin etməyə, ən müasir 

yüksək texnologiyalarla təchiz edilmiş infrastruktur yaratmağa imkan verir.  

2. Sənayedə liderlik (Industrial Leadership) 

Sənayedə liderlik istiqamətinin əsas məqsədi Avropada tədqiqatların və 

innovasiyanın inkişafına sərmayənin cəlb edilməsi, tədqiqatlar və innovasiya 

sahəsində bisnesin inkişafıdır.  

 

 

http://www.graphene-flagship.eu/
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Cədvəl 5. Sənayedə liderlik istiqamətinin strukturu və büdcəsi 

Bölmələr 
Büdcə, 

mln € 

Tətbiqi və sənaye texnologiyalarında liderlik (Leadership in 

Enabling and Industrial Technologies) 

ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-

section/leadership-enabling-and-industrial-technologies 

13 557 

Riskli maliyyələşdirmə (Access to risk Finance)  

ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-

risk-finance 

2842 

Kiçik və orta müəssisələrdə innovasiya (Innovation in SME) 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-

section/innovation-smes 

616 

Tətbiqi və sənaye texnologiyalarında liderlik  

(Leadership in Enabling and Industrial Technologies) 

Həlledici (əsas) texnologiyalara - informasiya texnologiyalarına, nano- və 

biotexnologiyalara və bunlarla bağlı materiallar, istehsalat prosesləri, 

kosmosa dair tədqiqatların sürətləndirilməsi. Burada ilk növbədə 

istehlakçıların, cəmiyyətin maraqları nəzərə alınmalıdır. 

Riskli maliyyələşdirmə (Access to risk Finance) 

Tədqiqat və innovasiya ilə məşğul olan şirkətlərin fəaliyyətinin 

dəstəklənməsi. Bölmə AB-nin və tərəfdaş ölkələrin hüquqi şəxslərini 

dəstəkləyir.   

Kiçik və orta müəssisələrdə innovasiya (Innovation in SME) 

İqtisadi inkişafın və iş yerlərinin artırılması məqsədi ilə  kiçik və orta 

müəssisələrin (KOM-ların)  sayının artırılması, onların gələcəkdə dünya 

miqyaslı şirkətlərə çevrilməsinin dəstəklənməsi. 

file:///F:/Новая%20папка/HORIZON2020%205%20steps/ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
file:///F:/Новая%20папка/HORIZON2020%205%20steps/ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
file:///F:/Новая%20папка/HORIZON2020%205%20steps/ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance
file:///F:/Новая%20папка/HORIZON2020%205%20steps/ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes


15 

 

Proqrama KOM Aləti (SME Instrument) daxildir. Alətin büdcəsi Sosial 

problemlər (Societal challenges) və  Tətbiqi və sənaye texnologiyalarında 

liderlik  (Leadership in Enabling and Industrial Technologies) bölməsində 

nəzərdə tutulub. 

3. Sosial problemlər (Societal challenges) 

Energetika, iqlim, səhiyyə, demoqrafiya problemlərinin, nəqliyyatda 

təhlükəsizlik, fərdi təhlükəsizlik və cəmiyyəti narahat edən digər 

problemlərin innovasiyaların vasitəsilə həll edilməsi. 

Bu sahələrdə işlənib hazırlanmış yeni texnologiyaların və innovativ 

həllərin yoxlanılması, təcrübədən keçirilməsi, pilot layihələrin həyata 

keçirilməsi. 

Bu məsələlərin həlli üçün müxtəlif texnologiyaların və biliklərin bir araya 

gətirilməsi, sahələrarası əməkdaşlıq, o cümlədən iqtisadçıların və 

sosioloqların birgə səyləri tələb olunur. 

Cədvəl 6. Sosial problemlər istiqamətinin strukturu və büdcəsi 

Bölmələr Büdcə, mln € 

Sağlamlıq, demoqrafiya və əhalinin rifahı 

(Health, demographic change and wellbeing) 

ec.europa.eu/research/health 

7 472 

Ərzaq təhlükəsizliyi, dayanıqlı kənd təsərrüfatı, 

dəniz və dənizkənarı tədqiqatlar, bioiqtisadiyyat 

(Food security, sustainable agriculture, marine and 

maritime research & the bioeconomy) 

ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-

section/food-security-sustainable-agriculture-and-

forestry-marine-maritime-and-inland-water  

3 851 

Təhlükəsiz, ekoloji təmiz və effektiv enerji  5 931 

file:///C:/Users/khalida.malikova/Downloads/ec.europa.eu/research/health
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
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(Secure, clean and efficient energy) 

ec.europa.eu/research/energy 

Agıllı, ekoloji və inteqrə edilmiş nəqliyyat  
(Smart, green and integrated transport)  

ec.europa.eu/research/transport   

6 339 

İqlim, təbii ehtiyyatların səmərəli istifadəsi və 

xammal  

(Climate action, resource efficiency and raw 

materials) ec.europa.eu/research/environment  

3 081 

İnnovativ, yeniliklərə açıq olan və onlardan 

aktiv istifadə edən cəmiyyət  (Inclusive, 

innovative and reflective societies)   

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2

020-section/europe-changing-world-inclusive-

innovative-and-reflective-societies    

1 310 

Təhlükəsiz  cəmiyyətlər 

(Secure societies)  

ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/policies/industry-for-security   

1 695 

ERA-NET müştərək maliyyələşdirmə (ERA-NET Cofund) 

Əvvəlki ERA-NET və ERA-NET Plus proqramlarının əvəzinə qəbul 

edilmiş  ERA-NET müştərək maliyyələşdirmə AB ölkələrində Dövlət 

təşkilatlarının əməkdaşlığının, birgə proqram təşəbbüslərinin hazırlanması, 

şəbəkələrin yaradılması, onların fəaliyyətinin koordinasiyasını dəstəkləyir. 

AB beynəlxalq müsabiqələrin keçirilməsinə vəsait ayıra bilər.  

ERA-NET-in əsas və vacib komponentlərindən biri birgə müsabiqələrin 

keçirilməsidir. Maliyyələşdirməyə beynəlxalq elmi-tədqiqat və/və ya 

file:///C:/Users/khalida.malikova/Downloads/ec.europa.eu/research/energy
file:///C:/Users/khalida.malikova/Downloads/ec.europa.eu/research/transport
file:///C:/Users/khalida.malikova/Downloads/ec.europa.eu/research/environment
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
file:///C:/Users/khalida.malikova/Downloads/ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/industry-for-security
file:///C:/Users/khalida.malikova/Downloads/ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/industry-for-security
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innovativ layihələrin bütün iştirakçıları cəlb edilir. Yaradılmış konsorsiumlar 

həmçinin AB-nin iştirakı olmadan birgə müsabiqələr və digər tədbirlər təşkil 

edə bilərlər. 

İstənilən ölkənin (Azərbaycan da daxil olmaqla) elmi tədqiqatlara 

maliyyə dəstəyi verən təşkilatları  ERA-NET müştərək maliyyələşdirmə 

proqramı çərçivəsində layihə iştirakçısı ola bilərlər. 

Horizon 2020-də əsas layıhə tipləri
1
  

AB-nin çərçivə proqramlarında elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətinə 

dəstək layihələr  vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

Horizon 2020-də əsasən aşağıdakı layihə tipləri dəstəklənir: 

1. Elmi-tədqiqat və innovasiya layihəsi  (Research and 

Innovation Action) -  yeni biliklərin yaradılması və/və ya yeni 

texnologiyalardan, proseslərdən, məhsullardan,  xidmətlərdən  və 

həllərdən istifadə edilməsi imkanlarının araşdırılması. Bu tip layihələrdə 

fundamental və tətbiqi tədqiqatların aparılması, texnologiyaların işlənib 

hazırlanması və inteqrasiyası, prototipin laboratoriyada və ya süni 

yaradılmış mühitdə  sınaqdan keçirilməsi ilə  ideyanın işlək (yararlı) 

olmasının yoxlanması maliyyələşdirilir. Sadalanan fəaliyyət növləri və 

iştirakçıların hamısı (təşkilatların kommersiya və ya qeyri kommersiya 

olmasından asılı olmayaraq)  Avropa Komissiyasından 100% maliyyə 

dəstəyi alır. İştirakçılar tərəfindən layihə büdcəsinə maliyyə qoyuluşu 

tələb olunmur.  

Müddəti: 3-5 il. 

İştirakçılar: Layihədə AB-dən və ya Horizon 2020-yə tərəfdaş olan 3 

müxtəlif ölkədən minimum 3 müstəqil hüquqi şəxs mütləq iştirak 

etməlidir. Əlavə olaraq digər ölkələrin (Azərbaycan daxil olmaqla) 

təşkilatları iştirak edə bilər. 

2. İnnovasiya layihəsi (Innovation Actions) – bilavasitə yeni, 

dəyişdirilmiş və təkmilləşdirilmiş məhsulların, proseslərin və 

xidmətlərin yaradılmasına yönəlmiş fəaliyyəti,  innovativ məhsulun  

bazara   çıxarılması üçün hazırlanmasını  dəstəkləyir. Bu tip layihələrdə 

prototiplərin yaradılması, pilot layihələr çərçivəsində onların sınaqdan 

                                           
1
 Avropa Tədqiqat Şurası və Mariya Sklodobska-Küri Proqramına aid deyil 
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keçirilməsi, nümayiş etdirilməsi,  məhsulun hərtərəfli yoxlanması və  

nümunələrin bazara çəxarılması nəzərdə tutulur. Sadalanan  fəaliyyət və 

layihə iştirakçıları  Avropa Komissiyasından 70% maliyyə dəstəyi alır 

(iştirakçılar, qeyri kommersiya təşkilatları istisna olmaqla, layihə 

büdcəsinin 30% -ni öz tərəflərindən əlavə edir). Qeyri kommersiya 

təşkilatlarının AK tərəfindən maliyyə dəstəyi elmi-tədqiqat və 

innovasiya layihələrində olduğu kimi 100% təşkil edir. 

Əsasən bu tip layihələr Sənayedə liderlik istiqamətində həyata 

keçirilir. 

 

Müddəti: 2-3 il. 

İştirakçılar: Layihədə AB-dən və ya Horizon 2020-yə tərəfdaş olan 3 

müxtəlif ölkədən minimum 3 müstəqil hüquqi şəxs mütləq iştirak 

etməlidir. Əlavə olaraq digər ölkələrin (Azərbaycan daxil olmaqla) 

təşkilatları iştirak edə bilər. 

3. Koordinasiya və dəstək layihəsi  (Coordination and Support 

action) – standartlaşdırma, məlumatlandırma, biliklərin yayılması, 

şəbəkələrin yaradılması və onların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, 

əlaqələndirmə və siyasi dialoq, təcrübə mübadiləsi, təhlil, şərh və 

tədqiqatlar. Belə layihələrin iştirakçıları Avropa Komissiyasından 100% 

maliyyə dəstəyi alır. 

Bu tip layihələrə adətən Sənayedə liderlik və Sosial problemlər 

istiqamətlərində rast gəlmək olar. 

Müddəti: 1-2 il 

İştirakçılar: Layihədə AB-də və ya Horizon 2020-yə tərəfdaş olan 

ölkədə qeydiyyatdan keçmiş azı 1 hüquqi şəxs mütləq iştirak etməlidir. 

Əlavə olaraq digər ölkələrin (Azərbaycan daxil olmaqla) istənilən sayda 

təşkilatları iştirak edə bilər. 

4. Kiçik və orta müəssisələrə (KOM) dəstək aləti (SME 

Instrument) 

Horizon 2020-də KOM-ların iştirakına xüsusi diqqət yetirilir və 

Avropa Komissiyası tərəfindən dəstəklənir. Proqramda KOM-ların 

iştirakını aktivləşdirmək məqsədi ilə Avropa Komissiyası inkişaf etməyə 

və beynəlxalq səviyyəyə yüksəlmək istəyən innovativ KOM-lara ―SME 

Instrument‖ adlı birbaşa dəstək sxemi təklif edir. Lakin bu sxem 

―üçüncü‖ olkələrin KOM-larına aid edilmir.  
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Bu tipli layihələr çərçivəsində mərhələli maliyyələşdirmə ilə 

innovasiyanın tam dəstəklənməsi həyata keçirilir, əlavə olaraq təlim və 

dəstək xidmətləri göstərilir. 

Müddəti: 1-ci mərhələ - 6 ay, 2-ci məthələ 1-2 il 

İştirakçılar: Yalnız AB-də və ya Horizon 2020-yə tərəfdaş olan 

ölkələrdə qeydiyyatdan keçmiş KOM-lar üçün. Lakin digər ölkələrin 

(Azərbaycan daxil olmaqla) KOM-ları subpodratçı olaraq iştirak edə 

bilər.   

Horizon 2020-də kimlər iştirak edə bilər? 

Proqramda istənilən hüquqi şəxs, yəni öz ölkələrində qəbul edilmiş 

qanunvericiliyə görə qeydiyyatdan keçmiş  elmi-tədqiqat müəssisəsi, 

universitet, dövlət və ya özəl təşkilat/müəssisə/şirkət, o cümlədən KOM, 

assosiasiya, ictimai təşkilat, beynəlxalq təşkilat iştirak edə bilər. Bəzi 

hallarda, məsələn, Mariya Skladovska-Küri proqramında, fiziki şəxslər və 

fərdi tədqiqatçılar də iştirakçı ola bilər. 

Adətən layihələr bir neçə müxtəlif ölkələrin təşkilatlarından ibarət olan 

beynəlxalq konsorsium tərəfindən yerinə yetirilir.  

Konsorsium  3 və ya daha  çox təşkilatdan ibarət olur. Lakin konsorsium 

üzvlərindən  üçü mütləq AB ölkələrini  və ya Horizon 2020-yə Tərəfdaş 

ölkələri (Tərəfdaşlıq Sazişi imzalayaraq  HORİZON 2020-nin büdcəsinə  

maliyyə vəsaiti ayıran ölkələri) təmsil edən təşkilatlar olmalıdır.   

Bu  ölkələr aşağıdakılardır:  

Cədvəl 7. AB ölkələri  və Horizon 2020-yə Tərəfdaş ölkələr 

AB-yə üzv ölkələr Tərəfdaş ölkələr 

Avstriya, Belçika, Kipr, Çexiya, Danimarka, 

Estoniya, Fransa, Almaniya, Yunanıstan, 

Macarıstan, İrlandiya, İtaliya, Latviya, Litva, 

Lüksemburq, Malta, Polşa, Portuqaliya, 

Sloveniya, İspaniya, İsveç, Hollandiya, 

Slovakiya, Böyük Britaniya, Bolqarıstan, 

Rumıniya, Xorvatiya 

Albaniya, Bosniya və 

Herseqovina, Farer adaları, 

Makedoniya, İslandiya, 

İsrail, Moldova, 

Çernoqoriya, Norveç, 

Serbiya, Türkiyə, İsveçrə, 

Ukrayna, Gürcüstan, 

Ermənistan 
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Horizon 2020 AB-yə daxil olmayan ―üçüncü‖ ölkələr üçün, o cümlədən 

Azərbaycan və demək olar ki, bütün dünya ölkələri üçün də açıqdır. 

AB-nin 2012-ci ildə qəbul edilmiş Elm və İnnovasiya sahəsində  

beynəlxalq əməkdaşlıq Strategiyasına əsasən (―beynəlxalq‖ deyəndə AB-yə 

daxil olmayan ölkələrlə əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. AB ölkələrinin biri biri 

ilə əməkdaşlığı ―Avropadaxili‖ adlanır), inkişafda olan və qonşu (məs. 

Azərbaycan) ölkələrdən olan tərəf müqabilləri avtomatik olaraq 

maliyyələşdirilir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr isə (ABŞ, Kanada, 

Yaponiya, Cənubi Koreya, Avstraliya, Yeni Zellandiya), həmçinin Braziliya, 

Hindistan, Çin, Meksika və bir sıra digər ölkələr adətən layihələrdə öz 

hesablarına iştirak edir.  Bu ölkələrlə AB, uzunmüddətli yol xəritələri, 

bərabərlik və ikitərəfli mənfəət əsasında əməkdaşlıq edir, birgə fəaliyyətin 

tərəf müqabilləri tərəfindən müştərək maliyyələşməsi və AB alimlərinin bu 

ölkələrin milli proqramlarında iştirakı nəzərdə tutulur. 

Konsorsium üzvlərindən biri koordinator təyin edilir. Layihə təklifi 

konsorsium üzvlərinin iştirakı ilə koordinator tərəfindən  hazırlanır. Layihə 

maliyyə dəstəyi aldıqda koordinator  iştirakçılarla AB arasında vasitəçi 

olaraq layihənin rəhbərliyini öz üzərinə götürür. Hüquqi sənədlərdə 

koordinatorun seçilməsinə dair məhdudiyyət qoyulmasa da, müsabiqənin 

şərtlərində digər tələb göstərilmirsə, koordinator adətən AB üzvləri və ya 

tərəfdaş ölkələrdən seçilir.  

AB ilə beynəlxalq əməkdaşlıq barəsində ətraflı məlumatı burada ala 

bilərsiz: ec.europa.eu/research/iscp 

İştirak qaydaları 

İştirak qaydalarına dair bütün məlumatla İştirakçı Portalının 

ec.europa.eu/research/participants  Necə iştirak etməli  (How to participate) 

– Sənədlər  (Reference Documents) bölməsində tanış olmaq olar. Bu 

bölmədə Horizon 2020-də iştirakın bütün mərhələlərinə və müxtəlif 

ölkələrdən olan istənilən iştirakçı kateqoriyasına dair normativ və metodik 

sənədlər toplanıb.  

Proqramın əsas dili ingilis dilidir. Hüquqi və elmi sənədlər, hesabatlar və 

iştirakçılar arasında yazışma ingilis dilində aparılır. 

ÇP-də iştirak üçün qeydiyyat, layihə təklifinin verilməsi, qrant sazişinin 

imzalanmasına hazırlıq, maliyyə hesabatları daxil olmaqla bütün 

hesabatların təqdim edilməsi on-line həyata keçirilir. 
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Müsabiqədən keçərək maliyyə dəstəyi almış layihə Avropa Komissiyası 

və konsorsium tərəfindən imzalanan  Qrant Sazişi  əsasında həyata keçirilir. 

Qrant Sazişinin nümunəsini İştirakçı Portalının  Sənədlər  (Reference 

Documents) bölməsində tapmaq olar.  

Təmsil etdikləri ölkədən asılı olmayaraq konsorsium üzvlərinin hüquqları 

və öhdəlikləri bərabərdir.  

Hər layihə iştirakçısına ayrılan maliyyə dəstəyi onun layihə çərçivəsində 

gördüyü işin həcmindən asılıdır və layihənin Koordinatoru ilə  konsorsium 

iştirakçısı arasında razılaşma  əsasında təyin edilir.  

Layihənin yerinə yetirilməsi üçün maliyyə vəsaiti Avropa 

Komissiyasından koordinatorun hesabına daxil olur, o isə, öz növbəsində, 

vəsaiti Konsorsiumun üzvləri arasında təsdiq edilmiş büdcəyə müvafiq 

olaraq bölüşdürür. Proqramın hesablaşma valyutası Avrodur və buna görə 

vəsaiti almaq üçün hər bir iştirakçının, o cümlədən Azərbaycan 

iştirakçısının, bankda Avro hesabı olmalıdır.  

Layihə bir neçə mərhələyə bölünür. Hər mərhələnin sonunda hesabat 

təqdim olunur. Vəsait hissələrlə köçürülür: Qrant sazişi imzalandıqdan sonra 

növbəti mərhələnin yerinə yetirlməsi üçün avans verilir və/və ya hər növbəti 

mərhələyə aid işin yerinə yetirildiyi barədə hesabat təsdiq edildikdən sonra 

köçürülür. 

Son ödəniş layihənin yerinə yetirilməsi barədə yekun hesabatının 

təsdiqindən sonra edilir. Layihənin büdcəsi standart xərclərdən ibarətdir: 

əmək haqqı, ezamiyyətlər, birbaşa xərclər, əlavə xərclər (overheads-bütün 

H2020 layihələri üçün birbaşa xərclərin 25% təşkil edir). Bir qayda olaraq, 

ÇP layihələrinin Azərbaycandan olan iştirakçıları  iştirak etdikləri layihələri  

ölkədaxili qeydiyyatdan keçirməlidirlər: a) dövlət büdcəsindən 

maliyyələşdirilən təşkilatlar və QHT-lər Ədliyyə Nazirliyində, b) KOM-lar 

isə İgtisadiyyat Nazirliyində. 

Layihənin yerinə yetirilməsinin nəticəsi olan intellektual mülkiyyət layihə 

iştirakçılarına məxsusdur və bu mülkiyyətə dair hüquqların tərəf müqabilləri 

arasında bölüşdürülməsi üçün Grant Sazişinin  imzalanmasından əvvəl 

iştirakçılar Konsorsium Müqaviləsi imzalayırlar. Konsorsium müqaviləsinin 

nümunəsi ilə burada tanış ola bilərsiniz www.desca-2020.eu . 

Avropa Komissiyası elmi tədqiqatların nəticələrinin açıq istifadəyə 

verilməsinin tərəfdarıdır. AK öz mövqeyini bununla əsaslandırır ki, 

büdcədən maliyyələşən elmi tədqiqatların nəticələrindən mümkün qədər çox 

istifadəçi faydalanmalıdır. Bu, biliklərin tədqiqatçılar arasında tez 

http://www.desca-2020.eu/
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yayılmasına və layihələrin elmi nəticələrinin daha səmərəli istifadə 

edilməsinə imkan verir.   

Horizon 2020-dən əvvəlki 7-ci ÇP-da layihələrin nəticələrinə dair elmi 

məqalələrin açıq istifadədə olması xüsusi pilot layihəsi çərçivəsində 

sınaqdan keçirilmişdi.  

Horizon 2020-də bu artıq ümumi prinsip kimi qəbul edilir: hər bir icraçı 

layihə nəticəsində yazılan məqalələrin bu və ya digər şəkildə açıq 

istifadəsinə icazə verməli və bu müddəa  layihə təklifində qeyd olunmalıdır.   

AK bununla kifayətlənmək fikrində deyil: növbədə elmi məlumatdan açıq 

istifadə etmə imkanlarının sınaqdan keçirilməsidir (yenə də Proqramın 

İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları, Avropa Tədqiqat  

infrastrukturları və bir sıra digər bölmələrində pilot layihələrinin yerinı 

yetirilməsi vasitəsilə).  

İntellektual mülkiyyət hüququnun bölüşdürülməsınə dair suallarınızı 

elektron poçt vasitəsilə IPR Help Desk service@iprhelpdesk.eu saytında və 

ya www.iprhelpdesk.eu/contact saytında  vermək olar.  

Horizon 2020-də açıq istifadəyə dair aparılan  ümumi siyasət barədə daha 

ətraflı məlumatı burada ala bilərsiniz 

 ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=science .  

Həmçinin  ətraflı məlumatı buradan 

 openaccess.mpg.de/2076881/2014_05-H2020-Factsheet-Open-Access-

FAQ.pdf (tez-tez verilən suallar)  

və buradan 

ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/

h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf  (elmi nəşrlərdən və məlumatdan açıq 

istifadə etmə məsələlərinə dair metodik tövsiyələr) ala bilərsiniz. 

Horizon 2020-də müsabiqələr 

Horizon 2020-də maliyyələşdirilən bütün layihələr müsabiqə (Call ) yolu 

ilə seçilir. Adətən müsabiqələr hər istiqamət üzrə ildə bir-iki  dəfə keçirilir. 

Müsabiqələrin mövzuları, büdcəsi, keçirilmə vaxtı və müddəti, iştirak 

qaydaları barədə məlumat tədqiqat istiqamətləri üzrə adətən 2 ildən bir 

təsdiq edilən  İş Proqramlarında  (Work Programme) verilir.  

Müsabiqənin açıq elan edilməsi tarixindən onun bağlanmasına kimi 3-4 

ay keçir. Bu konsorsiumun yığılmasına, layihə təklifinin hazırlanmasına və 

mailto:service@iprhelpdesk.eu
http://www.iprhelpdesk.eu/contact
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təqdim edilməsinə ayrılmış rəsmi vaxtdır. Lakin bu işlərə müsabiqə elan 

edilməmişdən xeyli əvvəl başlamaq lazımdır, müsabiqə açıq olan zaman isə 

iştirakçılarla görülməli işi bölüşdürmək, maliyyə məsələlərini müzakirə 

etmək,  layihə təklifində son dəyişikliklər və düzəlişlər etmək, onu 

yekunlaşdırmaq və təqdim etmək lazımdır. 

Bundan başqa, vaxtı bir neçə ayla məhdudlaşmayan ―sonsuz‖ 

müsabiqələr  var ki, bu müsabiqələrə hazır olduqca istənilən vaxt layihə 

təklifi təqdim etmək olar. Belə müsabiqələr ―Gələcək və qabaqcıl 

texnologiyalar‖ (FET – Future and emerging Technologies) bölməsinə 

aiddir. Bu  müsabiqələrdə bir neçə təqdim etmə tarixləri təyin edilir və hər 

dəfə  növbəti tarixə kimi təqdim edilmiş təkliflər ekspertizaya göndərilir. 

Layihə təkliflərinin təqdim edilməsi bir və ya iki mərhələli olur. 

Birmərhələli prosedur layihə təklifinin tam hazırlanıb bir dəfəyə təqdim 

edilməsini nəzərdə tutur. İkimərhələlidə əvvəlcə layihənin qısa variantı 

hazırlanaraq müsabiqəyə təqdim edilir. Ekspertizanın nəticələrinə görə ən 

yaxşı qısa təkliflərin müəllifləri layihəni tam yazmaq üçün dəvət alır və bunu 

etmək üçün onlara əlavə olaraq bir neçə ay vaxt verilir. Eyni müsabiqədə 

təkliflərin həm bir, həm də ikimərhələli sxemlə verilməsi elan edilə bilər. Bu 

barədə məlumat müsabiqənin şərtlərini açıqlayan sənəddə - ―İş 

proqramında‖ (Work Programme) və müsabiqə şərtlərində verilir.  

Horizon 2020-də müsabiqələr iki əsas yolla təşkil edilir: 

1) mövzu elan edilir (Sənayedə liderlik bölməsi və Sosial problemlər 

bölməsinə dair müsabiqələr). Bu halda AK bir sıra mövzu, faktiki olaraq həll 

edilməli problemlərin siyahısını təqdim edir. Hər mövzu üçün İş 

Proqramında ətraflı açıqlama verilir: problemin məğzi, gözlənilən nəticə, 

alınan nəticənin iqtisadiyyata, sosial və ya problemə aidiyyətı olan digər 

sahələrə təsiri, eləcə də maliyyə dəstəyinin məbləği. 

2) mövzu seçiminə məhdudiyyət qoyulmur (Avropa Elmi Şurası öz 

müsabiqələrini keçirərkən bu üsuldan istifadə edir, bu Mariya Skladovska-

Küri və KOM-lara dəstək müsabiqələrinə də aiddir). Bu müsabiqələrin vaxtı 

məhdudlaşdırılmır (Continuously open topics with cut-off dates). 

Layihənin qoyulan problemə maksimal dərəcədə uyğun olması və 

problemin mümkün qədər tam həllinin təklif etməsi onun müsabiqədə 

müvəffəqiyyət qazanmasına böyük təsir göstərir. 
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Şəkil 2.   İştirakçı Portalının  “Necə iştirak etmək olar” bölməsi 

 

Layihə təklifi hazırlayıb Avropa Komissiyasına təqdim etmək üçün 

atılmalı 5 addım:  

1-ci addım: Müvafiq müsabiqə və mövzu tapmaq 

2-ci addım: Layihədə iştirak üçün tərəf müqabilləri tapmaq 

3-cü addım: İştirakçı Portalında qeydiyyatdan keçmək 

4-cü addım: Təşkilatı/müəssisəni qeydiyyatdan keçirmək  

5-cü addım: Layihə təklifini hazırlamaq və təqdim etmək 

Bu addımlar barədə tam məlumatı ingilis dilində İstifadəçi Portalında 

(Participant Portal) http://ec.europa.eu/research/participants   Necə iştirak 

etmək olar (How to Participate) bölməsindən almaq olar.  

H2020 Online Manual (Şək. 2) düyməsini basmaqla Sizi maraqlandıran 

bütün suallara dair ətraflı onlayn təlimat almaq olar.  

1-ci addım: Müvafiq müsabiqə və mövzu tapmaq  

AK elmi tədqiqatların aparılmasına vəsait ayıran bir sıra proqramlar 

maliyyələşdirir. Horizon 2020 bu proqramlardan ən böyüyü olsa da, yeganə 

proqram deyil. İştirakçı Portalının Maliyyələşdirmə imkanları (Funding 

Opportunities) bölməsində müxtəlif maliyyələşdirmə vasitələri barədə 

məlumat almaq olar. 

http://ec.europa.eu/research/participants
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Horizon 2020-in müsabiqələri barədə məlumat almaq üçün yuxarıda 

göstərilən səhifədə sol menyudan Müsabiqələr (Calls) siyahısından H2020-

ni  seçərək, proqramın müsabiqələr səhifəsinə keçin. Növbəti səhifənin təklif 

etdiyi müsabiqələrin sayı heyrət doğurur. Bəs bunların arasında Sizə lazım 

olanı necə tapmalı?  

Müsabiqələrin içindən yalnız Sizi maraqlandıran istiqamətə aid 

müsabiqələri seçib ekrana gətirmək üçün filtr tətbiq etmək, yəni səhifənin 

yuxarısındakı siyahıdan (Şək. 3) istənilən tədqiqat istiqamətini işarələmək 

lazımdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 3. Müsabiqələrin siyahısına filtr tətbiq etmək üçün  istənilən istiqamətin 

seçilməsi 

 

Məsələn, Siz səhiyyədə işləyirsiniz. Təbii ki, ilk növbədə Sosial 

problemlər (Societal Challanges) istiqamətində Səhhət, demoqrafik 

dəyişikliklər və rifah (Health, demographic change and wellbeing) 

bölməsini işarələyin.  

Bu bölmədə artıq yalnız səhiyyə sahəsinə aid açıq müsabiqələrin siyahısı 

göstərilir və seçim etmək asanlaşır.   

Lakin nəzərə alın ki, səhiyyə layihələrinə digər proqramlarda da yer 

ayrılır.  

Məsələn,  

- Mariya Skladovska-Küri proqramında həmçinin təcrübəli həkim 

alimlərin apardığı fərdi elmi tədqiqatlara və AB ilə Azərbaycanın elmi 
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tədqiqat müəssisələri arasında tədqiqatçıların mübadiləsinə  vəsait 

ayrılır.  

- Avropanın elmi tədqiqat infrastrukturu bölməsi vasitəsilə  AB-nin 

elmi tədqiqat müəssisələrində tibbi eksperimentlərin keçirilməsi üçün 

dəstək almaq olar.  

- Hər iki imkan Yüksək səviyyəli  elm istiqaməti üzrə verilir. 

 

- Bundan əlavə, Sənayedə Liderlik istiqamətinin Tətbiqi və sənaye 

texnologiyalarında Liderlik  (Leadership in enabling and industrial 

technologies (LEIT))bölməsi, yeni tibbi təyinatlı materialların 

yaradılması və sınaqdan keşirilməsinə aid layihələrdə iştirak etmək  

istəyənlərə vəsait ayırır və s. 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları və ya iqtisadi-sosial və 

humanitar tədqiqatlarla məşğul olanlar üçün iştirak imkanları daha genişdir, 

çünki bu mövzular üçün maliyyə vəsaiti bu və ya digər şəkildə Proqramın 

çox bölmələrində  nəzərdə tutulub.  

Tədqiqatlarınıza uyğun mövzunu necə tapmalı? 

Sizi maraqlandıran müsabiqəni tapdıqdan sonra müvafiq mövzu seçmək 

lazımdır.  

Seçdiyiniz müsabiqə vaxtı məhdudlaşdırılmayan müsabiqələrə aiddirsə 

(Continuously open topics with cut-off dates)  (bax.:Horizon 2020-də 

müsabiqələr) növbəti addımınız iştirak qaydalarını və layihə təklifini 

hazırlamaq üçün lazım olan bütün sənədləri diqqətlə oxumaqdır.  

Lakin müsabiqənin mövzuları elan edilibsə (Horizon 2020-nin 

müsabiqələrinin çoxu belə prinsipə əsasən qurulur), onda axtarışı davam 

edin, müsabiqənin çoxsaylı mövzularının içindən ―öz‖ mövzunuzu tapın.  

Hər iki halda müsabiqənin proqramı ilə tanış olmalısınız. Bu sənəd İş 

proqramı (Work Programme) adlanır. Onu seçdiyiniz müsabiqənin 

səhifəsindən və ya İştirakçı portalı-nın Necə iştirak etməli  (How to 

participate) – Sənədlər  (Reference Documents) səhifəsindən yükləyə 

bilərsiz. Sənədlər səhifəsində Horizon 2020-nin bütün bölmələrinə dair İş 

Proqramları və digər normativ və metodiki sənədlər yerləşdirilib (yuxarıda  

İştirak qaydaları -na bax). 

Horizon 2020-də İş Proqramları  adətən iki il müddətinə qəbul edilir. 

Hal hazırda hər elmi istiqamət üzrə  2018-2020-ci illər üçün İş Proqramları 
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qəbul edilmişdir. Bu da alimlərə müsabiqələrin mövzuları ilə tanış olub 

müsabiqəyə əvvəlcədən hazırlaşmağa imkan verir.  

İş Proqramı adətən çoxsəhifəli mürəkkəb bir sənəddir, lakin onu 

əvvəldən sonadək oxumağa ehtiyac yoxdur. Mündəricatı diqqətlə nəzərdən 

keçirin, Sizə lazım olan bölməni seçin və onun məqsədləri, həll olunmalı 

məsələlər və konkret mövzularla tanış olun. 

Sizi maraqlandıran bir neçə mövzudan eləsini seçin ki, bu sahədə 

tədqiqatlar aparıb nəzərə çarpan nəticələr əldə etmisiniz. Tədqiqatçıların 

nəticələri elmi jurnallarda (nüfuzlu xarici jurnallara üstünlük verilir) dərc 

edilmiş məqalələrdən, alınan patentlərdən, beynəlxalq konfranslardakı 

çıxışlardan və s. ibarət olmalıdır.  

Mövzu seçimində vacib amillərdən biri də AB və tərəfdaş ölkələrdə tərəf 

müqabillərinin olmasıdır.  

Horizon 2020-də öz yerinizi tapmaq üçün həmçinin açar sözləri ilə 

ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/sea

rch/search_topics.html saytında axtarış apara bilərsiniz.  

Bəzi mövzularda ―üçüncü‖ ölkələrin, müəyyən regionun, bir qrup ölkənin 

və ya konkret bir ölkənin iştirakı dəstəklənir və hətta vurğulanır. Belə 

mövzulara xüsusi fikir vermək məsləhətdir. Mövzuların ölkələr, layihə 

tipləri və ya Horizon 2020-nin bölmələri (İş proqramaları) üzrə axtarışını 

burada incontact.etag.ee/topics  aparmaq olar (Şək. 4). 

 

Şəkil 4. Horizon 2020-nin Beynəlxalq əməkdaşlığı dəstəkləyən xüsusi 

müsabiqələrinin siyahısı  
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Beləliklə, mövzu seçildi. Onun açıqlamasını oxuyub aşağıdakı məlumatı 

əldə edirik:  

- Problemin mahiyyəti  

- Gələcək iştirakçılar qarşısında qoyulan məqsəd və məsələlər 

- Texnologiyalarla əlaqədar layihələrdə layihə nəticəsində əldə ediləcək 

texnologiyaların hazırlıq səviyyəsi  

- Gözlənilən nəticələr və onların problemin həllinə təsiri 

- Mövzuya uyğun, dəstəklənən layihə tipləri və maliyyə dəstəyinin 

təxmini məbləği 

- Bəzi hallarda, iştirakçılara olan xüsusi  tələblər (məsələn, konsorsiumun 

tərkibində KOM-ların və ya müəyyən regionun/ölkənin mütləq iştirakı) 

İş Proqramında mövzunun açıqlaması mütəxəssisə aşağıdakı suallara 

cavab verməyə imkan verir:  

- Araşdırılması təklif edilən məsələ Azərbaycan üçün nə dərəcədə 

aktualdır, layihənin əldə edəcəyi nəticələr ölkəmiz üçün maraqlıdırmı? 

- AB-dən olan tərəf müqabilləri üçün layihədə təşkilatınızın iştirakının 

faydası nədən ibarət ola bilər, onlara hansı yeni biliklər, nəticələr verə bilər? 

- layihənin yerinə yetirilməsinə təşkilatınızın töhfəsi nə olacaq?   

Sizin layihə ideyanız bütövlükdə seçdiyiniz mövzunun tələblərinə uyğun 

gələ bilər, lakin texnologiyanın səviyyəsinin aşağı olması verilmiş müddətdə 

lazımi nəticələrin əldə edilməsini mümkünsüz edə bilər. Ona görə 

texnologiyanın hazırlıq səviyyəsinə olan tələblərə xüsusi diqqət yetirmək 

lazımdır. Bundan əlavə, təklif etdiyiniz texnologiyanın ilkin hazırlığı lazımi 

səviyyədə olmasına dair dəlillər hətta layihənin mətnində də göstərilməlidir. 

İş Proqramında hər mövzunun açıqlamasında dəstəklənən layihə tipləri 

göstərilir. 

2-ci addım: Layihədə iştirak üçün tərəf müqabilləri tapmaq 

ÇP-də əməkdaşlıq layihələrini iki yolla təşkil etmək olar: birincisi – 

təşəbbüs göstərib yeni layihə təqdim etmək, ikincisi isə - başqalarının təklif 

etdiyi layihəyə qoşulmaq. 

Yeni layihə təşəbbüsü göstərən alim ilk öncə layihə ideyasının həqiqətən 

innovativ olmasını, ona sənaye və son nəticədə istifadəçi tərəfindən tələbatın 



29 

 

nə dərəcədə yüksək olmasıını qiymətləndirməlidir. Əsas məqamlardan biri 

də odur ki, layihə Avropa üçün maraqlı (Avropa Komissiyasının dilində 

desək ―European dimension‖) olmalıdır. Çünki Çərçivə Proqramları yalnız 

milli maraqlara (məsələn, yalnız Azərbaycanın maraqlarına) cavab verən 

tədqiqatlara dəstək vermir.  

Deyilənləri nəzərə alaraq belə nəticəyə gəlirik ki, layihə ideyasının lazımi 

səviyyədə ifadə edilməsi, müxtəlif ölkə nümayəndələrindən ibarət peşəkar 

konsorsiumun yığılması, Avropa Komissiyasının tələbinə tam cavab verən 

rəqabətədavamlı layihə təklifinin hazırlanması və səlis ingilis dilində 

yazılması çox mürəkkəb və xüsusi bacarıq tələb edən bir işdir. Bu işin 

öhdəsindən  yalnız beynəlxalq əməkdaşlıq layihələrinin, həmçinin AB 

proqramları çərçivəsində, yazılmasında böyük təcrübəsi olan səriştəli 

iştirakçılar gələ bilər.  

Yeni başlayanlara isə ikinci yolu, yəni seçdiyiniz mövzuya uyğun 

layihə təklifi vermək istəyən təcrübəli tərəf müqabili tapmağı və onun 

layihəsinə iştirakçı kimi qoşulmağı məsləhət görürük.  

Layihə ideyalarının müəllifləri layihə təklifi vermək niyyətlərini müəyyən 

bir yolla, məsələn xüsusi internet saytında qeydiyyatdan keçməklə, bəyan 

etmək məcburiyyətində olsa idi tərəf müqabili tapmaq o qədər də çətin 

olmazdı. Lakin belə bir tələb və sayt yoxdur. Düzdür, bəzi koordinatorlar 

layihələri üçün  çatışmayan iştirakçıları tapmaq məqsədi ilə ideyaları barədə 

elan verir. Lakin axtarışı ilk növbədə  əvvəllər layihələrdə birgə işlədiyiniz 

tərəf müqabilləri, beynəlxalq seminarlarda, konfranslarda və digər elmi-

texniki tədbirlərdə görüşüb tanış olduğunuz Avropa alimlərindən başlayın. 

Avropa konsorsiumları ilə əlaqələri, AB ilə sıx əməkdaşlıq edən Ukraynalı, 

Belarus, Moldovalı, Gürcüstanlı, Türkiyəli və alimlərimizin 2 tərəfli elmi 

əlaqələri olan digər ölkələrdən olan həmkarlarınız vasitəsi ilə də qura 

bilərsiniz. Hazırda Moldava, Ukrayna və Gürçüstan artıq tərəfdaş ölkə 

olduğundan bu ölkələrdən olan iştirakçılar da layihə koordinatoru ola bilər.  

Tədqiqat və innovasiya (Research and Innovation) portalının Partners, 

Networking bölməsində Tərəf müqabili axtarışı (Find a project partner) 

seçərək növbəti səhifəyə keçin. Burada axtarış aparmaq üçün bir neçə variant 

təklif olunur:  

- CORDIS Partner Service 

- Idealist Partner Search 

- Enterprise Europe Network Cooperation Opportunities Database   

https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
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Cordis Partner Service Sizi Participant Portal-ın Partner Search 

bölməsinə yönəldir (Şək.5). Bu səhifəyə bilavasitə Participant Portal-dan da 

keçmək mümkündür. 

Burada, AB layihələrində iştirak edən təşkilatların məlumat bazasında 

proqram, ölkə, müsabiqə, təşkilatın adı, açar sözləri və digər parametrlər 

üzrə axtarış aparmaq olar. Nəticədə verilən parametrlərə cavab verən 

təşkilatların siyahısı, hər təşkilatın iştirak etdiyi layihələr barədə məlumat 

almaq, təşkilatla əlaqə saxlamaq olar. 

Şəkildəki sol menyudan Paricipant register  seçməklə öz təşkilatınızı bu 

bazaya daxil edə bilərsiniz. Gələcəkdə, layihəsi üçün konsorsium yığan digər 

təşkilat bazada axtarış apararkən Sizin təşkilatı da siyahıda görüb 

konsorsiuma dəvət edə bilər.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 5. İştirakçı portalının məlumat bazasında tərəf müqabili (partnyor) axtarışı 

Bazada qeydiyyatdan keçmək barədə  4-cü addım  bölməsində məlumat 

veriləcək. 
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İdealist layihəsinin tərəf müqabili axtarışı sistemi (Idealist Partner 

Search) İKT sahəsində və İKT ilə kəsişən bir çox istiqamətlərdə layihələrə 

qoşulmaq istəyənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. http://www.ideal-ist.eu/ 

saytında açıq olan müsabiqələr (Open Calls), konsorsium üçün iştirakçı 

axtaran layihələr (Resent partner searchs) və İdealist-in təşkil etdiyi 

tədbirlər  (ICT events) barədə son məlumatla tanış olmaq olar. Tam 

məlumatla tanış olmaq üçün View All seçin. 

Resent partner searchs siyahısından konsorsium üçün iştirakçı axtaran 

layihələrdən Sizi maraqlandıran layihəni seçin və mausun düyməsini basın. 

Açılan səhifədə təklif edilən layihə barədə qısa məlumat verilir, konsorsiuma 

qoşulmaq istəyən təşkilatlara qoyulan tələblər və bu təşkilatlar tərəfindən 

layihə çərçivəsində görülməli işlər göstərilir.  Konsorsiuma qoşulmaq 

istəyinizi bildirmək üçün səhifənin sonunda  

düyməsini basın. Açılan növbəti səhifədə bütün sahələri doldurun, 

təşkilatınızın qoyulan tələblərə cavab verdiyinə inandırmağa çalışın, Send 

düyməsini basın. Sorğunuza müsbət rəy verilərsə bunu layihə təklifinin 

müəllifi Sizə elektron poçt vasitəsi ilə bildirəcək.   

Təşkilatınızın (komandanızın) konsorsiumlara daxil edilməsi üçün yaxşı 

yollardan biri Idealist layihəsinin beynəlxalq İKT tədbirləri çərçivəsində 

təşkil etdiyi əlaqələndirmə (Brokerage) görüşlərində  iştirakdır. Belə üzbəüz 

(Face-to-Face) görüşlərin məqsədi bir tərəfdən layihələri üçün konsorsium 

yığanları və digər tərəfdən konsorsiuma qoşulmaq istəyənləri bir-biri ilə 

görüşdürmək, müzakirə və fikir mübadiləsi aparmaq üçün onlara şərait 

yaratmaqdır.   

Hal-hazırda Horizon 2020-yə aid digər elmi istiqamətlərə həsr edilmiş   

konfranslarda da Brokerage və Face-to-Face    görüşlər keçirilir. Tədbirlər 

adəti üzrə AB ölkələrində müsabiqə açıq elan ediləndən əvvəl və bir müddət 

sonra təşkil edilir.  

Daha bir axtarış imkanı Enterprise Europe Network  (EEN) Cooperation 

Opportunities Database Avropanın biznesə dəstək şəbəkəsi tərəfindən 

təqdim edilir. Şəbəkənin saytında een.ec.europa.eu  SEARCH CURRENT 

OPPORTUNITIES (Şək. 6) seçin və axtarış aparın.  

http://www.ideal-ist.eu/
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch
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Şəkil 6. EEN bazasında tərəf müqabili (partnyor) axtarışı 

  

Digər məlumat bazaları: 

- İqlim və təbii resursların səmərəli istifadəsi üzrə  www.nks-

umwelt.de/partnersuche, 

- Nanotexnologiyalar və materiallar, biotexnologiyalar və müasir 

istehsal və emal prosesləri üzrə www.nmp-partnersearch.eu,  

- Sağlamlıq üzrə www.fitforhealth.eu. 

- Bu saytlarda profayllar müvafiq milli əlaqələndiricinin icazəsi ilə  

yerləşdirilir və beləliklə zəif və təsadufi məlumatın yerləşdirilməsinin 

qarşısı alınır. 

Son zamanlar tərəf müqabili axtarışı üçün sosial şəbəkələrdən istifadə 

edilir.  

Sadalanan axtarış üsullarından hansını seçdiyinizdən asılı olmayaraq əsas 

məsələ öz təşkilatınızı (komandanızı) bir tərəf müqabili kimi yaxşı tərəfdən 

nümayiş etdirməkdir.  

Standart profaylda aşağıdakı məlumatlar yerləşdirilir: 

- Təşkilat barədə qısa məlumat (onun tipi, əsas fəaliyyət istiqamətləri, 

elmi işçilərin sayı, veb-sayt)  

- əməkdaşlıq məqsədi ilə seçdiyiniz Horizon 2020-nin bölməsi/alt 

bölməsi, mövzular  

- seçilmiş mövzu üzrə əməkdaşlıq təklifiniz (qoyulmuş məqsədlərə 

çatmaqda necə iştirak edə bilərsiniz, hansı üsullardan, avadanlıqdan 

istifadə edirsiz və s.)  

- komanda və onun bacarıqları, seçilmiş mövzu sahəsində əməkdaşlıq 

etmək potensialı barədə məlumat, o cümlədən son 5 il ərzində yerinə 

yetirdiyi beynəlxalq və milli layihələr, dərc olunmuş əhəmiyyətli 

məqalələr, alınmış patentlər, iştirakçısı olduğu konfranslar və s.  

http://www.nks-umwelt.de/partnersuche
http://www.nks-umwelt.de/partnersuche
http://www.nmp-partnersearch.eu/
http://www.fitforhealth.eu/
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- əlaqələndirici şəxs və əlaqə saxlamaq üçün məlumat. 

 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, tərəf müqabili axtarışını köhnə əlaqələri 

yeniləməkdən başlamaq lazımdır. Köhnə əlaqələrin nə vaxt və necə 

yarandığı heç də vacib deyil, əsas nəticədir, yəni konsorsiuma qoşulmaq, 

xarici tərəf müqabili ilə layihə təklifinin birgə hazırlanması barədə razılığa 

gəlməkdir. 

Elmi əlaqələrini genişləndirmək və beynəlxalq elmi şəbəkələrə qoşulmaq 

istəyən tədqiqatçılar ilk addım kimi Respublika büdcəsindən 

maliyyələşdirilən layihələrdə və 2 tərəfli beynəlxalq layihələrdə iştirak edə 

bilər. Belə layihələrdə iştirak tədqiqatçılara elmi layihələrin hazırlanmasında 

təcrübə əldə etmək  və   AB-yə üzv və ya H2020-yə tərəfdaş ölkələrin 

təşkilatları ilə birgə Horizon 2020 layihələrində konsorsium üzvü kimi 

iştirak etmək üçün partnyorlar qazanmaq imkanı verir. 

Belə ki, AB ölkələri, Azərbaycanla sıx elmi əlaqələri olan və Horizon 

2020-yə tərəfdaş ölkələr : Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan və Moldova Çərçivə 

Proqramının büdcəsinə haqq ödəyir və verdikləri vəsaitin layihələr vasitəsilə 

geri qayıtmasını istəyirlər.  Buna görə onlar Horizon 2020-də iştirak etməkdə 

maraqlıdır. Bu ölkələrdə tərəfdaş tapmaqla Siz gələcəkdə onlarla birlikdə    

Horizon 2020 layihələrinə qoşulmaq şansı qazanırsınız. 

İkitərəfli layihələri Azərbaycan  Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 

http://www.sdf.gov.az/, SOCAR Elm Fondu  -   http://www.socar.az , 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin nəzdində 

İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondu 

http://ictfund.gov.az/ dəstəkləyir. 

Elmi layihələrin müsabiqələri barədə ətraflı məlumatı adı çəkilən 

Azərbaycan fondlarının saytlarında tapa bilərsiniz. 

 3-cü addım: İştirakçı Portalında qeydiyyatdan keçm ək     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Şəkil 7. İştirakçı portalında qeydiyyatdan keçmək 

http://www.sdf.gov.az/
http://www.socar.az/
http://ictfund.gov.az/
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Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, İştirakçı Portalında qeydiyyatdan keçənlərə 

layihələrə qoşulmaq, layihə təklifi vermək, iştirak etdikləri layihələri idarə 

etmək kimi daha geniş imkanlar verilir. 

Qeydiyyatdan keçmək üçün Register düyməsini (Şək.7) basıb növbəti 

səhifədə suallara cavab vermək və digər standart prosedurları yerinə 

yetirmək, Create an account düyməsini  basmaq  lazımdır. 

4-cü addım: Təşkilatı/müəssisəni qeydiyyatdan keçirmək  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, HORİZON 2020 layihələrində iştirak 

etmək, layihə təklifini tərtib və təqdim etmək üçün müəssisəni/təşkilatı ÇP 

iştirakçıları reyestrində (ECAS sistemində) qeydiyyatdan keçirmək və 

iştirakçının 9 rəqəmli eyniləşdirmə kodunu - PIC (Participant Identification 

Code) almaq lazımdır. Təşkilata aid bütün məlumat bir dəfə reyestrə  daxil 

edilir və PIC nömrəsi altında saxlanılır. Gələcəkdə Avropa Komissiyası ilə 

əlaqə saxlayarkən artıq təşkilat barədə məlumatı daxil etməyə ehtiyac 

yoxdur, yalnız PIC-i göstərmək kifayətdir.  

Kodu almaq üçün İştirakçı Portalında qeydiyyatdan keçmək, ECAS 

sistemi üçün istifadəçi adı və şifrə almaq lazımdır. Bundan sonra İştirakçı 

Portalının baş səhifəsindən ECAS –a daxil olmaq olar. 

Müəssisəni qeydiyyatdan keçirmək barədə ətraflı məlumat almaq üçün 

İştirakçı Portalında H2020 Online Manual düyməsini basın (Şək.2). 

Açılan səhifənin sol menyusundan Registration of your organisation 

seçin (Şək.8, sol ox). Burada Participant Register seçin (Şək.8, sağ ox). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 8. Müəssisənin qeydiyyatdan keçirilməsi barədə məlumatın alınması 
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Növbəti açılan səhifədə  Register Organization (Şək.9) düyməsini basın, 

və tələb olunan addımları ataraq qeydiyyatı yernə yetirin. 

Şəkil 9. Müəssisənin qeydiyyatdan keçirilməsi 

 

Nəzərə alın ki, müəssisəni qeydiyyatdan keçirmək üçün onun qeydiyyat 

sənədləri (qeydiyyat tarixi və nömrəsi ilə), VÖEN-i və digər sənədlər tələb 

olunur. 

Qeydiyyatdan keçəndən 3 saat sonra alınmış müvəqqəti kodu artıq  layihə 

təklifi vermək üçün istifadə etmək olar. Konsorsium iştirakçılarından birinin 

PIC kodu olmadıqda layihə təklifini təqdim etmək mümkün deyil. 

Layihəyə maliyyə dəstəyi verilməsi barədə qərar qəbul edildikdə Avropa 

Komissiyasının xüsusi xidməti Sizə elektron poçtla məktub göndərir və 

reyestrə daxil edilmiş məlumatı təsdiqləyən sənədləri təqdim etməyi, eyni 

zamanda məlumatın reyestrə daxil edilməsinə cavabdeh şəxsi (LEAR – Legal 

Entity Authorized Representative) təyin etməyi Sizdən xahiş edir. 

Bu şəxs adətən müəssisə rəhbərliyinin nümayəndəsi olaraq təşkilatın 

Horizon 2020 çərçivəsində həyata keçirdiyi bütün layihələrin idarə 

edilməsində mühüm rol oynayır. 

LEAR-ın vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 

- o, təşkilatın məlumatını daxil edir, yeniləyir və onun dəqiqliyinə 

zəmanət verir 

- Sizin təşkilatın Proqramla əlaqədar hüquqi və maliyyə fəaliyyətinə 

aid olan sənədlərinə baxmaq, onları sistemdən yükləmək ixtiyarı var 

- ona verilən hüquqları digər işçilərə verə bilər 

- təşkilatın bütün təkliflərinə və layihələrinə baxa bilər 

- təşkilat adından sənədləri, qrant sazişlərini və layihələrin maliyyə 

hesabatlarını imzalayan şəxsi təyin edir    

Avropa Komissiyasının tələbi tam şəkildə və tez yerinə yetirildikdə 

müvəqqəti PIC daimi kod kimi təsdiqlənir. Konsorsium iştirakçılarından 

birinin daimi PIC kodu olmadıqda layihənin Grant sazişinin (kontraktın) 

imzalanması mümkün deyil.  
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Sizin təşkilat əvvəllər Çərçivə Proqramının layihələrində iştirak edib və 

yaxud layihə təklifi veribsə, onun artıq PIC kodu olmalıdır. Kodun olub 

olmadığını öyrənmək üçün İştirakçı Portalında H2020 Online Manual 

düyməsini basın (Şək. 2). 

Açılan səhifənin sol menyusundan Registration of your organisation 

seçin (Şək.8, sol ox). Burada Participant Register seçin (Şək.8, sağ ox). 

Açılan növbəti səhifədə Search düyməsini basın (Şək.10) 

 

Şəkil 10. Təşkilatın PIC kodunun olub olmamasının yoxlanması 

Növbəti səhifədə təşkilatın adını və ya VÖEN-i daxil edib kodun olub-

olmadığını öyrənmək olar. Azərbaycanda nadir halda hüquqi şəxslərin ingilis 

dilində təsdiqlənmiş adları var və axtarış məqsədi ilə Sizin daxil etdiyiniz ad 

qeydiyyat üçün daxil edilən addan fərqlənə bilər. Bu səbəbdən təşkilatı adı 

ilə axtarıb tapmaq çətin olur. VÖEN-lə axtarış daha tez və dəqiq nəticə verir.  

AMEA-nın strukturuna daxil olan qurumlar Horizon 2020 layihələrində 

iştirak etmək üçün təcili PIC ala bilmədikləri halda AMEA-nın PIC 

kodundan istifadə edə bilərlər. Universitetlərin tərkibində olan hüquqi 

şəxslərə də eyni tövsiyəni vermək olar. 

 Çərçivə Proqramında iştirak üçün alınan PIC kodu AB-nin digər 

proqramları, məsələn ERASMUS+ proqramı üçün də yararlıdır. 

5-ci addım: Layihə təklifini hazırlamaq və təqdim etmək  

Yuxarıda (bax: 2-ci addım) qeyd olunduğu kimi, Çərçivə Proqramına 

yeni qoşulanlara layihə təklifinin yazılması, konsorsiumun yığılması kimi 

məsuliyyətli işi öz üzərinə götürməyib təcrübəli tərəf müqabillərinin 

layihələrinə sıravi iştirakçı kimi qoşulmağı tövsiyə edirik. Lakin bu o demək 

deyil ki, Sizə passiv müşahidəçi olmağı təklif edirik. Əksinə, konsorsiuma nə 

qədər tez qatılsanız layihənin hazırlanmasına, layihədə Sizin marağlarınızın 

nəzərə alınmasına təsiriniz bir o qədər çox olar. Ona görə layihə təklifinin 

strukturu barədə təsəvvürünüzün olması çox vacibdir.   

Layihə təklifinin strukturu  

Layihə təklifi iki hissədən ibarətdir: 
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1. «А» —  layihənin idarə edilməsi üçün lazım olan məlumat və büdcə; 

2. «В» — elmi tədqiqat layihəsinin özü. 

A hissəsi aşağıdakı məlumata dair formalardan ibarətdir: 

1) layihə barəsində ümumi məlumat, 

2) tərəf müqabilləri (konsorsiuma daxil olan təşkilatlar) və əlaqələndirici 

şəxslər barədə məlumat, 

3) büdcə və onun iştirakçılar arasında bölüşdürülməsi, 

4) layihənin etika problemlərinə (məsələn, heyvanlar üzərində 

eksperimentlərə, kök hüceyrələri ilə işə və s.)  münasibətini əks etdirən 

cədvəl. 

Sadalanan formalardan iştirakçı təşkilat yalnız A2 formasını doldurur. 

Təşkilatın PIC kodu varsa (bax: 4-cü addım) bütün məlumat formaya 

avtomatik daxil olur, yalnız əlaqələndirici şəxs barədə məlumatı daxil etmək 

lazımdır.  

A hissəsinin digər məlumatlarını doldurmaq isə koordinatorun işidir.  

A hissəsi on-line doldurulur. 

 

B  hissəsi 3 bölmədən ibarətdir:  

1. Elmi yenilik (Excellence) 

Burada layihənin məqsədləri, qoyulan məsələlər, İş Proqramına 

uyğunluğu, təklif edilən konsepsiya və yanaşma, tədqiqat metodları təsvir 

edilir, mövcud olan məhsul və xidmətlərlə müqayisədə layihənin yeniliyi və 

innovativliyi göstərilir.    

2. Gözlənilən nəticələr (Impact) 

Bölmədə gözlənilən nəticələr və onların əldə edilməsi üçün 

konsorsiumun planlaşdırdığı tədbirlər, layihə nəticələrinin tətbiqi, 

yayımlanması, həmçinin açıq istifadəyə verilməsi, intellektual mülkiyyətin 

qorunması və s. təsvir edilir.  

3. Layihənin yerinə yetirilməsi (Implementation) 

Bölmədə layihənin yerinə yetirilməsinin ətraflı planı verilir. 

Layihə mərhələlərə, mərhələlər isə ayrı-ayrı tapşırıqlara (WP-Work 

Package) bölünür. Bir neçə mərhələnin və ya tapşırıqların eyni zamanda 
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paralel yerinə yetirilməsi mümkündür. Nəticələr mərhələlərarası və yekun 

hesabatlarda əks olunur.  

 Layihənin planına aşağıdakılar daxildir: 

- planın strukturunun qısa təsviri, mərhələlərin və tapşırıqların yerinə 

yetirilmə vaxtı və müddəti;  

- hər mərhələnin ətraflı təsviri və mərhələdə alınması planlaşdırılan 

nəticələr (cədvəl); 

- layihə strukturunun, mərhələlərin əlaqəsi və asılılığının qrafik 

təsviri (Gantt chart  və ya Pert chart) 

Bu bölmədə həmçinin aşağıdakılar təsvir edilir: 

- layihənin idarə edilməsinin strukturu və ardıcıllığı 

- büdcə (A hissəsində göstərilən ədədlərin əsaslandırılması) 

- konsorsium vahid bir komanda kimi 

- konsorsiumun üzvləri 

- etika məsələləri (A hissəsində göstərilənlərin əsaslandırılması) 

 

Hər bölmə üçün səhifələrin sayı məhduddur. 

Tərəf müqabilləri öz təşkilatları barədə məlumat (fəaliyyət istiqamətləri 

və layihənin mövzusu ilə əlaqəli alınan nəticələr, əsas icraçılar) təqdim 

etməlidir. Bir qayda olaraq hər iştirakçıya 1 səhifə ayrılır, məlumat 

maksimal dərəcədə  qısa və məzmunlu olmalıdır. 

B hissəsinin yazılması üçün şablondan istifadə olunur. Onu Koordinator 

İştirakçı Portalından yükləyir. Layihələrin tipindən asılı olaraq şablonlar 

fərqlənə bilər. 

B hissəsi Word proqramında yazılır, hazır olduqda .pdf  formatında sayta 

layihə təklifinə yüklənir və A hissəsi ilə birgə təqdim edilir.  

Deyilənləri yekunlaşdıraraq sıravi iştirakçının koordinatora təqdim etməli 

olduğu məlumatı bir daha xatırladırıq: 

- PIC kodu 

- əlaqələndirici şəxs (şəxslər) barədə məlumat (koordinatora təqdim olunur 

və ya on-line doldurulur) 

- təşkilatın fəaliyyəti və əsas icraçılar 

- 1 adamın layihədə 1 aylıq işinin haqqı (Avro ilə). Bu məbləğ icraçıların 

təşkilatda aylıq əmək haqqına əsaslanır (bütün vergilər nəzərə alınmaqla) və 

ya ildə 1720 iş saatı olmaq şərti ilə HORİZON 2020 nin Grant Agreement 

sənədinin tələblərinə müvafiq olaraq hesablanır. Layihədə iştirak edən KOM 
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sahiblərinə maksimal sabit əmək haqqı saatda 55 Avro (ildə 1720 saatdan 

artıq olmamaq şərti ilə) hesablanır.  

Tərəf müqabili koordinatorun təklif etdiyi iş bölgüsü ilə tanış olmalıdır və 

onun buna tam ixtiyarı var. Tərəf müqabili, onun tərəfindən görülməli işlərin 

mahiyyətinə, həcminə, vaxtına dair və eləcə də bütövlükdə layihə təklifinə 

dair  təkliflər verə bilər. Bundan əlavə koordinator təklifin bölmələrinin 

yazılmasında kömək etməyi, ölkə barəsində müəyyən məlumatın verilməsini 

və s. iştirakçıdan xahiş edə bilər.    

Tərəf müqabili layihə təklifi ilə nə qədər yaxından və diqqətlə tanış olsa, 

təklifin hazırlanmasında fəal iştirak etsə layihədə onun elmi və maliyyə 

cəhətdən maraqları bir o qədər dolğun nəzərə alınacaq.   

B hissəsində həmçinin bütövlükdə bütün Proqrama aid olan (cross-

cutting) məsələlərə yer ayrılır.     

Bunlara aşağıdakılar aiddir (Şək.10) : 

- Beynəlxalq əməkdaşlıq (bax: 2-ci addım, İştirakçılar) 

- Etika məsələləri. Layihə təklifində etik məsələlərə dair cədvəl var və 

burada müəlliflər layihədə etika məsələlərinə (ilk növbədə bu insan 

embrionundan alınan kök hüceyrələrinə aiddir) toxunulmasına münasibət 

bildirirlər. Layihənin etika cəhətdən eksprtlər tərəfindən qiymətləndirilməsi 

zamanı cədvəldəki məlumat nəzərə alınır. Bəzi hallarda (operativ 

müdaxiləyə ehtiyac olduğu zaman və ya tədqiqatların aparılması nəzərdə 

tutulan ölkədə müvafiq hüquqi bazanın olması şübhə doğuranda) əlavə 

olaraq etik ekspertiza təyin olunur. Lakin belə layihələrin sayı çox azdır.  

- Gender məsələləri. Avropa komissiyası konsorsiumlarda kişilərin və 

qadınların bərabər sayda iştirak etməsinin tərəfdarıdır. Alim qadınların, 

xüsusilə də rəhbər qadınların iştirakı konsorsiumun təsvirində adətən 

xüsusi vurğulanır. 

- KOM-ların iştirakı: orta və kiçik müəssisələrin Proqramda iştirakı 

yuxarıda qeyd olunub (bax: 2-ci addım, İştirakçılar) 

- Intellektual mülkiyyət İştirak qaydalarında (bax: 2-ci addım) təsvir 

edilir. 

- İctimai və humanitar tədqiqatlar 

Daha ətraflı məlumat üçün İştirakçı Portalında Online Manual – sol 

menyudan Cross-cutting issues seçin (Şək.11). 
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Şəkil 11. Cross-cutting məsələlərə aid məlumat 

Layihə təklifi veriləndən sonra  

Horizon 2020 layihələrinin qiymətləndirilməsi üçün Avropa Komissiyası 

bütün dünyadan alimləri dəvət edir.  

Müsabiqəyə təqdim edilən layihənin texniki tələblərə cavab verməsi 

(müsabiqəyə vaxtında təqdim edilməsi, bütün hissələrin və formaların 

doldurulması, konsorsiuma qoyulan tələblərə riayət edilməsi) Avropa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 12. Layihələrin qiymətləndirilməsi barədə məlumat 



41 

 

 

Komissiaysının əməkdaşları tərəfindən yoxlanılır, sonra o elmi 

ekspertizadan keçirilməsi məqsədi ilə  3 müstəqil ekspertə göndərilir. 

Ekspertiza layihə təklifinin strukturuna uyğun olaraq üç meyar əsasında 

aparılır: elmi yenilik, gözlənilən nəticələrin keyfiyyəti və layihənin icra 

planının keyfiyyəti. Hər bir meyar üzrə 3 ekspert tərəfindən verilən orta 

qiymət hesablanır. 

Ekspertizanın nəticələri (hər meyara görə verilən qiymət, ümumi qiymət, 

ekspertlər tərəfindən qeyd olunmuş müsbət və mənfi cəhətlər) barədə 

koordinatora məlumat verilir.  

Meyarlar və ekspertizanın keçirilməsi barədə daha ətraflı məlumat almaq 

üçün İştirakçı Portalında Online Manual – sol menyudan  Evaluation of 

proposals (Şək. 12) seçin. 

Keçid balından yüksək bal toplayan layihə təklifləri dərəcələrə bölünür. 

Ən yüksək bal yığan layihələrə maliyyə dəstəyinin verilməsi tövsiyə edilir. 

Maliyyələşdirilməsinə qərar verilən layihələrin koordinatorları müsahibə 

keçmək üçün Avropa Komissiyasına dəvət olunurlar. Müsahibə zamanı 

büdcədə və ya planlaşdırılan tapşırıqlarda müəyyən dəyişikliklərin edilməsi 

tövsiyə edilə bilər. Qrant sazişinin imzalanmasına hazırlıq 3 aya kimi davam 

edə bilər.  Avropa Komissiyası ilə razılığa gəldikdən sonra qrant sazişi 

İştirakçı Portalında elektron imza ilə on-line imzalanır. Layihənin B hissəsi 

əlavə kimi sazişə qoşulur və onun icrası artıq məcburidir.  

Müsabiqənin elan edilməsindən layihənin icrasına başlanmasına kimi  

təxminən  bir il keçir.  

Gördüyünüz kimi, Horizon 2020 sadə proqram deyil, lakin təcrübə 

göstərir ki, iştirak  etmək istəyən Azərbaycan tədqiqatçılarının real imkanları 

var. 

Tədqiqatçıların aşağıda göstərilən şərtlərə cavab verməsi onların şansını 

daha da artırır:  

- tədqiqat mövzusunun müsabiqənin mövzusuna tam uyğun olması və/və 

ya qoyulan məsələnin həllində AB ilə Azərbaycanın maraqlarının üst 

üstə düşməsi  

- AB ölkələrində təcrübəli, aktiv və etibarlı tərəf müqabillərinin olması  

- beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənmiş elmi nəticələrin olması  

- beynəlxalq əməkdaşlıq təcrübəsinin olması 

- müasir kommunikasiya vasitələri ilə işləmək bacarığı və  mütləq ingilis 

dilini bilməsi 
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 ilk məğlubiyyətdən sonra ruhdan düşməməsi.  

 

Horizon 2020 öz gələcəyini və təşkilatının sabahını düşünənlər üçün bir 

fürsətdir. 

Proqramın 7 il davam etməsi, bundan əlavə 2018–2020 illərdə maliyyə 

dəstəyi almış layihələrin Proqram sona çatandan sonra da 3-5 il davam 

etməsi elmi işləri azı 10 il müddətinə planlaşdırmağa və maliyyə dəstəyindən 

yararlanmağa imkan verir.  

Beləliklə, Horizon 2020-yə doğru ilk 5 addımı artıq atmısınız.  
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COST və ERASMUS+ proqramları 

AB ilə elm, texnologiyalar və innovasiyalar sahəsində əməkdaşlığa 

dəstək nöqteyi nəzərindən bizi maraqlandıran əsas element gənc 

tədqiqatçıların,  Azərbaycan universitetlərində çalışan müəllim və alimlərin  

beynəlxalq mübadiləsidir (ezamiyyətlər, elmi mübadilə, təcrübə keçmə). 

Qeyd etdiyimiz kimi, Horizon 2020 beynəlxalq əməkdaşlığı dəstəkləyən 

proqramlardan ən böyüyü olsa da, AB-nin maliyyələşdirdiyi yeganə belə 

proqram deyil. AB-nin maliyyələşdirdiyi gənclərin beynəlxalq fəaliyyətinə 

dəstək verən COST və ERASMUS+ proqramlarına diqqət yetirin. Bu 

proqramlarda iştirak etməyiniz beynəlxalq elmi şəbəkələrə qöşulmaqda sizə 

kömək edə bilər. Bu proqramlar həmçinin bilavasitə qoyulan məsələləri həll 

etməklə yanaşı gələcəkdə Horizon 2020-də iştirak etmək üçün beynəlxalq 

əlaqələrinizi genişləndirəcək.   

COST ( European Cooperation in Science and Technology) www.cost.eu  

— hökümətlərarası proqramdır. 1971-ci ildə yaranan proqramın məqsədi 

Avropa səviyyəsində milli tədqiqatların əlaqələndirilməsidir. Avropa 

Komissiyası tərəfindən maliyyələşir, 2014–2020-ci illər üçün büdcəsi— 300 

mln Avro təşkil edir.  

COST mövzudan asılı olmayaraq fundamental və/və ya tətbiqi 

tədqiqatların aparılması üçün 4 illik şəbəkə layihələrini (COST actions) 

maliyyələşdirir. Layihə COST iştirakçısı olan və layihənin mövzusu üzrə 

milli səviyyədə tədqiqatlar aparan  azı 5 ölkə tərəfindən təqdim edilə bilər. 

Proqram milli tədqiqatların əlaqələndirilməsi – elmi tədbirlərin, 

konfransların, məktəblərin təşkil edilməsinə, tədbirlərdə iştiraka, qısa 

müddətli elmi ezamiyyətlərə, məqalələrin dərc edilməsinə və elmi nəticələrin 

yayılması ilə əlaqədar digər fəaliyyətə vəsait ayırır.  Gənc alimlərin 

mübadiləsinə xüsusi dəstək verilir. COST bilavasitə tədqiqatların 

aparılmasını dəstəkləmir və tədqiqatlar  yalnız milli vəsait hesabına yerinə 

yetirilir. COST layihəsi təsdiq edildikdən sonra ona digər iştirakçılar qoşula 

bilər və beləliklə kiçik layihə orta hesabla 24 iştirakçısı olan bir şəbəkəyə 

çevrilir. Hər layihənin büdcəsi ildə 130 min Avro təşkil edir. 

Azərbaycan təşkilatları proqrama iki yolla qoşula bilər: 

 əvvəldən, layihə təklifinin hazırlanması zamanı  

 sonradan, həyata keçirilən layihəyə qoşulmaqla  
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Birinci halda COST-un üzvü olan ölkələrdən 5 tərəf müqabili ilə birgə 

layihə təklifi hazırlayıb müsabiqəyə təqdim etmək lazımdır.  COST 

müsabiqələri ―sonsuz‖ müsabiqələrdir və onların bağlanma tarixi elan 

edilmir. İldə iki dəfə, yazda və payızda, müəyyən tarixə kimi təqdim edilmiş 

layihələr ekspertizaya göndərilir və maliyyə dəstəyi verilməsi barədə qərar 

qəbul edilir. 

İkinci halda,  

1. www.cost.eu/COST_Actions   saytında sizə uyğun olan  COST action  

tapın. Layihənin qurtarma tarixinə fikir verin, bitməsinə iki ildən az vaxt 

qalan layihəyə qoşulmağa dəyməz.   

2. Layihə rəhbərinə (Chair of COST action) qeyri rəsmi məktubla müraciət 

edərək layihəyə qoşulmaqda maraqlı olduğunuzu bildirin. Rəhbərin əlaqə 

məlumatı layihə səhifəsində sağda göstərilir. Təşkilatınız barədə qısa 

məlumatı məktuba əlavə edin və təklif formasının  doldurulmasına dair 

izahat göndərilməsini xahiş edin. 

3. Təklif formasını on-line doldurun  

4. Təklifə baxılma 3 mərhələdən ibarətdir və 15 gün davam edir. 

5. Sonra siz layihəyə qoşulma barədə bildiriş alırsınız 

Müxtəlif tipli təşkilatların iştirak edə biləcəyi  COST-dan fərqli olaraq  

ERASMUS+ proqraqmı yalnız ali təhsil müəssisələri üçün nəzərdə tutulub. 

Bu proqram 2014-cü ildən başlayaraq  əvvəllər Azərbaycan alimlərinə yaxşı 

məlum olan Avropa Komissiyasının Tempus və Erasmus Mundus 

proqramlarını əvəz etmişdir. Horizon 2020 kimi o da 7 illik (2020-ci ilə 

kimi) proqramdır. Təhsi, peşə təlimi, gənclik və idman mövzularını əhatə 

edir. ERASMUS+ 10-a yaxın müxtəlif tipli layihələri maliyyələşdirir. İştirak 

qaydaları müxtəlif ölkələrin nümayəndələri üçün fərqlidir. Azərbaycana və 

Şərqi Tərəfdaşlıq ölkələri olan Belarus, Gürcüstan və Moldovaya  eyni 

qaydalar tətbiq edilir.    

Erasmus+ proqramı fiziki şəxslərin tədrisi məqsədi ilə onların 

mübadiləsi, İnnovasiya və qabaqcıl təcrübəni bölüşmə sahəsində əməkdaşlıq, 

Sistemli reformaların dəstəklənməsi istiqamətlərində fəaliyyət göstərir. 

Erasmus+ haqqında ətraflı məlumatı ec.europa.eu/erasmus-plus  

saytında,  sosial şəbəkələrdə Twitter: #ErasmusPlus, Facebook: Erasmus+ 

ala bilərsiniz. 

  

http://www.cost.eu/COST_Actions
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Horizon 2020-nin Milli Dayaq Nöqtələri (NCP) 

Müvafiq mövzu seçərək müsabiqə axtarmaqda, tərəf müqabili 

axtarmaqda, Horizon 2020-də iştirak strategiyası seçməkdə sizə Milli Dayaq 

Nöqtələri və Milli Təmsilçilər (National Contact Point – NCP) kömək edə 

bilər. 

Azərbaycanda, Horizon 2020-da iştirak edən ölkələrin hamısında olduğu 

kimi, Milli Dayaq Nöqtələri və Milli Təmsilçilər infrastrukturu 

yaradılmışdır. Horizon 2020-nin ölkədə Milli Dayaq Nöqtəsi (MDN) olan 

təşkilat Milli Təmsilçi başda olmaqla Proqramda iştirak etmək istəyənləri 

məlumatlandırır və onlara məsləhətlər verir. Hər  MDN ölkədə Horizon 

2020-nin müəyyən istiqamətinə cavabdehdir. 

Azərbaycanda AB ilə elmi əməkdaşlığın koordinasiyasını Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyası həyata keçirir. 2018-cü ilin yanvar ayında  20 

istiqamət üzrə yeni Milli Dayaq Nöqtələri yaradılmış və Milli Təmsilçilər 

təyin edilmişdir.  

MDN şəbəkəsinin ölkələr və istiqamətlər üzrə  məlumat bazası İştirakçı 

Portalında yerləşir. Azərbaycan MDN-lərini bazada tapmaq üçün  Support 

menyusundan  National Contact Points seçin. Açılan növbəti səhifədə 

siyahıdan Azərbaycanı seçib Search  düyməsini basın (Şək. 13).  

 

 

Şəkil 13. Milli Dayaq Nöqtələrinin axtarışı 
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Milli Dayaq Nöqtəsinin əsas vəzifələri  

 Çərçivə Proqramlarının strukturu və  iştirak qaydaları, maliyyələşdirmə 

prinsipləri və s. barədə ölkədə fəaliyyət göstərən tədqiqatçıları və alimləri 

məlumatlandırmaq; 

 Hüquqi və fiziki şəxslərə mövzu seçiminə, layihə ideyasının, layihənin 

məqsədlərinin düzgün ifadə edilməsinə, tərəf  müqabili axtarışına və digər 

məsələlərə dair məsləhətlər vermək  

və beləliklə yerli tədqiqatçıların Horizon 2020-də iştirakını 

genişləndirmək və aktivləşdirməkdir. 

Məsləhət almaq istəyənlərə telefon, elektron poçt vasitəsilə və ya görüş 

təyin edilərək məsləhət verilir.  Məsləhətlər ödənişsizdir. 

  



Azərbaycanda Horizon 2020-nin Milli Dayaq Nöqtələrinin siyahısı 

 

 NCP function Full name Organization Contact details 

1 National NCP 

coordinator 

Ibrahim Quliyev Presidium of Azerbaijan 

National Academy of Sciences 

(ANAS) 

ibrahim.guliyev@science.az 

994124923243 

2 Legal and Financial 

aspects 

Tofig Babayev Regional Innovative 

Technology Academy 

(R.I.T.A. LLC) 

tbabayev@bk.ru 

tofig.babayev@gmail.com  

depart5@isi.az 

99450 212-59-13  

99412 539-13-68 

3 SMEs Arif Najimov "Architecture, Construction 

and Design" Public Union, 

Baku Engineering University 

(BEU) 

ari_coordinator@yahoo.com 

anajimov@beu.edu.az 

99412 349-99-57 (ext. 2427)  

99455 255-19-62  

99450 622-37-10 

4 Access to Finance Rufat Efendiyev 

 

Institute of Economy, ANAS erufat@gmail.com 

rufat@economics.com.az 

99412 510-37-92 (ext. 125)       

99455 777-17-77 

5 European Research 

Council 

Ilham 

Humbatov 

"Cavan" Youth Movement 

Public Union 

ilhamh@gmail.com 

ilham.humbatov@cavan.az 

99412 496-34-14  

mailto:ibrahim.guliyev@science.az
mailto:tbabayev@bk.ru
mailto:tofig.babayev@gmail.com
mailto:ari_coordinator@yahoo.com
mailto:anajimov@beu.edu.az
mailto:erufat@gmail.com
mailto:rufat@economics.com.az
mailto:ilhamh@gmail.com
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99450 227-20-01 

6 Future and Emerging  

Technologies 

Farkhad Aliyev Azerbaijan University of 

Architecture and Construction  

faliyev2010@gmail.com 

farhad.aliyev@azmiu.edu.az 

99412 434-15-97  

99450 205-95-90 

7 Marie Sklodowska-

Curie actions on 

skills, training and 

career development 

Zaur Hasanov Institute of Archaeology and 

Ethnography, ANAS 

zaurmail@gmail.com 

arxeoetno@archaeol.org 

99450 988-42-39  

99412 539-36-49 

Yashar Omarov Ministry of Education of  

Azerbaijan and BSU 

 

yasharomarov@gmail.com 

yashar.omarov@edu.gov.az 

99412 599-11-55  

99450 330-01-25 

8 European Research 

Infrastructures 

Sabina 

Hajizadeh 

Azerbaijan State Academy of 

Physical Education and Sport 

shajizada1@gmail.com 

99412 507-05-1508,  

99450 705-15-08 

9 Information and 

Communication 

Technologies (ICT) 

Vugar Musayev Institute of Information 

Technology, ANAS 

 

iro@iit.science.az 

vuqarmusa@gmail.com 

99412 510-15-42 

99451 603-09-66 

10 Nanotechnologies, 

advanced materials 

and advanced 

manufacturing and 

Khuraman 

Ahmadova 

Azerbaijan National Academy 

of Sciences 

 

x.khalilova@rambler.ru 

frteb@science.az 

99455 869-87-27  

99412 492-60-83 

mailto:faliyev2010@gmail.com
mailto:zaurmail@gmail.com
mailto:yasharomarov@gmail.com
mailto:yashar.omarov@edu.gov.az
mailto:shajizada1@gmail.com
mailto:x.khalilova@rambler.ru
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processing 

 

Ayten 

Khasayeva 

Oil and Gas Institute, ANAS khasayeva.ayten@gmail.com  

khayten@mail.ru  

99450 350-14-25 

99412 493-67-51 

11 Space 

 

Mahir 

Pirguliyev 

Shamakhi Astrophysical 

Observatory named after 

Nasiraddin Tusi 

shaomahir@gmail.com  

99412 439-82-48  

99412 439-43-04  

99412 510-82-91 

99477 526-21-77 

12 Health, demographic 

change and wellbeing 

 

Orkhan Isayev Azerbaijan Medical  

University 

isayev.orkhan@yahoo.com 

isayev.orkhan@amu.edu.az 

99450 394-11-29   

99412 597-38-57 

Rahima 

Gabulova 

Azerbaijan Medical University 

and Ministry of Youth and 

Sports of Azerbaijan 

rahima.gabulova@gmail.com 

rahima.gabulova@amu.edu.az 

99412 441-31-85 

99455 909-00-40 

99450 340-76-73 

13 Food security, 

sustainable 

agriculture, marine 

and maritime 

research and the bio-

economy; & 

Biotechnology 

Nabil Seyidov The Ministry of Healthcare of 

Azerbaijan 

Nzseidov@yahoo.com 

Nabil.seyidov@isim.az 

99450 349-29-48   

99412 430-52-85 

Farid 

Seyfullayev 

Central Botanical Garden, 

ANAS 

fseyfullayev@yahoo.com 

99455 615-09-05  

99412 502-43-21 

14 Secure, clean and Yusif Baku Engineering University yabdullayev@qu.edu.az  

mailto:isayev.orkhan@yahoo.com
mailto:rahima.gabulova@gmail.com
mailto:Nzseidov@yahoo.com
mailto:fseyfullayev@yahoo.com
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efficient energy Abdullayev yabd14@gmail.com 

99412 448-28-62 (ext.1303)  

99450 692-79-94 

15 Smart, clean and 

integrated transport 

Gulam Babayev Institute of Geology and 

Geophysics, ANAS 

babayev74@gmail.com  

99412 510-01-41 (ext.254) 

99450 390-40-75 

 

16 Climate action, 

resource efficiency 

and raw materials 

Rovshan 

Kerimov 

Institute of Geography, ANAS rovshan_karimov@yahoo.com  

r.karimov@geo.science.az 

99412 538-29-00   

 99450 488-64-20     

 

17 Inclusive, innovative 

and reflective 

societies; science in 

and for society;  

widening 

participation 

Elshan 

Ahmadov 

The Academy of Public 

Administration under the 

President of the Republic of 

Azerbaijan 

elshen80@gmail.com  

elshan.ahmadov@dia.edu.az 

99412 437-20-36  

99455 277-07-13 

18 Security 

 

Rajiv Gurbanov Institute of Law and Human 

Rights, ANAS 

radjiv_qurbanov@mail.ru 

rajiv.gurbanov@huquq.org.az 

99451 600-50-10  

99455 799-89-17 

19 Euratom 

 

Ibrahim 

Gabulov 

Institute of Radiation 

Problems, ANAS 

ibrahim_gabulov@yahoo.com 

99412 539-33-91 

99450 350-02-93 

Fuad Novruzov Head Of Nuclear Medicine drnovruzov@gmail.com 

mailto:drnovruzov@gmail.com
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Department, National Centre 

of Oncology,  Ministry of 

Health 

fuad.novruzov@ntm.az 

99412 533-21-47 

99450 335-09-44 

 

20 Joint Research Centre 

 

Raziya Isayeva Khazar University isayevaraziya@gmail.com 

99412 429-45-86   

99450 348-75-68 

21 Spreading excellence 

and widening 

participation 

Aynura 

İsmayilova 

Institute for Scientific 

Research on Economic 

Reforms under the Ministry of 

Economy of the Republic of 

Azerbaijan 

a-ismayilova@hotmail.com 

99412 430-79-11   

99455 600-12-99 

22 Science with and for 

Society 

Samir Sattarov Institute of Literature named 

after Nizami Ganjavi, ANAS 

tehsil@science.az 

samir@op.pl 

99412 510-35-70 

99455 271-00-79 

 

 

 

 

 

mailto:isayevaraziya@gmail.com
mailto:a-ismayilova@hotmail.com
mailto:samir@op.pl

