
 

 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
QEYRİ-HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARINA DÖVLƏT DƏSTƏYİ AGENTLİYİNİN 

2021-Cİ İL ÜÇÜN KİÇİK QRANT MÜSABİQƏSİ İLƏ BAĞLI  
 

ELANI 
Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi (bun-

dan sonra “Agentlik”) QHT-ləri “Kiçik qrant müsabiqəsi”ndə iştirak etmək üçün dəvət edir. 

Agentlik 2021-ci il üçün 7 istiqamət üzrə aşağıda qeyd olunan müsabiqə mövzularını təqdim 
edir: 

Sn 
MÜSABİQƏNİN 

MÖVZUSU QEYD 

1 

İNSAN HAQLARI, 
İCTİMAİ VƏKİLLİK,  
DEMOKRATİYA VƏ 
HÜQUQ MƏSƏLƏLƏRİ, 
İNSAN ALVERİNƏ QARŞI 
MÜBARİZƏ SAHƏSİNDƏ 
TƏŞƏBBÜSLƏRİN 
DƏSTƏKLƏNMƏSİ 

-  İşğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi üz-
rə beynəlxalq aləmə hesablanmış ictimai kampaniyaların təşkili 
və hesabatların hazırlanması;  

- Vətən Müharibəsi zamanı Ermənistanın törətdiyi müharibə ci-
nayətləri və ərazilərin dağıdılması ilə bağlı faktların toplanma-
sı, beynəlxalq təşkilatlar üçün hesabatların hazırlanması; 

- Şəhid ailələri və qazilərin hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı 
məlumatlandırma tədbirlərinin təşkili (qanunvericilik aktları və 
normativ sənədlər barəsində); 

- Müharibədən sonrakı vəziyyət, insan faciələri, dağıntılar, dinc 
əhaliyə dəyən zərəri əks etdirən materialların hazırlanması və 
təbliği; 

- İnsan alveri ilə mübarizə sahəsində görülən işlərin (o, cümlədən 
sığınacaqların) monitorinqi, ictimai müzakirələrin təşkili, nəticə-
lərin təhlili və insan alveri ilə mübarizənin təkmilləşdirilməsi üz-
rə tövsiyələrin hazırlanması;  

-  İnsan alveri qurbanları üçün sığınacaqların işinin təkmilləşdiril-
məsi üzrə fəaliyyətin dəstəklənməsi;  

- İnsan hüquqlarının ayrı-ayrı sahələri üzrə beynəlxalq təşkilatlar 
və BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarına təqdim etmək üçün alter-
nativ hesabatların hazırlanması. 
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ƏTRAF MÜHİTİN VƏ 
SAĞLAMLIĞIN 
QORUNMASI, 
NARKOMANİYA İLƏ 
MÜBARİZƏ 
MƏSƏLƏLƏRİ 

- Ətraf mühitin qorunması üzrə təşəbbüslərin dəstəklənməsi; 
- İşğaldan azad olunan ərazilərə dəyən ekoloji zərərin dəyərlən-

dirilməsi və ekoloji tarazlığın təmin olunması üzrə təşəbbüslərin 
dəstəklənməsi; 

- Plastik və polietilen qablaşdırmanın azaldılması məqsədilə onlar-
dan istifadənin məhdudlaşdırılmasının təşviq edilməsi; 

- “Təmiz şəhər” və “təmiz kənd” ideyasının təbliği;  
- Oxçuçay ilə bağlı beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyaların 

aparılması;  
- Sərsəng su anbarının ekoloji tarazlığı ilə bağlı təhlilərin aparıl-

masına yönələn təşəbbüslərin dəstəklənməsi;  
- Minaların ətraf mühitə və əhalinin sağlamlığına vurduğu ziya-

nın aradan qaldırılması üzrə təşəbbüslərin dəstəklənməsi; 
- Paytaxt və iri şəhərlərdə məişət tullantılarının  toplanması; tə-

mizlənməsi, utilizasiyası ilə bağlı monitorinqlərin aparılması, 
hesabatlarının və təkliflərin hazırlanması; 

- İşğal nəticəsində flora və faunaya dəyən zərərin xəritəsinin mü-
əyyən olunması istiqamətində təşəbbüslərin dəstəklənməsi;  

- Paytaxt və iri şəhərlərdə yaşıllıq  zonalarının  vəziyyəti ilə bağlı 
monitorinqlərin aparılması, hesabatlarının və təkliflərin hazır-
lanması 

- Ekoturizmin təbliği istiqamətində tədbirlərin təşkili; 
- Talassemiya və qohum nikahlarının səbəb olduğu genetik xəstə-

liklər barədə maarifləndirmətədbirlərinin təşkili; 
- İnfeksion xəstəliklərin yoluxma yolları və profilaktikası möv-

zusunda əhalinin maarifləndirilməsi (COVID-19 və digər kəskin 
respirator infeksiyalar, vərəm, hepatit, İİV/QİÇS və cinsi yolla 
keçən infeksiyalar); 

- Qeyri-infeksion xəstəliklər və onların profilaktikası mövzusun-
da əhalinin maarifləndirilməsi (şəkərli diabet, ürək-damar xəs-
təlikləri, xərçəng xəstəlikləri, xroniki respirator xəstəliklər talas-
semiya, hemofiliya və s.); 

- Sağlam həyat tərzinin təbliği, eləcə də zərərli vərdişlərlə müba-
rizə ilə bağlı maarifləndirmə kampaniyalarının keçirilməsi; 

- Narkomaniya aludəçiliyinin qarşısının alınması istiqamətində 
təşəbbüslərin dəstəklənməsi;  

- Autizm spektri pozuntusu və daun sindromundan əziyyət çə-
kən, o cümlədən digər həssas qruplara aid edilən şəxslərin so-
sial-tibbi və psixoloji reabilitasiyası sahəsində təşəbbüslərin dəs-
təklənməsi. 
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ELM, TƏHSİL, 
MƏDƏNİYYƏT VƏ 
AZƏRBAYCANÇILIĞIN 
TƏBLİĞİ 
İSTİQAMƏTİNDƏ 
TƏŞƏBBÜSLƏRİN 
DƏSTƏKLƏNMƏSİ 

- İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ermənilər tərəfindən dağıdıl-
mış və tarixi-mədəniyyət, arxeoloji abidələrin saxtalaşdırılması 
faktları ilə bağlı beynəlxalq aləmi məlumatlandırmaq üçün re-
sursların və hesabatların hazırlanması;  

- Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və təbliği istiqamətində fəa-
liyyətlərin dəstəklənməsi; 

- Peşə təhsilinin təbliği istiqamətində təşəbbüslərin dəstəklən-
məsi;  

- Qeyri-hökumət təşkilatlarının mətbuat və sosial media ilə işlə-
mək bacarıqlarının artırılması üzrə təşəbbüslərin dəstəklən-
məsi; 

- Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində informasiya texnologi-
yalarının imkanlarından istifadənin təşkil olunması üzrə təşəb-
büslər; 

- Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, təbliği sahəsində 
gənclərin cəlb olunması istiqamətində təşəbbüslərinin dəstək-
lənməsi;  

- Zəfər tarixi ilə bağlı mədəni tədbirlərin təşkili;  
- Ədəbi irsimizin təbliğinə həsr olunmuş tədbirlərin təşkili;   
- Təhsildə innovativ təşəbbüslərin dəstəklənməsi; 
- Beynəlxalq elmi platforma və resurslara qoşulmaqla bağlı tə-

şəbbüslərin dəstəklənməsi; 
- Mütaliə imkanlarının yaradılması, oxu mədəniyyətinin təşviqi və 

stimullaşdırılması istiqamətində təşəbbüslərin dəstəklənməsi. 
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SOSİAL (O CÜMLƏDƏN 
ŞƏHİD AİLƏLƏRİ, 
MÜHARİBƏ 
VETERANLARI, ƏLİLLİYİ 
OLAN VƏ DİGƏR HƏSSAS 
QRUPLARA AİD OLAN 
ŞƏXSLƏRİN SOSİAL 
PROBLEMLƏRİNİN, 
MÜHARİBƏ 
TƏSİRLƏRİNƏ MƏRUZ 
QALAN BÖLGƏLƏR İLƏ 
BAĞLI PROBLEMLƏRİN 
HƏLLİ) VƏ İQTİSADİ 
MƏSƏLƏLƏR 

- Dövlət-özəl və qeyri-hökumət təşkilatları arasında üçtərəfli tə-
rəfdaşlıq münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə sorğuların 
keçirilməsi, təhlili və  tövsiyə sənədinin hazırlanması; 

- Əhalinin sosial problemlərinin həlli istiqamətində, sosial-iqtisa-
di islahatların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar maneələrin ara-
dan qaldırılmasına dair ictimai təşəbbüslərin dəstəklənməsi; 

- Azərbaycanda yaşayan əcnəbilərin və qaçqın statusu verilmiş 
şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək məqsədilə tədbirlə-
rin təşkili; 

- Şəhid ailələri və qazilərin sosial problemlərinin həllinə yönələn 
təşəbbüslərin dəstəklənməsi; 

- Müharibənin təsirinə məruz qalan əhali qrupları (uşaqlar, gənc-
lər, yaşlılar, kişilər, qadınlar) və infrastruktur haqqında araşdır-
maların aparılması və hesabatların hazırlanması; 

- Keçmiş məcburi köçkünlərin işğaldan azad olunan ərazilərə qa-
yıdışı ilə bağlı dövlət siyasətinə dəstəyin göstərilməsi;  

- Vətən müharibəsi şəhidlərinin adlarının əbədiləşdirilməsi, Vətən 
müharibəsi iştirakçılarının tanıdılması, gənc nəsilin vətənpər-
vərlik ruhunda tərbiyyəsi istiqamətində tədbirlərin təşkili; 



- Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar ölkə daxilində 
tədbirlərin təşkili; 

- Mina qurbanlarına və onların ailələrinə dəstəyin göstərilməsi 
üzrə təşəbbüslərinin dəstəklənməsi; 

-  İşğaldan azad olunmuş ərazilərin iqtisadi potensialının öyrənil-
məsi və səmrəli istifadəsi barədə tövsiyələrin hazırlanması; 

-  Azərbaycanda iqtisadi inkişaf məsələlərinə dair tədqiqatların apa-
rılması təşəbbüslərinin dəstəklənməsi; 

- Vətən Müharibəsində iştirak edən qazilərə sosial-psixoloji dəs-
təyin göstərilməsi; 

- Dövlət-özəl və qeyri-hökumət təşkilatları arasında üçtərəfli tə-
rəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində təşəbbüslərin dəs-
təklənməsi; 

- Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə 
təşəbbüslərin dəstəklənməsi; 

- Dini radikalizm və ekstremizm təhlükəsinə qarşı mübarizə təd-
birlərinin təşkili. 
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5 AİLƏ, QADIN, UŞAQ VƏ 
GENDER MƏSƏLƏLƏRİ 

- Ailə dəyərlərinin təbliği istiqamətində tədbirlərin təşkili; 
- Qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlə-

rinin təşkili; 
- Erkən və yaxın qohumlar arasında nikahların qarşısının alınma-

sı istiqamətində görülən işlərin monitorinqi, təhlili, fəaliyyətlə-
rin gücləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin hazır-
lanması; 

- Məişət zorakılığı ilə mübarizə sahəsində ictimai müzakirələrin 
təşkili, məişət zorakılığı ilə mübarizənin təkmilləşdirilməsi üzrə 
tövsiyələrin hazırlanması; 

- Gender bərabərliyinin qorunması və gender əsaslı zorakılıqlar 
istiqamətində görülən işlərin monitorinqi, təhlili, fəaliyyətlərin 
gücləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlan-
ması, ictimai müzakirələrin (xüsusilə TV və radio müzakirələri) 
təşkili; 

- Müharibədən əziyyət çəkən qadınlara sosial-psixoloji dəstəyin 
göstərilməsi; 

- Uşaq hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində vəziyyətin analizi, 
uşaq müdafiə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində in-
novativ ideyaların dəstəklənməsi; 

- Qızların təhsili ilə bağlı mövcud vəziyyətin monitorinqi, təhlili 
və tövsiyələrin hazırlanması, ictimai müzakirələrin təşkili 
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AZƏRBAYCANIN MİLLİ 
MARAQLARININ XARİCİ 
ÖLKƏLƏRDƏ VƏ 
BEYNƏLXALQ 
TƏŞKİLATLARDA 
MÜDAFİƏSİ VƏ 
TƏŞVİQİNİN 
DƏSTƏKLƏNMƏSİ 

- Azərbaycanın tolerantlıq və multikultural dəyərlərinin xarici öl-
kələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda təbliği; 

- Azərbaycanın milli maraqlarının xarici ölkələrdə və beynəlxalq 
təşkilatlarda təşviqi (müxtəlif platformalarda iştirak, sosial şə-
bəkələrdə konfrans, müzakirələrin təşkili və s.); 

- Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar beynəlxalq tə-
şəbbüslərin dəstəklənməsi; 

- Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində vandalizm fakt-
ları ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması; 

- Post münaqişə dövründə regionun üzləşdiyi çağırışlar və reallıq-
lar (müxtəlif platformalarda iştirak, sosial şəbəkələrdə konfrans, 
müzakirələrin təşkili və s.); 

- Xarici ölkələrdə işləyən, təhsil alan vətəndaşlarımızın və soydaş-
larımızın milli maraqların qorunması, milli-mənəvi dəyərlərin 
təbliği istiqamətində virtual şəbəkələrinin yaradılması; 

- Beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən beynəlxalq razılaşmalar üz-
rə müqavilə orqanlarına Ermənistan tərəfindən insan hüquq və 
azadlıqlarının pozulması və törədilən hərbi cinayətlərlə bağlı 
məsələlər də daxil olmaqla hesabatların hazırlanması və təqdim 
edilməsi. 

7 

AÇIQ HÖKUMƏTİN VƏ 
İCTİMAİ NƏZARƏTİN 
TƏŞVİQİ, 
KORRUPSİYAYA QARŞI 
MÜBARİZƏ 
MƏSƏLƏLƏRİ 

- Antikorrupsiya mədəniyyətinin formalaşması ilə bağlı təşəbbüs-
lərin dəstəklənməsi;  

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində vətəndaş cəmiyyətinin 
potensialının gücləndirilməsi üzrə təşəbbüslərin dəstəklənməsi; 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində tədqiqatlar və monito-
rinqlərin aparılması, nəticələrin təhlili və bu sahədə səmərəlili-
yin artırılmasına dair tövsiyələrin verilməsi üzrə təşəbbüslərin 
dəstəklənməsi; 

- İctimai nəzarət və ictimai iştirakçılıq sahəsində tədqiqatlar və 
monitorinqlərin aparılması, nəticələrin təhlili və bu sahədə sə-
mərəliliyin artırılmasına dair tövsiyələrin verilməsi üzrə təşəb-
büslərin dəstəklənməsi; 

- Açıq hökumət islahatlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı təşəbbüs-
lərin dəstəklənməsi. 

 

 

 

 

 

 



MÜSABİQƏNİN BAŞLANMASI VƏ BİTMƏSİ TARİXİ: 
● Layihə təklifləri 3 dekabr 2021-ci il tarixdən 9 dekabr 2021-ci il saat 18:00-dək qəbul 

ediləcək, 
● Müsabiqənin nəticələri 14 dekabr 2021-ci il tarixdə elan olunacaq.  
● Qrant müqavilələri 18 dekabr 2021-ci il tarixə kimi bağlanılacaq.  
● Layihələlərin icrası 1 fevral 2022-ci il tarixdən nəzərdə tutulmalıdır.  

 

QRANTIN MƏBLƏĞİ 
● 2020-ci ilin sonunadək qeydiyyatdan keçmiş QHT-lər üçün layihənin maksimum məbləği 10000 

(on min) manat ola bilər.  
● 2021-cı il yanvarın 1-dən sonra qeydiyyatdan keçmiş QHT-lər 5000 (beş min) manatdan artıq 

olmayan məbləğdə layihə təklifləri verə bilər. 
 

LAYİHƏLƏRİN MÜDDƏTİ 
Layihələrin müddəti 3 aydan 6 ayadək ola bilər. 

 

Müraciət üçün tələblər 
• Dövlət qeydiyyatı və bank hesabı olmalıdır. 
• QHT-nin hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışının surəti təqdim edilməlidir. 
• QHT sədrinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti təqdim olunmalıdır. 
• Bank rekvizitləri təqdim olunmalıdır. 
• Təqdim etdiyi mövzu üzrə təcrübəsi olmalıdır. 
• Müsabiqəyə təqdim edilən layihələr Azərbaycan dilində tərtib edilməlidir. 
• QHT-lər Agentliyin www.e-qrant.az saytında e-Ərizə bölməsi vasitəsilə QHT və layihə 

haqqında məlumatları təqdim etməlidir. 
• QHT müsabiqəyə təqdim etdiyi sənədlər üzrə düzəlişlər edə bilməz. 
• Şəxsən, e-mail və ya poçtla təqdim olunan ərizələr qəbul olunmur.   
 
Müsabiqə ilə bağlı əlavə məlumat almaq üçün Agentliyin Layihələrin idarəedilməsi 

departamentinin müdiri Elnur Bağırlıya müraciət edə bilərsiniz.     
 
elnurbaghirli@ngoagency.gov.az,  
office@ngoagency.gov.az 
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