Azərbaycan Respublikasının
Gənclər Fondunun Müşahidə
Şurasının 04 oktyabr 2018-ci il
tarixli Q-03 nömrəli Qərarı
ilə təsdiq edilmişdir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ GƏNCLƏR FONDUNA GƏNCLƏR SİYASƏTİ İLƏ
BAĞLI PROQRAM VƏ LAYİHƏLƏRİN QRANT MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ
MÜSABİQƏLƏR ÇƏRÇIVƏSINDƏ VƏ MÜSABİQƏDƏN KƏNAR GƏNCLƏR
TƏŞKİLATLARINDAN DAXİL OLANLAYİHƏ TƏKLİFLƏRİNİN EKSPERTİZASI VƏ
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ MEYARLARI
I. Ümumi müddəalar
1.1.
“Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fonduna Gənclər siyasəti ilə bağlı
proqram və layihələrin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələr çərçıvəsındə və
müsabiqədən kənar gənclər təşkilatlarından daxil olan layihə təkliflərinin ekspertizası və
qiymətləndirilməsi Meyarları” (bundan sonra - Meyarlar) Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin 29 avqust 2018-ci il tarixli 253 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun vəsaitindən istifadə, o cümlədən Fondun
vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin verilməsi Qaydası”nın 1.1-ci yarımbəndinə və 11-ci
bəndinə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 16 oktyabr 2018-ci il tarixli 451
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Gənclər siyasəti ilə bağlı proqram və layihələrin qrant
maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi Qaydası“nın 5-ci bəndinə və
Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun (bundan sonra – Fond) Nizamnaməsi”nin
3.1.6-cı yarımbəndinə müvafiq olaraq hazırlanmışdır.
1.2.
Bu Meyarlar Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış
gənclər təşkilatlarının və 16-29 yaşlarında olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
(bundan sonra-gənclər) qrant müsabiqələri çərçivəsindəvə gənclər təşkilatlarının
müsabiqədən kənar təqdim etdiyi layihə təkliflərinin qiymətləndirilməsi və ekspertizası
meyarlarını tənzimləyir.
II. Ekspertiza meyarları
2.1. Fondun qrant müsabiqələri çərçivəsində və müsabiqədənkənar
maliyyələşdirilən layihələrin Fondun Nizamnaməsinə uyğunluğu, onların icrasının
mümkünlüyü və gözlənilən nəticələri, davamlılıq səviyyəsini və maliyyələşdirmənin
məqsədəuyğunluğunu müəyyən etmək üçün gənclərin və gənclər təşkilatlarının təqdim
etdikləri layihələrin ekspertizası aparılır.
2.2. Fonda qrant müsabiqələri çərçivəsində təqdim olunan layihə təkliflərinin
ekspertizası 2 mərhələdə aparılır:
2.2.1. layihənin ilkin (texniki) ekspertizası;
2.2.2. layihələrin qiymətləndirilməsi və qərarların qəbul edilməsi.

2.3. Layihənin ilkin (texniki) ekspertizası zamanı aşağıdakı meyarlar əsas
götürülür:
2.3.1. layihənin və əlavə olunmuş sənədlərin müsabiqə qaydalarına və texniki
tələblərə cavab verməsi;
2.3.2. resipiyentin Fondun əvvəlki müsabiqələrində iştirakı və hesabatlılıq vəziyyəti;
2.3.3. layihənin mövzusunun Fondun elan etdiyi istiqamətlərə uyğunluğu;
2.3.4. layihənin adının onun məzmununa uyğunluğu;
2.3.5. layihənin orijinallığı, digər layihə təkliflərindən fərqli olması;
2.3.5. layihədə qaldırılan problemin aktuallığı, faydalılığı və əsaslandırılması;
2.3.6. layihənin məqsədinin konkretliyi və problemin həllinə uyğunluğu;
2.3.7. layihənin vəzifələrinin aydın təsvir olunması və qoyulan məqsədə çatmağa
yönəldilməsi;
2.3.8. layihədən faydalananların və layihənin keçiriləcəyi coğrafi ərazinin dəqiq
müəyyənləşdirilməsi və qaldırılan problemlə bağlılığı;
2.3.9. layihə çərçivəsində görüləcək işlərin aydın təsvir olunması, mümkünlüyü,
ardıcıllığı, qaldırılan problemin həllinə, qoyulan məqsəd və vəzifələrə çatmağa
yönəldilməsi;
2.3.10. layihənin icra planının düzgün tərtib olunması, görüləcək işlər üçün real
müddətlərin müəyyənləşdirilməsi;
2.3.11. layihənin təklif olunan monitorinq və qiymətləndirmə mexanizmlərinin
layihənin əldə ediləcək nəticələrinin səmərəli qiymətləndirilməsinə imkan yaratması;
2.3.12. gözlənilən nəticələrin real təsvir olunması, konkretliyi və layihədə qaldırılan
problemin həllinə təsiri;
2.3.13. layihənin davamlılıq göstəricilərinin aydın təsvir olunması;
2.3.14. layihənin büdcəsinin Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə,
Fondun tələblərinə və görüləcək işlərə uyğun tərtib olunması;
2.3.15. layihəni icra edəcək gənclər təşkilatının və ya gəncin layihənin istiqamət
sahəsi üzrə müvafiq təcrübəyə malik olması;
2.3.16. layihədə dublikasiya və təkrarlılığa yol verilməməsi.
2.4. Qrant müsabiqələri çərçivəsində layihənin qiymətləndirilməsi və qərarların
qəbulu Müşahidə Şurası tərəfindən həyata keçirilir və Şura aşağıdakı meyarları əsas
götürür:
2.4.1. Layihənin müzakirəsi və layihənin Nazirlər Kabinetinin “Gənclər siyasəti ilə
bağlı proqram və layihələrin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi
Qaydası”na uyğunluğunu, ictimai əhəmiyyətini, səmərəli və real olmasını, habelə
davamlılığı;
2.4.2. layihənin büdcəsinin uyğunluğu;
2.4.3. hər bir layihə üzrə qrantın verilməsi və ya verilməsindən imtina edilməsi
barədə qərarın qəbul edilməsi.
2.5. Müsabiqədən kənar gənclər təşkilatlarının təqdim etdiyi layihələrin yekun
qiymətləndirilməsi Fondun İcraçı direktoru tərəfindən aparılır.
2.5.1. Fond ilkin (texniki) ekspertizanın nəticələri ilə bağlı hər bir müraciət haqqında
arayış hazırlayır və Fondun İcraçı direktoruna təqdim edir.
2.5.2. İcraçı direktor təqdim edilən arayışlar əsasında müraciətlərə baxır, Müşahidə
Şurasının sədri ilə razılaşdırır, qiymətləndirir və qərarlar qəbul edir.

