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HAQQIMIZDA

HAQQIMIZDA
LAYİHƏ HAQQINDA
Sahibkarlar və biznesə yeni başlayanlar üçün faydalı dəstək
mexanizmi olan bu layihə “Prima Consulting” MMC tərəfindən
dövlət, özəl və ictimai sektor arasında əmək- daşlıq modelinə
əsasən Şəki KOB İnkişaf Mərkəzinin ümumi fəaliyyətinin
birgə təşkili üzrə mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək zəruri
iş həcmini təsvir edir.
Layihənin icra müddəti 2021-ci ili əhatə edir və KOB İnkişaf
Mərkəzində Agentliyin strateji məqsədlərindən irəli gələn
performans göstəricilərinin reallaşdırılmasını hədəfləyir.
Layihənin icra müddəti ərzində ümumilikdə 7 sahibkarlıq
subyektinin effektiv fəaliyyətə başlaması hədəflənib.
Layihəyə ümumi olaraq 50 KOB-un cəlb olunması və onlar
üçün 50 yarı gün, 25 tam gün təlim, 1000 saat konsultasiya
xidmətlərinin təşkili nəzərdə tutulur.

MƏQSƏDİMİZ
Abşeron iqtisadi rayonunda sahibkarlığın inkişafında
mövcud olan maneələri aradan qaldırmaq, kiçik və orta
biznes nümayəndələrini bütün sahələrdə maarifləndirmək
və onların işini əlaqələndirmək, sahibkarlığın inkişafına
əlverişli şərait yaratmaq, bu sahənin ölkə iqtisadiyyatında
rolunun möhkəmləndirilməsinə kömək etməkdir.

MİSSİYAMIZ
Kiçik və orta biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsləri təlimlər
və məsləhət xidmətləri ilə təmin etmək, biznes təşəbbüsləri
olan, fəaliyyətə başlamaq istəyən və yeni fəaliyyətə başlayan
sahibkarları dəstəkləmək, bu sahədə sosial mühitin
yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər aparmaqdır.
aparmaqdır.
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LAYİHƏ ÜZRƏ STATİSTİK
GÖSTƏRİCİLƏR
TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

4

Miqdar

İştirakçı
sayı
(nəfər)

KOB subyeklərinin fəaliyyətləri istiqamətində
maarifləndirici müzakirələrin aparılması

12 saat

47

Koronavirus pandemiyası
səbəbindən təlimlər
onlayn təşkil edilmişdir

Gənclər üçün təlimlər: Satış
texnikaları, vergi və sənəd
mübadiləsi, antikorrupsiya, biznes
hüququ, investisiya layihələrinin
yazılması, sosial media marketing

Həvəskar və ideyasını reallaşdırmaq istəyən
gənclərin maarifləndirilməsi

18 saat

94

Koronavirus pandemiyası
səbəbindən təlimlər
onlayn təşkil edilmişdir

3.

Layihələrin hazırlanması üzrə
müxtəlif qruplara təlimlər. (KOBİAQRANT LAYİHƏSİ)

Layihənin ayrı-ayrı bəndləri və büdcə formasının
tərtib olunması ilə bağlı zəruri anlayışların
aşılanması

6 saat

13

Koronavirus pandemiyası
səbəbindən təlimlər
onlayn təşkil edilmişdir

4.

Əməkdaşlıq görüşü:
FAO(Azərbaycan- BMT-nin Ərzaq
və Kənd Təsərrüftaı Təşkilatı və Şəki
KOBİM arasında)

Regionlarda sahibkarlığın inkişafına dəstək
məqsəd ilə təşkil olunmuş və KOBİM-lərin
xüsusilə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan
sahibkarlara dəstək mexanizmləri haqqında
məlumat verilib.

1 saat

11

Koronavirus pandemiyası
səbəbindən görüş onlayn
təşkil edilmişdir

5.

Qadın sahibkarlara KOBİM-in dəstək
mexanizmləri barəsində seminar

Qadın KOB-lara Şəki KOBİM-in fəaliyyəti və
biznes ideyalarının inkişafına dəstək məqsədli
maarifləndirmə

2 saat

6

Koronavirus pandemiyası
səbəbindən təlimlər
onlayn təşkil edilmişdir

№

Həyata keçirilmiş tədbirlər

1.

1-ci və 2-ci qrup KOB-lara təlimlər:
Satış texnikaları, layihələrin yazılması
və büdcə tərtibatı, öz biznesinə
başla, vergi yoxlamaları

2.

Məqsəd

Qeyd
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LAYİHƏ ÜZRƏ STATİSTİK GÖSTƏRİCİLƏR

LAYİHƏ ÜZRƏ STATİSTİK
GÖSTƏRİCİLƏR
MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

№

Həyata keçirilmiş tədbirlər

Məqsəd

Miqdar

İştirakçı
sayı
(nəfər)

3saat

1 nəfər

Biznes planın
hazırlanması mərkəzin
ekspertləri tərəfindən
mərhələli şəkildə həyata
keçirilir

Qeyd

1.

Biznes planın yazılması

İdeyası olan gənclərə və mövcud biznesini
genişləndirmək istəyən KOB subyeklərinə biznes
planın yazılmasında dəstək

2.

Layihələrin yazılması və büdcə
tərtibatı

Layihənin normativləri və büdcə planınn
hazırlanmasında dəstək

23 saat

6 nəfər

Pandemiya ilə bağlı
qaydalar nəzərə
alınaraq 2 nəfərlik
qruplarla üzbəüz təşkil
olunmuşdur

3.

Aqronom xidməti

Bitkiçiliklə məşğul olmaq istəyən KOB
nümayəndələrinə texniki dəstəyi təmin etmək

50 saat

9 nəfər

Sahə üzrə aqronomekspert əraziyə cəlb
edilmiş, lazımi tövsiyələr
edilmişdir

4.

Meyvə qurutma texnologiyası

KOB subyektlərinə meyvə qurutma
texnologiyaları və şəraiti barəsində texniki dəstək

24 saat

5 nəfər

Sahə üzrə texnoloqekspert əraziyə cəlb
edilmiş, lazımi tövsiyələr
edilmişdir

5.

Dövlət proqramlarına müraciət

Dövlət proqramlarının elan etdiyi qrandlara
müraciət etmək yolları barəsində dəstək

23 saat

6 nəfər

Pandemiya ilə bağlı
qaydalar nəzərə
alınaraq 2 nəfərlik
qruplarla üzbəüz təşkil
olunmuşdur

6.

Korporativ hüquq

KOB-lara xidməti müqavilələrin hazırlanması və
patent hüququnun əldə edilməsində dəstək

3 saat

2 nəfər

Müqavilə və patent
hüququ üzrə fərdi
məsləhətləşmə

7.

Vergi bəyanatları

Vergi və DSMF hesabatları üzrə elekton sənəd
mübadiləsi mövzusunda dəstək

9 saat

3 nəfər

Koronavirus pandemiyası
səbəbindən onlayn təşkil
edilmişdir

8.

Sosial Media Marketing

KOB subyektlərinə, öz biznesini tanıtmaq
məqsədilə sosial platformalarda hesabların
yaradılmasına maarifləndirici dəstək

4 saat

2 nəfər

Koronavirus pandemiyası
səbəbindən onlayn təşkil
edilmişdir
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MƏKANIN
SEÇİLMƏSİ

6

MƏKANIN SEÇİLMƏSİ

INFO-DIGEST (I rüb / 2021)

TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
Şəki KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən “Biznes hüququ”
mövzusunda onlayn təlim keçirilib.
Təlimdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı ölkə qanunvericiliyinin tələbləri, sahibkarlıq fəaliyyəti
ilə bağlı hüquqi prosedurlar, sənədləşmə, haqsız rəqabət və ümumilikdə sahibkarlığın
hüquqi tərəfləri ərtafında geniş müzakirələr aparılıb. Şəki şəhəri və ətraf bölgələrdən 25-ə
yaxın sahibkar və sahibkar olmaq istəyən şəxslər iştirak etmiş və onları maraqlandıran suallar
cavablandırılmışdır.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
Şəki KOB İnkişafı Mərkəzi tərəfindən “Antikorrupsiya”
mövzusunda onlayn təlim keçirilib.
Təlimdə antikorrupsiya ilə bağlı qanunvericilik, xüsusilə sahibkarlıq fəaliyyəti zamanı qanun
pozuntuları, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində yerli və beynəlxalq təcrübə, vətəndaş
məsuliyyəti əsas müzakirə mövzusu olmuş, iştirakçıların sualları cavablandırılmışdır. Təlimdə
32 sahibkar və sahibkar olmaq istəyən şəxslər iştirak etmişdir.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
Sosial şəbəkələrdə məhsulların tanıdılması ilə bağlı
təlim təşkil olunub
Təlimdə KOB subyektlərinin məhsullarını təqdim etməsi, sosial şəbəkələrdə izləyici kütləsini
artırmaq, potensial kütləni cəlb etmək və biznesini geniş kütləyə çatdırmaq üsulları haqqında
müzakirələr aparılıb. 15 KOB subyektinin iştirak etdiyi təlimin gedişatında bəzi iştirakçıların
öz biznesini tanıtmaq məqsədilə sosial platformalarda hesabların yaradılmasına köməklik
göstərilib, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
Şəki KOBİM tərəfindən “Öz biznesinə başla”
mövzusunda təlim keçirilib
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Şəki KOB İnkişafı Mərkəzinin təşkilatçılığı
və sahibkar düşüncə tərzinin təşviqi məqsədi ilə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq
istəyən 15 gəncin iştirakı ilə “Öz biznesinə başla” mövzusunda onlayn təlim keçirilib. Təlimdə
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonundan qatılan gənclərin ideyaları üzərindən, real misallarla fikir
mübadiləsi aparılıb, təlimçi-eskpert tərəfindən biznes fəaliyyəti üçün atılmalı olan ilkin
addımlar, hazırki bazar şəraiti və mövcud imkanlar haqqında məlumat verilib. Təlim zamanı
iştirakçılar tərəfindən verilən suallar mərkəzin eksperti tərəfindən cavablandırılıb.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
Şəki KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən “Layihə təklifinin
hazırlanması və büdcə tərtibatı” mövzusunda onlayn
təlim keçirilib.
Təlimdə xüsusilə, KOB-ların inkişafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin
maliyyələşdirilməsinə dair KOBİA tərəfindən elan edilmiş müsabiqəyə təqdim edilməli olan
müvafiq sənədlər - layihə forması, büdcə tərtibatı barədə məlumat verilib, eləcə də ideyanın
formalaşdırması və reallaşdırılmasına dair müzakirələr aparılıb. Mərkəzin eksperti tərəfindən
KOB subyektlərini maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
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TƏLİM XİDMƏTLƏRİ

TƏLİM
XİDMƏTLƏRİ
Şəki KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən “Vergi orqanı ilə
vergi ödəyiciləri arasında elektron sənəd mübadiləsi”
mövzusunda onlayn təlimi keçirilib.
Təlimdə www.e-taxes.gov.az portalından istifadə qaydaları, vergi, #DSMF və statistika
hesabatlarının təqdim edilməsi, e-qaimələrin tərtib olunması, rüblük və illik
hesabatların hazırlanması mövzusunda müzakirələr aparılıb. Eyni zamanda təlim
iştirakçılarının bəyənnamələrin hazırlanması və təqdim edilməsi ilə bağlı sualları cavablandırılıb,
proses əyani şəkildə göstərilib. Təlimdə 9 KOB subyekti iştirak etmişdir.
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MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

MƏSLƏHƏT
XİDMƏTLƏRİ
Şəki KOBİM tərəfindən sahibkarlar üçün hüquqi
məsələlərə dair məsləhət xidmətləri göstərilir.
Şəki KOBİM-ə olan müraciət əsasında Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda quru meyvə
satışı ilə məşğul olan sahibkara xidməti müqavilələrin tərtib olunması, əqli mülkiyyətin
patentləşdirilməsi və digər hüquqi məsələlərlə bağlı fərdi məsləhət xidməti göstərilib.
Mərkəzin eksperti tərəfindən həmçinin sahibkarı maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
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MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

MƏSLƏHƏT
XİDMƏTLƏRİ
KOB subyektlərinə Dövlət proqramlarının elan etdiyi
qrandlara müraciət etmək yolları haqqında məsləhət
xidmətləri göstərilmişdir.
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) müxtəlif sektorlarda mikro, kiçik və orta
sahibkarlıq subyektləri üçün biznes yönümlü təlimlərini və məsləhət xidmətlərini davam
etdirir. KOBİA-nın Sumqayıt KOB İnkişaf Mərkəzinin (KOBİM) dəstəyi ilə gənc sahibkara tibbi
xidmət sahəsində xidməti müqavilələrin hazırlanması ilə bağlı hüquqi məsləhət xidməti
göstərilib.
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MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

MƏSLƏHƏT
XİDMƏTLƏRİ
Mövcud və ya yeni yaranan biznesin lazımi
istiqamətdə düzgün inkişaf etdirilməsi üçün tələb
olunan vacib alətlərdən biri də planlaşdırma, biznes
layihələrin və büdcənin düzgün tərtib olunmasıdır.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq 20-21 fevral tarixində Şəki KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən KOB
subyektlərinə “Layihələrin yazılması və büdcə tərtibatı” mövzusunda məsləhət xidmətləri
göstərilib.
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MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

MƏSLƏHƏT
XİDMƏTLƏRİ
21 fevral tarixində Şəki şəhərində fəaliiyət göstərən sahibkara gübrələməylə bağlı məlumat
verilmiş, dərmanlama və zərərvericilə qarşı tədbir yolları haqqıbda məsləhət xidməti
göstərilmişdir.
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MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

MƏSLƏHƏT
XİDMƏTLƏRİ
16 fevral tarixində Şəki KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən Zaqatala rayonunda fəaliyyət göstərən
sahibkara meyvə qurutma texnologiyaları və şəraiti barəsində məxləhət xidməti göstərilmişdir.
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MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

MƏSLƏHƏT
XİDMƏTLƏRİ
Şəki KOB İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Şəki
şəhərində fəaliyyət göstərən sahibkarlarla görüş
keçirilib.
Görüşdə ümumilikdə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərən 15-ə yaxın KOB subyekti
iştirak edib. Görüş zamanı Şəki KOBİM-in ekspertləri tərəfindən Şəki şəhərində
fəaliyyət göstərən sahibkarların sualları cavablandırılıb, onlara fəaliyyət istiqamətlərinə
uyğun məsləhət xidmətləri göstərilib. Belə ki, görüşdə sahibkarlar mövcud maliyyə
mənbələri, qrant maliyyələşmə layihələri, aqro turizm, istehsal və ixrac, startap
layihələrin yazılması, patentləşmə, Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun güzəştli kreditləri
barədə məlumatlandırılıb. Həmçinin, dövlətin güzəştli kreditlərindən yararlanmaq
üçün layihələrin tərtibatı və biznes planın hazırlanması üzrə qarşılıqlı fikir
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MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ

MƏSLƏHƏT
XİDMƏTLƏRİ
9 aprel tarixində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Sumqayıt, Xaçmaz
və Şəki KOB İnkişaf Mərkəzlərinin nümayəndələri və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı
Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi arasında onlayn görüş keçirilib.
Regionlarda sahibkarlığın inkişafına dəstək məqsəd ilə təşkil olunmuş görüşdə, KOB
İnkişaf Mərkəzləri və FAO-nun birgə fəaliyyət imkanları haqqında fikir mübaduləsi
aparılmış, KOB İnkişaf Mərkəzlərinin xüsusilə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarlara
dəstək mexanizmləri haqqında məlumat verilmişdir. Bildirilmişdir ki, ölkə ərazində
halhazırda 5 KOB İnkişaf Mərkəzi fəaliyyət göstərir və onların əsas fəaliyyət istiqaməti
sahibkarların maarifləndirilməsi, biznes planın hazırlanması, maliyyə mənbələrinə çıxış
imkanlarının yaradılması, bazar araşdırılması, vergi, biznes hüququ və s. əhatə edir. KOB
İnkişaf Mərkəzləri tərəfindən göstərilən xidmətlərin daha çox KOB subyektlərini əhatə
etməsi, regionlarda sahibkarların inkişafına dəstək, işsizliyin aradan qaldırılması, kənd
təsərrüfatı da daxil olmaqla ölkə iqtisadiyyatının inkişafına təkan vermək üçün BMT-nin
Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlığın qurulması razılaşdırılmışdır.
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