Texniki əməkdaşlıq çərçivəsində kiçik layihələrin maliyyəşdirilməsi
haqqında məlumat
Hər il Bakıdakı Almaniya Səfirliyi əhalinin kasıb və yoxsul təbəqəsinin yaşayış vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına xidmət edən seçilmiş yerli layihəçiləri dəstəkləyir. Bu məlumat
vərəqəsində lahiyələrin maliyyələşdirilməsi, sənədlərin təqdim olunması və layihənin həyata
keçirilməsi zamanı nələrin nəzərə alınması öz əksini tapmışdır.
Almaniya Səfirliyi aşağıda göstərilən meyarlara uyğun olan layihələri maliyyələşdirir
1. Layihənin məqsədi əhalinin kasıb və yoxsul
təbəqəsinin yaşayış vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına yönəlməlidir.
2. Layihəni yerli ixtisaslı layihəçi (məsələn: QHT, yardım qruplar, yerli idarələr, kilsələr və
s.) həyata keçirtməlidir və layihə bu layihəçi tərəfindən maliyyələşdirilməməlidir.
3. Həm layihəçinin həm də yerli əhalinin şəxsi iştiraki nəzərdə tutulur (iş fəaliyyəti və ya öz
vəsaitlərin cəlb edilməsi).
4. Maliyyə yardımının məbləği maksimal 8.000 avro təşkil edir, əsaslandırılmış müstəsna
hallarda isə məbləğ 13.000 avro təşkil edir.
5. Ümumi maliyyələşdirmə təmin olunur.
6. Layihə bir dəfə maliyyəşdirilir və təkrar olunan öhdəlikləri nəzərə almır (məsələn:
gündəlik tələbat malları: qida məhsulları, dərman, parça, yun, boyalar və s.).
7. Layihə üçün lazımlı materiallar Azərbaycanda əldə edilir.
8. Layihə ilin sonuna qədər (31.12.) başa çatmalıdır.
9. Tədbirlər davamlı təsirə malikdir.
10. Layihə gender amillərini nəzərə alır.
Mümkün olan layihələr
-

-

Infrastruktur tədbirləri (adi quyu / içməli su qurğusu, qorucu səddin tikilməsi / bərpası;
suvarma qurğusu / suyığan qurğu / suyığan hovuzun tikilməsi; çirkab sular üçün quyunun
tikilməsi / /içməli su borusunun tikilməsi üçün əlavə vəsaitlərin verilməsi, körpü və
küçələrin tikilməsi)
Yeni iş yerlərinin və gəlir mənbələrinin yaradılmasına dair tədbirlər (turizmin
inkişafı, sənətkarlığın dəstəklənməsi, uşağ evlərinin /sosial müəssisələrin dəzgah / tikiş
maşınları ilə təchizatı və s.)
Gəlir və qidanın yaxşılaşdırılması (xüsusilə kənd təssərüfatı sahəsində (icmaların
yardım qruplarının maliyyədirilməsi, məsələn: qidalanmanın yaxşılaşdırilması/ toxuçuluq
sexi / ambarın tikilməsi)
Tədris və peşə proqramları, təkmilləşmə kursları
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Maliyyə yardımının verilməsi üsulu
Ərizələr Almaniya Səfirliyinin İqtisadiyyat şöbəsinə verilə bilər.
Ərizədə aşağıda göstərilən məlumat öz əksini tapmalıdır:
1. Layihəçinin təsviri
2. Layihə haqqında məlumat (məqsəd, həyata keçirilmə, vaxt planı)
3. Xərclər və maliyyə planı (təşkilatın öz vəsaitləri və üçüncü tərəfin yardımları ilə
birlikdə)
Bu məlumat vərəqəsinə müvafiq ərizə-anketi əlavə edilir. Xahiş edirik nəzərə alasınız ki,
layihədə çalışan əməkdaşların xərcləri (əməkhaqqı, maaş və honorar ) habelə idarəetmə
və yol xərcləri ödənilmir.
Ərizə veriləndən sonra Almaniya Səfirliyi layihələri şeçəcək və ikinci mərhələdə layihələrə
baş çəkəcək. Layihələrə baxılandan sonra son seçki olacaq. Seçilmiş layihəçilərlə donor
maliyyə yardımı haqqında müqavilə bağlanacaq. Maliyyə yardımı hissə-hissə ödənilir;
layihənin gedişatı hər zaman yerində yoxlanıla bilər.
Layihə başa çatandan sonra 6 ay ərzində layihəçi layihənin gedişatı və uğuru haqqında
fəaliyyət hesabatı, bütün qəbzlərin əslini bə hesab məruzəsini (əlavə) təqdim etməlidir.
Layihə son baxışdan sonra qəbul olnur. Baxış zamanı layihəçinin məqsədinə nail olması
yoxlanılır.
Nəzərə alınmayan layihələr
a) fərdi şəxslərin və ya imtiyazlı qrupların maliyyəşdirilməsinə xidmət edən layihələr,
b) böhran və ya fövqəladə hallarda humanitar və ya qida yardım ilə bağlı layihələr,
c) Federal büdjə tərəfindən xüsusilə maliyyələşdirilən diğər layihələr (alman dilinin tədrisi,
alman irsi və ya demokratizasiya prosesinin qorunub saxlanılması və s),
d) layihənin gələcək xərcləri layihəçi tərəfindən ödənilməzsə və ya layihə iki ildən az
fəaliyyət göstərə biləcək təqdirdə,
e) ölkənin yalnız idarə və ya dövlət strukturları üçün faydalı olan və ölkə əhaliysinin yaşayış
vəziyətinə bir başa xeyir verməyən layihələr,
f) polis və hərbi sahələrə aid olan yalnız xeyirxah təqdimat məqsədlərə və ya əlaqələrin
qorunub saxlanılmasına xidmət edən layihələr.
Əlaqə
Layihə maliyyələşdirilməsinə dair ərizəni Siz aşağıda göstərilən ünvana göndərə bilərsiniz:
Almaniya Səfirliyi – İqtisadi şöbə
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