
Avropa Komissiyası koronavirus infeksiyasının yayılmasına qarşı qlobal miqyasda həyata keçirdiyi tədbirləri çərçivəsində Ermənistan, 
Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna üçün təcili dəstək paketini səfərbər edir:

Təcili diqqət tələb edən ehtiyaclara cavab:

Təcili diqqət tələb edən 
ehtiyaclara 

80 milyon avro 

Regionun sosial və iqtisadi cəhətdən 
bərpasına dəstək məqsədilə qısa və   
orta müddətli layihələrə  

təxminən 883 milyon avro 

Səhiyyə sisteminə dəstək 
(30 milyon avro):

• Süni tənəffüs aparatları, laboratoriya avadanlığı, tibbi 
maskalar, tibbi eynəklər, xələtlər və xüsusi tibbi geyimlər kimi 
tibbi cihazlar və şəxsi vasitələrin təmin edilməsi məqsədilə 
ÜST ilə əməkdaşlıq.

• Tibb ocaqlarının və laboratoriyaların işçi heyəti üçün təlimlərin 
keçirilməsi və altı ölkədə maarifləndirmə işlərinin aparılması.

Cəmiyyətin ən aztəminatli qruplarina 
dəstək (11,3 milyon avro):

• Aİ-nin «Sürətli cavab mexanizmi» adlı regional proqramı vasitəsilə 
artıq yerli orta məktəblərdə distant təhsilin inkişafı kimi təcili 
diqqət tələb edən ehtiyaclara cavab məqsədilə vətəndaş cəmiyyəti 
təşkilatlarına 60000 avroya qədər qrantların verilməsi.

• Daha kiçik yerli təşkilatlara subqrantlar vasitəsilə əhalinin ən çox 
zərər çəkmiş hissəsinə yönəlmiş «Şərq Tərəfdaşlığı Həmrəylik 
Proqramının» icrasına başlanılacaq.

Sosial-iqtisadi təsirlərin məhdudlaşdırılması:
TEAM EUROPE olaraq Avropanın əlaqələndirilmiş dəstəyini təmin etmək üçün Aİ-yə üzv dövlətlərdə fəaliyyət göstərən Beynəlxalq 
Maliyyə Qurumları (BMQ-lər) və maliyyə institutları ilə sıx əməkdaşlıq: 

Özünüməşğul və digər 
şəxslər daxil olmaqla, 

KOM-ların kreditlərə asan 
çıxışına kömək və böhrandan 

sonra müəssisələrin bərpasına 
şərait yaratmaq üçün 

100 milyon avro dəyərində 
yeni dəstək proqramı.

EU4Business təşəbbüsü 
vasitəsilə KOM-lar üçün 

nəzərdə tutulmuş 
200 milyon avro dəyərində yerli 

valyutalarla ödənilən mövcud 
kredit xətləri və qrantlar.

Regionda likvidliyin 
dərhal təmin olunması 

məqsədilə Aİ-nin risklərin 
idarə edilməsi üzrə əsas aləti 

olan Avropa Dayanıqlı İnkişaf 
Fondu (EFSD) vasitəsilə Aİ-nin 

Qonşuluq regionu üçün 
500 milyon avro 
həcmində maliyyə. 

TITLE 

Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı regionunda 
koronavirus pandemiyasının fəsadlarının 
aradan qaldırılmasına dəstəyi  
  #strongertogether

Aprel 2020 
#Coronavirus

Regional səviyyədə



?
Ermənistan
Təcili və qısamüddətli ehtiyaclar üçün 92 milyon avrodan artıq maliyyə dəstəyi.

Dəstək nümunəsi: Şirak, Tavuş və Lori rayonlarında yaşlı insanların, əlillərin və çoxuşaqlı 
ailələrin olduğu 3000-dən çox aztəminatlı ev təsərrüfatları, Avropa İttifaqının 
dəstəyi ilə humanitar yardım paketləri alacaq.

Azərbaycan
Təcili və qısamüddətli ehtiyaclar üçün 14 milyon avrodan artıq maliyyə 
dəstəyi.

Dəstək nümunəsi: Aİ-nin maliyyə vəsaitləri ilə ölkənin bir neçə rayonunda 
(Gəncə, Mingəçevir, Cəlilabad, Qax və İsmayıllı) fəaliyyət göstərən Peşə 
Təhsili və Təlimi Məktəblərində şəxsi mühafizə vasitələrinin istehsalı üçün 
yeni avadanlıqlar alınacaq.

Belarus
Təcili və qısamüddətli ehtiyaclar üçün 60 milyon avrodan artıq maliyyə dəstəyi.

Dəstək nümunəsi: Belarus, Ukrayna və Polşanın sərhəd yaşayış məntəqələrində icmaların 
dəstəklənməsinə yönəlmiş Aİ-nin transsərhəd əməkdaşlıq layihələri sayəsində həkimlərin koronavirus 
pandemiyasına qarşı mübarizəsinə kömək məqsədilə xəstəxanalarda təcili yardım maşınları, 
respiratorlar və digər təcili tibbi xidmətlər əlçatandır

Gürcüstan 
Təcili və qısamüddətli ehtiyaclar üçün 183 milyon avrodan 
artıq maliyyə dəstəyi. 
Dəstək nümunəsi: Gürcüstanın tibb sahəsi üçün xüsusi 
materiallar istehsal edən şirkəti Aİ-nin təmin etdiyi mikroqrant 
sayəsində 12 əlavə tikiş maşını əldə edərək bir həftə ərzində 
40000 tibbi xələt istehsal etmişdir.

Moldova
Təcili və qısamüddətli ehtiyaclar üçün 87 milyon avrodan artıq maliyyə dəstəyi. 
Dəstək nümunəsi: Aİ-nin Moldovada icra olunan layihələri çərçivəsində aztəminatlı ailələr 
və tibb işçiləri üçün əlcəklər və tibbi maskalar, eləcə də avadanlıqlar üçün sterilizatorlar kimi 
qoruyucu dəstlər təmin etmək istiqamətində tədbirlər 
görülür.

Ukrayna
Təcili və qısamüddətli ehtiyaclar üçün 
190 milyon avrodan artıq maliyyə dəstəyi. 
Dəstək nümunəsi: Aztəminatlı şəxslərə yardım, 
onlayn təhsilə keçid, dezinformasiya ilə mübarizə və 
internet vasitəsilə mədəni müxtəlifliyin və yaradıcılığın 
gücləndirilməsi yolu ilə Aİ icmalarda dayanıqlığın 
formalaşdırılmasına dəstək verir.

Aİ hər bir tərəfdaş ölkəyə ayrı-ayrılıqda hansı dəstəyi təmin edir 
və onun dəstəyi hansı formada gücləndiriləcəkdir?

© Avropa İttifaqı, 2020
Müvafiq icazə verildiyi və hər hansı bir dəyişikliyin göstərildiyi təqdirdə bu sənədin təkrar istifadəsinə icazə verilir 
(Creative Commons Attribution 4.0 Beynəlxalq lisenziyası). Aİ-yə məxsus olmayan elementlərin istifadəsi 
və ya yenidən istehsalı üçün müvafiq haqq sahiblərindən birbaşa icazə tələb oluna bilər.
Bütün şəkillər © Avropa İttifaqı (başqa cür ifadə edilmədiyi təqdirdə), ikonalar © Flaticon - bütün hüquqları qorunur.


