#EU4Digital

Aİ ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIĞI
ÖLKƏLƏRİNDƏ RƏQƏMSAL
İQTİSADİYYATLARIN VƏ
CƏMİYYƏTLƏRİN İNKİŞAFINA
DƏSTƏK VERİR

Aİ ölkələrində daxili rəqəmsal bazarın təkmilləşdirilməsi ən mühüm prioritetlərdən biridir. Onun
qonşuluq ölkələri ilə birləşdirilməsi nəticəsində regionda yaşayan bütün vətəndaşlar faydalanacaq.
Aİ rouminq tariflərinin endirilməsində, kibertəhlükəsizlik probleminin əlaqələndirilmiş şəkildə həll
edilməsində və regionda məşğulluq imkanlarını artırmaq məqsədilə Vahid rəqəmsal bazarın biznes
sahəsi və vətəndaşlara təqdim etdiyi potensialın istifadəsində Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrini dəstəkləyir.

REGİON BOYU ƏLDƏ OLUNAN NAİLİYYƏTLƏR
Altı tərəfdaş ölkə arasında yüksək sürətli rəqəmsal əlaqələrin
təkmilləşdirilməsi, rəqəmsal sahədə tədqiqat və təhsilə dəstək.
700-dən artıq müəssisədə çalışan iki milyona yaxın elmi işçi, tələbə və
müəllim heyətinə qlobal araşdırmalardan istifadə etmək imkanı yaradılıb.

www.eapconnect.eu
UKRAYNA

BELARUS
Novaya Huta – Novi
Yarliloviçi sərhəd buraxılış
məntəqəsində avtomatlaşdırılmış
videonəzarət sisteminin və rentgen
skanerinin quraşdırılması və «PRİNEX»
adlı gəlişdən əvvəl məlumat
mübadiləsi sistemi vasitəsilə
Ukrayna ilə birbaşa məlumat
mübadiləsinin həyata
keçirilməsi.

Yerli hökumətlər üçün
elektron idarəetmə həllərinin
tətbiq olunması və inzibati
xidmətlərin uyğunluğunun təmin
edilməsi. Xüsusən seçkilərdən
əvvəl kibertəhlükəsizliyin
gücləndirilməsi.

MOLDOVA
RESPUBLİKASI
Aİ dövlət satınalma direktivlərinə
uyğun elektron satınalmalar (İT
sistemli M-tender portalı) üzrə
yeni ictimai sistemin hazırlanması və
seçilmiş sərhəd keçid məntəqələrində
videonəzarət sisteminin həyata
keçirilməsi. Mavi sərhədə davamlı
birgə nəzarət. Xüsusən seçkilərdən
əvvəl kibertəhlükəsizliyin
gücləndirilməsi.

ERMƏNİSTAN
e-Vergi bəyannaməsi, e-Vətəndaş
reyestri, e-İdentifikasiya, e-Polis,
e-Notariat, e-Penitensiar ximət,
e-Vətəndaş və hökumət üçün sənədlərin
elektron idarəetmə sistemlərinin, o cümlədən
e-biznes reyestri, e-Apostil, e-qanun
layihələri, e-sorğu, Hökumət Orqanları
Arasında Uyğunluq üzrə Platforma (GİP)
və sərhəd keçid məntəqələrində
Vahid elektron pəncərə
sisteminin hazırlanması.

GÜRCÜSTAN
Əmlakın elektron qaydada
idarə olunması ilə bağlı
xidmətlər haqqında yeni qanun,
Aİ-nin qabaqcıl təcrübəsinə uyğun
olaraq genişzolaqlı internetə dair
yeni milli strategiyaya keçid,
elektron sağlamlıq kartı
sistemindən istifadə.

ÖLKƏLƏRDƏN
NÜMUNƏLƏR

AZƏRBAYCAN

Əsas diqqəti e-Ticarətə
ayırmaqla hökumət üçün
elektron xidmətlərin
hazırlanması.

TEZLİKLƏ
DAHA YAXŞI
RƏQƏMSAL MÜHİT

• Altı tərəfdaş ölkə arasında rouminq

tariflərinin endirilməsi
2020-ci ilə qədər
Regional rouminq razılaşması
• İnnovasiya və startaplara daha çox dəstək
• İnformasiya texnologiyaları və tədqiqatlara
daha çox dəstək
• KOM-lar və müəssisələrdə rəqəmsal
bacarıqların formalaşdırılması

ÖZƏL SEKTORA AİD
İNVESTİSİYALARIN CƏLB OLUNMASI

• Xarici İnvestisiya Planı çərçivəsində rəqəmsal

infrastruktura yatırılan investisiyalar sahəsində
risklərin azaldılması Rəqəmsal iqtisadiyyatı
gücləndirmək üçün yeni layihələr portfeli
• Genişzolaqlı internet sahəsinə ayrılan sərmayələr
üçün Qonşuluq İnvestisiya Platforması vasitəsilə və
Aİ qrantlarının maliyyə dəstəyi ilə beynəlxalq maliyyə
təşkilatlarından daha çox kreditin ayrılması

E-XİDMƏTLƏR ÜÇÜN DÜZGÜN SİYASƏT
STRUKTURUNUN TƏMİN OLUNMASI

• Yeni e-İmza ilə vətəndaşlar üçün daha təhlükəsiz
onlayn identifikasiya

• İqtisadiyyatları gücləndirmək, eləcə də müəssisələr

və vətəndaşlar üçün e-xidmətlərin hazırlanmasına
kömək etmək üçün yüksək sürətli genişzolaqlı
internetin çəkilməsi
altı ŞT ölkəsində genişzolaqlı
internet üzrə strategiyaların icra edilməsi
• Kibertəhlükəsizlik ŞT ölkələrinin kiber
hücumlara qarşı dayanıqlığına dəstək

VƏTƏNDAŞLAR VƏ BİZNESLƏR ÜÇÜN
E-XİDMƏTLƏRİN HAZIRLANMASI

• e-Ticarət, e-Gömrük, e-Ticarət, e-Logistika
sınaqdan keçirilib

• Hökumətlər üçün e-Demokratiya tətbiqləri
• e-Səhiyyə

ƏSAS PROQRAMLAR
• Hazırda icra edilən EaP Connect proqramı (13 milyon avro) yüksək tutumlu genişzolaqlı internet şəbəkəsi
vasitəsilə region boyu fəaliyyət göstərən tədqiqat və təhsil icmalarını onların Avropadakı həmkarları ilə
əlaqələndirir.
• Yeni EU4DIGITAL proqramında (12 milyon avro) iqtisadiyyatın gücləndirilməsi və elektron xidmətlərin
genişləndirilməsi, eləcə də rəqəmsal sahədə iş yerlərinin sayının artırılması məqsədilə rouminqin
uzlaşdırılması və yüksək sürətli internetin təşviq olunması diqqət mərkəzindədir.
• Aİ-nin gələcəkdə icra olunacaq CYBER (7 milyon avro) adlı proqramı tərəfdaş ölkələrdə kibertəhlükəsizliyi
gücləndirmək və vətəndaşlar və müəssisələrin faydalanması üçün rəqəmsal xidmətlərdən istifadəyə
inamın artırılması məqsədi daşıyır.

