
İNDİYƏ KİMİ KİMLƏR 
FAYDALANIB?

#eu4business

Aİ AZƏRBAYCANDAKI 
BİZNESLƏRİ GÜCLƏNDİRİR

Aİ, EU4Business 
təşəbbüsü vasitəsi ilə 
Azərbaycan şirkətlərini 
maliyyələşdirmə, təlim 
və yeni bazarlara ixrac 
dəstəyi ilə təmin edir

RƏHMAN ABDURƏHMANOV 
ŞİRNİYYATÇI

Keyfiyyət standartlarını tətbiq etmək 
və istehal prosesini təkmilləşdirmək 

məqsədilə Aİ-nin maliyyə dəstəyini və 
AYİB-dən ekspert məsləhətini almışdır. 

Hazırda o, tələbləri qarşılamaq 
məqsədilə yeni istehsal xəttini qurur.

FƏRİD İSMAYILZADƏ 
İT ÜZRƏ EKSPERT

 Onlayn ödəmə xidmətini 
restrukturizasiya etmək məqsədilə 

Aİ-nin maliyyə dəstəyini və AYİB-dən 
ekspert məsləhətini almışdır. Hazırda 

ölkənin onlayn bazarında şirkətin 
payı 75% təşkil edir.

RİZVAN QARAYEV 
ÇÖRƏKXANA VƏ KAFE SAHİBİ
atasından sonra biznesə başçılıq 
etməyə başladıqda Aİ-dən aldığı 

kredit hesabına kafe və çörəkxananı 
genişləndirmişdir. İndi onun bir neçə 

şəhərdə restoranları və 22 işçisi vardır.

 

 

 
 

 

 

 

 

EU4BIZNES TƏŞƏBBÜSÜ 
RƏQƏMLƏRDƏ (2009-2017)

KOM-ların 
inkişafına 

dəstək
Ticarət 
imkanlarının 
genişləndirilməsi

İxracın artımı 
üçün imkanın 

yaradılması

Ai-nin dəstəyi

14
milyon avro

3,000
yeni iş yerinin 

açılması

207
milyon avro 
dəyərində 
kreditlərin 

şirkətlərə verilməsi 
üçün şəraitin 
yaradılması

11,300
müəssisəyə 

dəstəyin 
göstərilməsi 

(kreditlər, 
təlim, 

məsləhət)



Mövcud imkanlar haqqında öyrənin: 
www.eu4business.eu/az

DAHA GÜCLÜ BİZNES 
BACARIQLARI

•  Şirkətlərə insan resursları, informasiya 
texnologiyaları və idarəetmə üzrə xüsusi 
məsləhət xidmətləri və dəstək

•  Sahibkarların bacarıqlarını inkişaf 
etdirmək üçün təlim proqramları

•  Qadın sahibkarlar üçün xüsusi təlim və 
mentorluq

•  Kəndlərdə kiçik sahibkarlar üçün xüsusi 
təlim və mentorluq

YENİ BAZARLARA 
ÇIXIŞ İMKANI

• İxrac yönümlü şirkətlər üçün 
biznes məsləhəti və təlim

DAHA ƏLÇATAN MALİYYƏ 
RESURSLARI 

• Kiçik biznesin qurulması və ya 
inkişafı üçün mikro kreditlər

• Startaplar üçün ilkin kapital 

DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏ

Aİ Azərbaycandakı şirkətlərə EU4Business Təşəbbüsü vasitəsilə yardım edir və Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Avropa 
İnvestisiya Bankı, Almaniyanın dövlət inkişaf bankı - KfW, Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi, İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı, 

Dünya Bankı, BMTİP, Yerli İdarəetmə Yardımı İctimai Birliyi və Azərbaycan Mikro-maliyyə Assosiasiyası ilə birgə çalışır.

EU4BUSINESS 
AZƏRBAYCANDA

Yarandığı gündən 
EU4Business təşəbbüsü 

Azərbaycanda

16 layihəyə
dəstək vermişdir.

2016-cı ildə 
Azərbaycanda məşğulluq 

və iş yerlərinin yaradılmasına  
əhəmiyyətli töhfə verən cəmi 

279,350 
işçisi olan 

139,185 KOM 
olmuşdur. (Mənbə: Dünya Bankı)


