#EU4Innovation

Aİ ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIĞI ÖLKƏLƏRİNDƏ
TƏDQİQAT VƏ İNNOVASİYALARA DƏSTƏK VERİR
Tədqiqat və innovasiyalar məhsuldarlığın artırılmasına, daha çox iş yerlərinin açılmasına, rəqabət
qabiliyyətinin yaxşılaşdırılmasına və iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsinə kömək edir. Aİ bunu
Ermənistanda, Azərbaycanda, Belarusda, Gürcüstanda, Moldovada və Ukraynada fərdi şəxslərə,
tələbələrə, tədqiqatçılara, şirkətlərə və təhsil ocaqlarına bir çox sahələrdə maliyyə dəstəyi təmin
edən EU4Innovation təşəbbüsü çərçivəsində təbliğ edir. Aİ həmçinin tərəfdaş ölkələrin tədqiqat və
innovasiyalar sahəsində müasirləşdirilməsi və rəqabət qabiliyyətlərinin artırılması məqsədilə yerli
hökumətlərlə əməkdaşlıq edir.

HANSI DƏSTƏKDƏN YARARLANMAQ MÜMKÜNDÜR?
Region üzrə:

HORIZON 2020

2018-2020-ci illəri əhatə edən dövrdə 30 milyard avrodan artıq investisiyaya malik “Horizon 2020” proqramı Aİ-nin bu
vaxta qədər icra olunan ən böyük tədqiqat və innovasiya proqramıdır. Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna
“Horizon 2020” proqramına qoşulub və proqramda Aİ-yə Üzv Dövlətlərlə eyni qaydalar əsasında iştirak edir. Azərbaycan
və Belarusdan olan tədqiqatçılar da maliyyə dəstəyindən yararlana bilərlər.

Aİ-nin “Horizon 2020” proqramı müsabiqə əsasında aşağıdakı sahələr üzrə layihə təklifləri qəbul edir:
•
•

•
•
•

qabaqcıl elmi təcrübələr
sənayedə liderlik
ictimai problemlər
• təcrübələrin yayılması və iştirakın
artırılması

cəmiyyət ilə və cəmiyyət üçün elm
Avropa İnnovasiya və Texnologiya
İnstitutu (EIT)
• Avropa Atom Enerjisi Cəmiyyəti
(Euratom)

Gənclər, şirkətlər, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, tədqiqatçılar və dövlət orqanları regional səviyyədə EaP Plus
platforması vasitəsilə və Ukrayna ilə ikitərəfli səviyyədə RI-LINKS2UA platforması vasitəsilə “Horizon 2020” proqramına
müraciət prosesində dəstək əldə edə bilərlər.
Daha ətraflı məlumat üçün bu internet səhifələrinə baş çəkin:
www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020
www.eap-plus.eu
www.ri-links2ua.eu

EaP CONNECT
Aİ-nin “EaP connect” proqramı 700-dən artıq qurumda çalışan iki milyona yaxın yerli alim, tələbə və təhsil
işçisinin qlobal tədqiqat platformalarına çıxışını təmin edir və yüksək tutumlu genişzolaqlı internet vasitəsilə
tədqiqat və təhsil icmaları arasında qarşılıqlı əlaqələr yaradır.
Şəbəkəyə qoşulmuş universitetlərin adını öyrənmək üçün bu internet səhifəsinə baş çəkin:
www.eapconnect.eu

DIGƏR IMKANLAR:
Ermənistanda Elm, Texnologiya, Mühəndislik və
Riyaziyyat sahələrində təhsil alan tələbələr:
Aİ, Ermənistanın müxtəlif universitetlərində elm, texnologiya,
mühəndislik və riyaziyyat sahələri üzrə təhsil alan tələbələrinə
öz sahələri üzrə praktik təcrübə əldə etmələri üçün dəstək
verir. EU4Innovation təşəbbüsünün Yerevandakı “Yaradıcı
Texnologiyalar Mərkəzindəki” yeni “TUMO” adlı mərkəzi bunları
təklif edir:
• praktiki seminarlar
• layihə əsaslı təlimat
• müasir tədqiqat məkanı
Daha ətraflı məlumat üçün internet səhifəsinə baş çəkin:

Gürcüstan startapları:
Aİ, startapların investorlara məxsus maliyyə
dəstəyindən daha yaxşı yararlanma imkanı əldə
etmələrinə kömək etmək məqsədilə Gürcüstanın
İnnovasiyalar və Texnologiyalar Agentliyinə dəstək verir.
Daha ətraflı məlumat üçün internet səhifəsinə baş çəkin:
www.gita.gov.ge

www.tumo.org

Moldovanın regional İKT mərkəzləri:
İnnovasiya sahəsində çalışan yerli startaplara və
sahibkarlara bacarıqlarını artırmağa kömək etmək məqsədilə
Kaqul və Balti şəhərlərində tezliklə yeni regional İnnovasiya
və Texnologiya Mərkəzləri fəaliyyətə başlayacaq. Bu
mərkəzlər həmçinin beynəlxalq İKT şirkətlərinin Moldovaya
sərmayə yatırması istiqamətində çalışacaq.
Sözügedən mərkəzlər həmçinin elm, texnologiya, mühəndislik
və riyaziyyat sahələri üzrə tədqiqatları təbliğ etmək məqsədilə
məktəblərlə əməkdaşlıq edəcək və bununla da Moldovalı
gənclərə evi tərk etmədən keyfiyyətli iş tapmağa kömək
edəcək.

“Xaricdə əldə etdiyim bütün bilik
və təcrübəmdən universitetimizin
inkişafı üçün istifadə etmək
niyyətindəyəm.”

Armine Abrahamyan, aqronom, ətraf mühit üzrə
mütəxəssis və biologiya elmləri doktorudur və bu
yaxınlarda Ermənistan Milli Aqrar Universitetində
Beynəlxalq Tədqiqat Proqramlarının Koordinasiya
Bölməsini yaratmışdır. O, EaP PLUS layihəsi çərçivəsində
dəstək əldə etmiş, Horizon 2020 proqramında iştirak etmiş
və universitetin tədqiqatçılarının potensialını artırmaq,
eləcə də elm, təhsil və biznes sahələri arasında əlaqəni
gücləndirmək üçün daha çox layihələr hazırlayır.

Ukrayna KOM-ları:
Aİ-nin EU4Business təşəbbüsü vasitəsilə KOM-lara
yerli valyuta ilə kreditlər verilir. İnnovasiya sahəsində
çalışan Ukrayna şirkətləri yerli valyutada əlverişli və
uzunmüddətli maliyyə əldə etmək üçün daha yaxşı
şərtlərə sahib olacaqlar. Kreditlər yerli müəssisələrin
innovasiyaları maliyyələşdirmək və imkanları
genişləndirmək imkanlarını artırmaq məqsədi daşıyır.
Daha ətraflı məlumat üçün internet səhifəsinə baş çəkin:
www.eu4business.eu/ua/

və ya yerli ProCredit Bank ilə əlaqə saxlayın

“Belə proqramlar “beyin axınının”
qarşısını alır. Əgər həmin ilk qrantı
qazanmasaydım, yəqin ki, xaricə
köçərdim, ancaq bu yolla Ukraynada
inkişaf etmək şansım var”.
Alim Olena Fesenko Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının
beynəlxalq tədqiqat və innovasiyalar şöbəsinə rəhbərlik
edir və altı ildir Avropa tədqiqat proqramları ilə əməkdaşlıq
etməkdədir. O həmçinin “Enterprise Europe” Şəbəkəsi
və Ukrayna konsorsiumunun bir hissəsi olan İnnovativ
İdarəetmə layihəsini əlaqələndirir və elm xadimləri və iş
adamları arasında ünsiyyəti təbliğ edir - “Elmin praktik və
tətbiq oluna bilməsi üçün iş yerləri ilə əlaqə qurmalıyıq” deyə Fesenko israrla bildirir.

