
STARTAP ÜÇÜN YENİ 

İMKANLAR



Mikro və kiçik sahibkarların innovasiya

sahəsində inkişafına dəstək vermək üçün

güzəştlər tətbiq edərək təkan vermək.

Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinə aid

olan hüquqi və ya fiziki şəxs müsabiqədə iştirak

etmək hüququna malikdir.



 Mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyekti olması;

 Orta və (və ya) iri sahibkarlıq subyekti olan

təsisçilərin hüquqi şəxsdə payının 49 faizdən

çox olmaması;

 Rezident vergi ödəyicisi olması.



 Məhsulun (xidmətin) gəlir və ya mənfəət əldə etmək məqsədilə

istehsal olunması;

 İnnovativ təşəbbüsə əsaslanan olması:

1. mövcud istehsal və ya xidmət proseslərinin yeni formada təşkili

ilə əlavə dəyərin yaradılması;

2. yeni texnologiyanın tətbiqi ilə əlavə dəyərin formalaşması;

 Rəqabətqabiliyyətli olması;

 Qısamüddətli (3 ilədək) perspektivdə yaradılan məhsula

(xidmətə) olan tələbin əsaslandırılmış formada artımının

proqnozlaşdırılması;

 Digər startap məhsulu (xidməti) ilə eynilik təşkil etməməsi.



Elan!
Startap 
şəhadətnaməsinin 
verilməsi

Sahibkarlar30 gün

müraciət

Ekspert Şurası

layihə

EkspertizaLayihənin qəbulu Qərar

Startap 
şəhadətnaməsi

verilməsi ilə bağlı 
qərarİmtina

1 2 3

- 11 nəfərdən ibarət kollegial orqandır.

- İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən yaradılır.

- Ekspertlər Şurasının üzvlərinin səlahiyyət

müddəti 2 (iki) ildir.

KOBİA

• Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyindən – 3 nəfər;

• Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən – 2 nəfər;

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən – 1 nəfər;

• Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyindən – 1 nəfər;

• Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından – 1 nəfər;

• Müstəqil ekspertlərdən – 3 nəfər.

Ekspertlər şurasının tərkibi:

Qiymətləndirmə
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Tələb olunan sənədlər: Ərizə

1) Ərizə 1. Ərizəçi haqqında məlumatlar:

1.1. hüquqi şəxsin adı/fiziki şəxsin soyadı, 

adı, atasının adı

1.2. hüquqi şəxsin hüquqi ünvanı/fiziki

şəxsin ünvanı

1.3. hüquqi şəxsin/fiziki şəxsin VÖEN-i

1.4. əlaqə telefonu

1.5. internet ünvanı (veb-saytı) (olduğu

halda)

1.6. elektron poçtu

1.7. hüquqi şəxsin/fiziki şəxsin (olduğu

halda) səlahiyyətli nümayəndəsinin:

1.7.1. soyadı, adı, atasının adı

1.7.2. ünvanı

1.7.3. əlaqə telefonu

1.7.4. elektron poçtu

1.8. iqtisadi fəaliyyət sahəsi



ƏRİZƏYƏ ƏLAVƏ OLUNACAQ SƏNƏDLƏR

Ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota alınması haqqında şəhadətnamənin, fiziki şəxs

olan ərizəçinin isə əlavə olaraq şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti, habelə

ərizəçini səlahiyyətli nümayəndə təmsil etdikdə onun səlahiyyətini təsdiq edən

etibarnamənin əsli;

 “Startap” şəhadətnaməsinin alınması üçün tərtib edilən layihənin adını, ətraflı

məzmununu əks etdirən və müvafiq proqram təminatında hazırlanmış təqdimat;

Məhsulun sənaye nümunəsi və ya dizaynı;

Aşağıdakı məlumatlardan ibarət biznes-plan:

1. məhsulun (xidmətin) bazarda payı ilə bağlı bazar araşdırması və marketinq planı, onun

bazar potensialı;

2. məhsulun ixrac və ya idxalı əvəzetmə potensialı (əsaslandırma ilə);

3. məhsulun (xidmətin) unikallığı və rəqabətqabiliyyətliliyi (əsaslandırma ilə);

4. investisiya planı;

Əmək resursları haqqında aşağıdakı məlumatlar:

1. olduğu halda – idarəetmə orqanlarının üzvlərinin fəaliyyət təcrübəsi və (və ya) təhsilləri

haqqında;

2. olduğu halda – məhsulun (xidmətin) hazırlanması, bazara yerləşdirilməsi və sonrakı

inkişafını təmin edəcək işçiləri haqqında;

3. olduğu halda – məsləhətçiləri haqqında;

4. olduğu halda – səhmdarları (payçıları) və (və ya) investorları haqqında;

Olduğu halda – startapa cəlb olunan qrant, investisiya və ya kredit barədə

məlumatlar;

Olduğu halda – startap məhsuluna dair patent və ya patent almaq üçün iddia sənədi;

Olduğu halda – texnoloji biznes inkubatorunun qeydiyyat şəhadətnaməsi



Ərizəçi aşkar olunmuş çatışmazlıqları aradan qaldırdıqdan sonra “Startap”

şəhadətnaməsinin alınması üçün təkrar ərizə ilə Agentliyə müraciət edə bilər.

Ərizə Agentliyə daxil olduğu gün müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyata alınır.

Daxil olmuş ərizəyə və ona əlavə edilmiş sənədlərə (məlumatlara) 30 (otuz)

gün müddətində baxılır.

Ərizədə və ona əlavə edilmiş sənədlərdə aradan qaldırılması mümkün olan

çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, ərizənin qeydiyyata alındığı tarixdən 5 (beş) iş

günündən gec olmayaraq, Agentlik onların aradan qaldırılması barədə

məlumatı ərizəçiyə təqdim edir və ya sifarişli poçt göndərişi vasitəsilə

göndərir və formal tələblərə əməl olunmamasının hüquqi nəticələrini ona

izah edir. Bütün çatışmazlıqlar eyni zamanda ərizəçiyə bildirilməlidir.

Ərizəçi həmin çatışmazlıqları məlumatı aldığı tarixdən ən geci 10 (on) iş günü

müddətində aradan qaldırmalıdır.



 Mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyekti olan və fərdi sahibkar kimi

fəaliyyət göstərən startapların “Startap” şəhadətnaməsi aldığı

tarixdən innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlir –

3 İL MÜDDƏTİNƏ VERGİDƏN AZADDIR.

 Mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyekti olan və hüquqi şəxs kimi

fəaliyyət göstərən startapların “Startap” şəhadətnaməsi aldığı

tarixdən innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəəti –

3 İL MÜDDƏTİNƏ VERGİDƏN AZADDIR.


