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Müsabiqənin Qaydaları  

Giriş 

Hazırkı sənəd “İdeyadan uğurlu biznesə” startap layihəsi müsabiqə qaydalarını 
(bundan sonra “Müsabiqə qaydaları”) müəyyənləşdirir. Burada “İdeyadan 
uğurlu biznesə” startap müsabiqəsinin (bundan sonra “Müsabiqə”) tətbiqi və 
həyata keçirilməsi ilə bağlı şərtlər izah olunur.  

  

Təşkilatçı 

Avropa Birliyinin “Kənd yerlərində sahibkarlığın inkişafına dəstək” layihəsinin 
üzvləri, Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
(KOBİA) və “EKVİTA” şirkətinin üzvlərindən ibarət Təşkilat Şurası (bundan 
sonra “Təşkilatçı”) “İdeyadan uğurlu biznesə” müsabiqəsini təşkil edir.  

 

İştirak və uyğunluq 

a. Startap ideya müəllifləri pulsuz onlayn müraciət edərək müsabiqəyə qoşula 
bilərlər. 

b. Təqdimatlar fərdi və ya komandalar tərəfindən edilə bilər. 

c. Komandanın ən azı 3 (üç) iştirakçısı olmalıdır. 

d. Hər komanda yalnız bir ideya təqdim edə bilər. 

e. Tək bir fərd birdən çox komandanın üzvü ola bilməz. 

f. Müraciətçi (lər) Azərbaycan vətəndaşı olmalı və Bakı şəhəri istisna olmaqla, 
Azərbaycanın regionlarında rəsmi qeydiyyatda olmalıdır. 

g. İddiaçı (lar) ən azı 18 yaşında və müraciət zamanı 29 yaşdan yuxarı 
olmamalıdırlar. 

h. Müraciət edənlər iştirak etmək üçün kompüter, mobil telefon, internet və s. 
kimi tələb olunan bütün cihaz və sistemlərə sahib olmalıdırlar. 

i. Müraciət edənlər “Microsoft office” proqramlarının istifadəçisi olmalıdırlar. 

j. Təşkilatçı, onun filialları, törəmə müəssisələrinin əməkdaşları (kollektiv 
olaraq “İşçilər”) və yaxın ailə üzvləri müsabiqədə iştirak edə bilməzlər. 

k. İştirak edərək, İddiaçı bu qaydalara tam və qeyd-şərtsiz bağlı qalmağı qəbul 
edir və bunun uyğunluq tələblərinə cavab verdiyini təmin edir. Əlavə olaraq, 
İddiaçı Təşkilatçının bu müsabiqənin məzmunu ilə bağlı qərarlarını son qərar 
və məcburi olaraq qəbul etməyi qəbul edir. 
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l. Təşkilatçı hər bir Ərizəçinin uyğunluğunu yoxlamaq hüququna malikdir. 
Yarımçıq və ya qaydalara və ya spesifikasiyalara riayət etməyən yazılar 
Təşkilatçının qərarı ilə diskvalifikasiya edilə bilər. 

m. Ərizəçi saxta üsullardan istifadə edərsə və ya qaydaları başqa cür pozmağa 
cəhd göstərərsə, təqdimetmə yalnız Təşkilatçının mülahizəsinə əsasən 
uyğunluqdan çıxarıla bilər. 

n. Hər bir müraciət edən heç bir terror fəaliyyətində iştirak etməməsinə 
zəmanət verir. Təşkilatçı bu zəmanətin pozulması ilə nəticələnən zərərlərə 
görə məsuliyyət daşımır. 

 

Ərizə müddəti 

a. Elan edilmiş müsabiqəyə müraciət üçün son tarix 24 sentyabr 2021-ci il 
tarixində başa çatır.  

b. Müraciətlərin qəbulu 09.09.2021-ci il tarxindən 24.09.2021-ci il tarixənədək 
yerli vaxtla açıqdır. Son tarixdən (24.09.2021) sonra verilmiş müraciətlərə 
baxılmayacaqdır. 

 

Qeydiyyat Prosesi 

a. İddiaçılar onlayn müraciət formasını dolduraraq qeydiyyatdan keçə bilərlər 
(əlaqə saxlamaq üçün link). 

b. Onlayn müraciət forması, bu Təlimatın təsdiqini də ehtiva edən müraciət 
sənədinə daxil edilmiş bütün məcburi sahələrə cavabları daxil etməlidir. 

c. İddiaçılar ərizə formasını Azərbaycan dilində doldurmalıdırlar. 

 

Diskvalifikasiya meyarı  

Müraciət edənin sənədləri Təşkilatçı tərəfindən müəyyənləşdirildiyi kimi yalnız 
öz mülahizəsinə görə aşağıdakı məzmunu ehtiva edə bilməz: 

a. Cinsi xarakterli açıq-saçıqlıq vardır; hər hansı bir etnik, irqi, cinsi, dini, peşə 
və ya yaş qrupunu lazımsız şəkildə şiddətləndirən və ya alçaldan, küfr və ya 
pornoqrafik və ya çılpaqlığı əks etdirən məzmundadır; 

b. Alkoqol, narkotik, tütün, odlu silah / silah (və ya yuxarıda göstərilənlərdən 
hər hansı birinin istifadəsini) təbliğ edir; təhlükəli və ya təhlükəli görünə 
biləcək hər hansı bir fəaliyyəti təbliğ edir; hər hansı bir siyasi gündəmi və ya 
mesajı təbliğ edir; 
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c. Nalayiq və ya təhqiramizdir; hər hansı bir nifrət və ya nifrət qrupunu təqdir 
edir; 

d. Təqdim olunan digər müsabiqə yazılarını təkrarladığı aşkar edilir; 

e. Başqa insanlar və ya şirkətlər haqqında ləkələyici, səhv məlumat verir və ya 
aşağılayıcı ifadələr ehtiva edir; 

f. İcazəsiz başqalarına məxsus loqotipləri, ticarət nişanları və ya digər (fərqli 
qablaşdırma və ya binanın xarici görünüşü / interyer kimi) ehtiva edir; 

g. Dövlət nömrə nişanları, şəxsi adlar, elektron poçt ünvanları və ya küçə 
ünvanları kimi hər hansı bir fərdi identifikasiya məzmunu daşıyır; 

h. Başqalarına məxsus olan müəllif hüquqları ilə qorunan materialları 
(fotoşəkillər, heykəllər, rəsmlər və digər sənət əsərləri və ya veb saytlarında, 
televiziyalarda, filmlərdə və ya digər mediada yayımlanan şəkillər daxil 

olmaqla) ehtiva edir; 

i. Hər hansı bir qanunu pozur. 

 

İlkin seçim prosesi 

a. Ümumilikdə, fərdi və ya komanda ərizəçilərini təmsil edəcək 25 nəfər 
(bundan sonra “Yarım finalçılar”) müsabiqə üçün (bundan sonra “Yarım 
final”) seçiləcəkdir. 

b. Münsiflər heyəti Müraciət edənlərin siyahısını nəzərdən keçirəcək və 
müvafiq Yarım finala namizədləri seçəcəkdir. 

c. Yarım finalçılar Yarım final zamanı çıxışa dəvət alacaqlar. 

   

Yarım final və final 

a. Yarım finalçılar üçün Yarım final zamanı onlayn platformalara qoşulmaq 
məcburidir. 

b. Yarım finalçılar mentorluq, biznes məsləhətləri və strateji məsləhətlər və 

biznes ideyalarını inkişaf etdirmək üçün şəbəkə imkanları daxil olmaqla 

pulsuz resurslar əldə edəcəklər. 

c. Yarım finala çıxanlar bərabər mükafat fondundan 1000 AZN-ə qədər pul 

mükafatı qazanmaq üçün bərabər fürsət əldə edəcəklər. 

d. Yarım finalçılar internet əlaqələrini və iştirakla əlaqəli digər xərcləri 

ödəməkdən məsul olacaqlar. 
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e. Yarım final zamanı Yarım finalçılara biznes konsepsiyasını / ideyalarını 

təqdim etmək və Münsiflər heyətinin üzvlərini inandırmağa çalışmaq üçün 

yeddi (7) dəqiqə vaxt veriləcəkdir. Hər çıxış Münsiflər heyəti tərəfindən üç 

(3) dəqiqə ərzində sual-cavabla müşayət olunacaq. 

f. Hər bir Yarım final qalibi (bundan sonra "Finalçı (lar)") Finala qoşulacaqdır. 

Finalçılara Final mərhələsində çıxışa dəvətnamə veriləcək. 

g. Yarım finalın qalibi hər hansı bir səbəbdən diskvalifikasiya edildiyi təqdirdə, 

ən yaxşı yarımfinalçı Finala çıxacaq. 

h. Potensial Finalçılar müsabiqənin bütün Təlimatlarına əməl etməyə davam 

etməlidirlər. 

i. Finalçıların Final zamanı onlayn platformalara qoşulması məcburidir. 

j. Finalçılar internet əlaqələrini və iştirakla əlaqəli digər xərcləri ödəməkdən 

məsul olacaqlar. 

k. Final zamanı finalistlərə şirkətlərini təqdim etmək və Münsiflər heyətinin 

üzvlərini inandırmağa çalışmaq üçün yeddi (7) dəqiqə vaxt veriləcək. Hər 

çıxış Münsiflər heyəti tərəfindən üç (3) dəqiqə ərzində sual-cavabla müşayət 

olunacaq. 

l. Finalın qalibi (bundan sonra “Qalib”) hər hansı bir səbəbdən diskvalifikasiya 

edildiyi təqdirdə, Təşkilatçı qalibiyyəti növbəti ən yaxşı Finalçıya verəcəkdir. 

Finalın və bu müsabiqənin qalibi bütün yerli qanun və qaydalara riayət 

etməlidir. 

m. Yarım final və Final zamanı çıxış sessiyalarının rəsmi dili Azərbaycan dilidir. 

 

Münsiflər heyətinin tərkibi və missiyası 

a. Fərqli Yarım final və Finalın keçirilməsindən məsul olan Təşkilat Şurasını 
təmsil edən ayrı-ayrı münsiflər heyəti var. 

b. Hər bir münsif üzvü, özəl və / və ya dövlət sektorundan, müvafiq iş 
təcrübəsinə malik beynəlxalq və / və ya milli mütəxəssisdir.  

c. Müraciət mərhələsində münsiflər heyətinin rolu hər bir Ərizəçi sənədini 
qiymətləndirmək və dərəcələndirmək və Yarım finala namizədləri seçməkdir. 

d. Yarım final zamanı münsiflərin rolu Yarım finalçıların çıxışlarında iştirak 
etmək və hər çıxışdan sonra sual-cavab sessiyasını keçirmək və Yarım Final 
Qaliblərini seçməkdir. 
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e. Münsiflərin Final mərhələsindəki rolu Finalçıların çıxışlarında iştirak etmək 
və hər çıxışdan sonra sual-cavab sessiyasını keçirmək və Finalın qaliblərini 
seçməkdir. 

 

Final üçün seçim meyarları  

Qalibləri seçmək üçün Finalın Münsiflər heyəti qərarlarında aşağıdakı seçim 
meyarlarına əsaslanacaq: 

a. Problem, Müştəri və Bazar: Finalist əhəmiyyətli bir qarşılanmamış ehtiyac 

və ya problemi aydınlaşdırıb və müvafiq hədəf müştəri seqmentini başa 
düşür. Bazar güclü potensiala malikdir və aydın şəkildə müəyyən edilə bilər. 
İstehlakçılar məhsul və ya xidmət üçün pul ödəməyə hazırdırlar. 

b. Məhsul və ya xidmət analizi və həlli: məhsulun xüsusiyyətləri aydın və 

inandırıcıdır. Həll yolu yenidir və məhsul və ya xidmət mövcud alternativlərə 
nisbətən rəqabət üstünlüyünə malikdir. Məhsul asanlıqla çoxaldıla bilməz və 
məhsul üçün potensial əvəzedicilər yoxdur. 

c. Marketinq, Satış və Qiymət Strategiyası: Finalçı, müştərilərini necə 

qazanacağı, məhsullarını və ya xidmətlərini necə qiymətləndirəcəyini, 
tanıtımı, satışı və dəstəyinə dair inandırıcı bir plana sahibdir. Finalçı, 
müvəffəqiyyəti üçün hansı kanalların və ya ortaqların əhəmiyyətli olacağını 
başa düşür. Marketinq üçün lazım olan mənbələr müəyyən edilir. 

d. Təcrübə və komanda: Finalçı və komanda uğurlu olmaq üçün lazımi 

təcrübəyə və / və ya imkanlara sahibdirlər. Bazarla əlaqəli məlumatları, eyni 
zamanda həvəs, yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq və bacarıq nümayiş etdirirlər. 
Komanda təşkilatla birlikdə böyümək və yeni istedadlar cəlb etmək 
bacarığını nümayiş etdirir. 

e. İqtisadi məqsədəuyğunluq: Bu ideya, məhsul və ya xidmət əhəmiyyətli bir 

bazar fürsətinə və maddi cəhətdən dayanıqlı və özünü təmin etmək 
qabiliyyətinə malikdir. Finalçı maliyyə təhlilini və ya proqnozlarını aydın və 
adekvat şəkildə təqdim etdi. Uzunmüddətli gəlirlilik üçün perspektivlər var. 
Maliyyələşdirmə ehtiyacları gözlənilir. 

f. Təqdimatın keyfiyyəti: Təqdimat açıq və inandırıcıdır. Finalçı auditoriyanın 

diqqətini cəlb edir, materialı güclü mənimsəyir, sualları effektiv şəkildə 
cavablandırır və inamla danışır. Təqdimat üçün verilən vaxt səmərəli şəkildə 
istifadə edilir. Finalçı əyani vəsaitlərdən istifadə edir (yəni PowerPoint® 
slaydları). 
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Böyük Final Nəticələri və Mükafatlar 

a. Hər Yarım Finalın qalibi və ya hər Finalçı Finalda çıxış üçün bir (1) yer 
qazanır. 

b. Finalın qalibləri üçün 3 (üç) yer var. 

c. Qiymətləndirmə meyarlarından sonra Finalın Qaliblərini seçmək üçün 
Qiymətləndirmə Kriteriyalarının Qiymətləndirmə Ölçüsü əsasında 
qiymətləndirilən balların cəmi: 1,2,3,4,5 – 1-dən 5-ə qədər (Üstün 
səviyyədədir).  

d. Finalın 1-ci (birinci) yerinin qalibi 1 000 (min) AZN qazanır (bundan sonra 
“Mükafat”). 

e. 2-ci (ikinci) yerin sahibi olan Finalın qalibi 700 (yeddi yüz) AZN qazanır 
(bundan sonra “Mükafat”). 

f. 3-cü (üçüncü) yerin sahibi olan Finalın qalibi 500 (beş yüz) AZN qazanır 
(bundan sonra “Mükafat”). 

g. Mükafatın qəbulu, Təşkilatçıya Qalibin adını, obrazını və çıxışını əlavə tələb 
olmadan reklam və ticarət məqsədləri üçün istifadə etməsinə icazə verir.   

 

Əqli mülkiyyət 

a. İddiaçılar / Yarımfinalçılar / Finalçılar qəbul edir və razılaşırlar ki, Təşkilatçı, 
Təşkilatçı adından çıxış edən hər kəs və Təşkilatçı lisenziyası, varisi və 
vəzifələndiricisi əlavə kompensasiya, bildiriş, nəzərdən keçirilmə və ya 
razılıq verilmədən qanunun çap, nəşr, yayım üçün icazə verdiyi yerlərdə 
İddiaçılar / Yarım finalçılar / Finalçıların çıxışını, adını, portretini, fotosunu, 
səsini, obrazını, rəsmini, Müsabiqəyə dair bəyanatlarını və bioqrafik 
məlumatlarını məhdudlaşdırmadan yayımlamaq və cari və ya sonradan 
yaradılacaq hər hansı bir mediada istifadə etmək,  xəbərlər, tanıtım, 
məlumat, ticarət, reklam, ictimaiyyətlə əlaqələr və promosyon məqsədləri 
üçün istifadə hüququnu özlərində saxlayırlar. 

b. Ərizəsini təqdim etməklə hər hansı bir İddiaçı / Yarımfinalçı / Finalçı, ərizənin 
məzmununun orijinal bir müəllif əsəri olduğunu və hər hansı bir üçüncü 
tərəfin mülkiyyət və ya əqli mülkiyyət hüquqlarını pozmadığını təmsil edir və 
təmin edir. Hər hansı bir İddiaçı / Yarımfinalçı / Finalçının çıxışı başqasının 
əqli mülkiyyət hüququnu pozursa, Təşkilatçının qərarı ilə diskvalifikasiya 
olunacaq. 

c. Çıxışının məzmununun hər hansı bir üçüncü tərəfin mülkiyyət və ya 

intellektual mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına səbəb olduğu iddia edildiyi 
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təqdirdə, İddiaçı / Yarım finalçı / Finalçı yalnız öz hesabına bu iddiaları 
müdafiə etməli və ya həll etməlidir. Təşkilatçıya qarşı hansısa pozuntu və ya 
üçüncü şəxslərin hüquqlarının pozulması şübhəsi ilə ortaya çıxan, əziyyəti 
çəkilən və ya cərimə ödənilməli olan tələblər olarsa, İddiaçı / Yarım finalçı / 
Finalçı Təşkilatçını hər hansı bir iddia, məhkəmə prosesi, tələb, öhdəlik, itki, 
ziyan, xərclər və ya ödəmələrdən kompensasiya edəcək, müdafiə edəcək və 
zərərdən kənarda saxlayacaq.  

d. İddiaçılar / Yarım finalçılar / Finalçılar Müsabiqədə iştirak etdikləri çərçivədə 
əqli mülkiyyətlərinin qorunmasına hər zaman tam cavabdehdirlər. 

  

Əlavələr 

a. Dələduzluq, fors-major və ya Təşkilatçıdan asılı olmayan digər səbəblər və 
ya inzibatçılığa, təhlükəsizliyə və ya müsabiqənin ədalətli, düzgün 
aparılmasına təsir edən səbəbə məruz qaldıqda, Təşkilatçı öz mülahizəsinə 
görə Müsabiqəni ləğv etmək, pozmaq, dəyişdirmək və ya dayandırmaq 
hüququnu özündə saxlayır. 

b. Təşkilatçı, öz mülahizəsinə görə, çıxış prosesini və ya Yarışmanın işini 
pozan və ya pozmağa cəhd göstərən və ya bu Təlimatları pozan hər hansı 
bir İddiaçı / Yarımfinalçı / Finalçını diskvalifikasiya etmək hüququnu özündə 
saxlayır. 

c. Təşkilatçı öz mülahizəsinə görə Müsabiqənin bütövlüyünü qorumaq 
hüququna malikdir. İddiaçı / Yarımfinalçı / Finalçının Müsabiqənin qanuni 
fəaliyyətinə qəsdən xəsarət yetirmək və ya pozmaq üçün hər hansı bir cəhd 
cinayət və mülki qanunların pozulması ola bilər. Belə bir cəhd edildiyi 
təqdirdə, Təşkilatçı, qanunla icazə verilən həddə qədər ziyanı tələb etmək 
hüququnu özündə saxlayır. 

d. Təşkilatçı Təlimatları istənilən vaxt yeniləmək hüququnu özündə saxlayır. 
Bütün yeniləmələr Təşkilatçının veb saytında yerləşdiriləcək. 

 

Şəxsi Məlumatlar 

a. Təşkilatçı, müraciət edənlərin könüllü şəkildə veb saytında (bundan sonra 
“Veb səhifə”) və ya Müraciət Formasında təqdim etdikləri məlumatlardan 
başqa (yəni ad, soyad, e-poçt ünvanı, vəzifə və təşkilat daxil olmaqla əlaqə 
məlumatları, mətnlər, ümumilikdə “Şəxsi məlumatlar”), nə Müsabiqəyə 
əvvəlcədən yazıldıqları zaman, nə də müraciətlərini təqdim etdikləri zaman 
artıq məlumat toplamır. 
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b. Veb saytında və ya müraciət sənədində toplanan şəxsi məlumatlar Təşkilatçı 
tərəfindən aşağıdakı məqsədlər üçün işlənəcəkdir: 

c. İddiaçılar / Yarım finalçılar / Finalçılar ilə ünsiyyət qurmaq və onlara tələb 
olunan məlumatları vermək; 

d. Təşkilatçı və ya tərəfdaşlarından biri tərəfindən təşkil olunan oxşar tədbirlər 
haqqında məlumat vermək üçün marketinq məqsədi ilə İddiaçılarla / 
yarımfinalçılarla / finalçılarla əlaqə qurmaq. 

e. İddiaçıların / Yarım finalçıların / Finalçıların Şəxsi Məlumatlarının işlənməsi 
Təşkilatçıya tələb etdikləri xidmətləri təqdim etməsi və Təşkilatçıya 
Müsabiqəni təşkil etməsinə imkan yaratmaq üçün lazımdır. 

f. İddiaçıların / Yarım finalçıların / Finalçıların Şəxsi Məlumatları müvafiq 
atributları çərçivəsində müvafiq qaydada səlahiyyətli şəxslər tərəfindən daxili 

qaydada işlənəcəkdir. 

g. Təşkilatçı, İddiaçıların / Yarım finalçıların / Finalçıların Şəxsi məlumatlarını 
qorumağa kömək etmək üçün ümumi qəbul edilmiş təhlükəsizlik 
standartlarını tətbiq edir. Bununla birlikdə, İnternet və ya elektron saxlama 
yolu ilə ötürülmə üsulu 100% təhlükəsiz deyil. Buna görə Təşkilatçı Şəxsi 
Məlumatların mütləq təhlükəsizliyinə zəmanət verə bilməz. 

h. Ərizə ilə təqdim olunan sənədlər və məlumatlar münsiflər heyətinə yalnız 
Müsabiqə kontekstində təqdim ediləcək və onlar tərəfindən məxfi məlumat 
kimi qiymətləndiriləcəkdir.  

 

Əlaqə 

a. Müraciət, çıxışlar, ünsiyyət və hesabat üçün Müsabiqənin rəsmi dili 
Azərbaycan dilidir. 

b. Müsabiqə ilə əlaqəli hər hansı bir məlumat sifarişli məktub və / və ya elektron 
poçtla göndərilməlidir.  

 

Müvafiq səlahiyyət və tətbiq olunan qanun 

a. Bu Müsabiqə Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq idarə 
olunur və təfsir olunur. 

b. Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli məhkəmələri bu Sazişlə əlaqədar 
yarana biləcək mübahisələr qarşısında müstəsna yurisdiksiyaya malikdirlər. 
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