
  “Dəstək tədbirlərində iştirak edəcək 
ixracatçıların seçilməsi üçün müsabiqənin 

təşkili və keçirilmə Qaydası”na 
9 nömrəli əlavə 

Dəstək tədbirində iştirakla bağlı Şərtlər 

1. İxracatçını ixrac missiyasında və beynəlxalq sərgi və ya yarmarkada vahid ölkə stendi ilə
iştirak zamanı təmsil edəcək şəxs onun məhsullarının satışına, o cümlədən ixracına məsul şəxs 
olmalı, müvafiq dəstək tədbirinin təşkil olunduğu ölkənin dövlət dilini və ya ingilis dilini 
bilməli, ixrac missiyası və beynəlxalq sərgi və ya yarmarka müddətində həmin dəstək 
tədbirlərinin məqsədlərinə uyğun fəaliyyət göstərməlidir. 

2. Vizanın alınması məqsədilə ixracatçını ixrac missiyasında təmsil edəcək şəxs müvafiq
müsabiqənin qalibi olması ilə bağlı müsabiqə təşkilatçısından daxil olan rəsmi cavabda 
göstərilən müddətdə həmin məktubda qeyd olunan bütün zəruri sənədləri müsabiqə 
təşkilatçısına təqdim etməli və bununla bağlı digər zəruri hərəkətləri yerinə yetirməlidir. 

3. Qanunvericiliyə uyğun olaraq, ölkədən kənara çıxmasına məhdudiyyət qoyulmuş şəxs
ixracatçının ərizəsində onu ixrac missiyasında və beynəlxalq sərgi və ya yarmarkada vahid ölkə 
stendi ilə iştirak zamanı təmsil edəcək şəxs kimi qeyd olunmamalıdır. 

4. Müvafiq dəstək tədbiri çərçivəsində beynəlxalq sertifikat əldə etmiş ixracatçı sertifikatla
əhatə olunan məhsulu (məhsulları) sertifikatı əldə etdiyi tarixdən etibarən ixrac etməli və bu 
barədə məlumatları və sənədləri (Azərbaycan Respublikasından ixrac və digər dövlətə idxal 
gömrük bəyannamələrinin surətlərini) müvafiq ixrac əməliyyatlarının aparıldığı tarixdən 30 
gündən gec olmayaraq müsabiqənin təşkilatçısına təqdim etməlidir. İxracatçı beynəlxalq 
sertifikatla əhatə olunan məhsulun (məhsulların) ixracına dair məlumatları və sənədləri 
müsabiqənin təşkilatçısına təqdim etmədikdə və ya sertifikatın əldə olunduğu tarixdən 1 (bir) il 
ərzində sertifikatla əhatə olunan məhsulun (məhsulların) ixracını həyata keçirmədikdə, həmin 
sertifikatın əldə edilməsinə görə ödənilmiş dəstək məbləğini geri qaytarmalıdır. 

5. İxracatçı bazar araşdırmasının və ya tədqiqat inkişaf proqramının nəticələri ona təqdim
olunduğu, beynəlxalq sertifikatı əldə etdiyi andan, digər dəstək tədbirləri üzrə isə həmin dəstək 
tədbirinin həyata keçirilməsinə başlanıldığı andan 24 ay ərzində 3 ayda bir dəfədən az 
olmayaraq, hər bir dəstək tədbiri üzrə müsabiqənin təşkilatçısına hesabat təqdim edir. 

6. İxracatçını ixrac missiyasında və beynəlxalq sərgi və ya yarmarkada vahid ölkə stendi ilə
iştirak zamanı müraciət ərizəsində qeyd olunan şəxs təmsil etməlidir. Müraciət ərizəsində qeyd 
olunmuş şəxsin üzrlü səbəblərdən həmin dəstək tədbirlərində iştirakı mümkün olmadıqda 
(ixrac missiyası üzrə ixracatçı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 5 oktyabr tarixli 
1063 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının və Azərbaycan 
ərazisinə alıcı missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, 
“Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı 
beynəlxalq sertifikat almasına, ixracla əlaqəli tədqiqat-inkişaf proqram və layihələrinə çəkilən 
xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə 



mexanizminin tənzimlənməsi Qaydası”nın 2.4-cü bəndində nəzərdə tutulan təşkilati işlərlə 
bağlı yaranmış əlavə xərci ödəməklə), onu rəsmi məktubla bu Şərtlərin 1-ci hissəsinin 
tələblərinə uyğun olan digər şəxslə əvəz etməlidir. 

7. İxracatçı imtina üçün müəyyən olunmuş son tarixdən sonra ixrac missiyasında və 
beynəlxalq sərgi və ya yarmarkada iştirakdan rəsmi məktubla imtina etdikdə və ya belə imtina 
məktubu olmadan həmin dəstək tədbirlərində iştirak etmədikdə, habelə onu təmsil edəcək 
şəxsin dəstək tədbirində iştirakı mümkün olmadıqda, ixracatçı həmin dəstək tədbirində onun 
iştirakının təşkili üçün çəkilmiş xərcləri geri ödəməlidir. 

8. Beynəlxalq sərgi və (və ya) yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iştirak və xarici ölkələrdə 
fəaliyyət göstərən mağazalarda və ya mağaza şəbəkələrində, o cümlədən rüsumsuz ticarət 
(“duty free”) mağazalarında “Made in Azerbaijan” rəflərinin təşkili dəstək tədbirləri zamanı 
ixracatçı müvafiq olaraq nümayiş olunması və ya rəflərdə yerləşdirilməsi üçün müraciət 
ərizəsində qeyd etdiyi məhsulları müsabiqənin təşkilatçısı tərəfindən müəyyən olunmuş 
müddətdə və qaydada müsabiqənin təşkilatçısına və ya onun müəyyən etdiyi şəxsə təhvil 
verməlidir. 

9. Beynəlxalq sərgi və (və ya) yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iştirak zamanı ixracatçını 
təmsil edəcək şəxsin viza, mehmanxana, beynəlxalq hava nəqliyyatı və ölkədaxili nəqliyyat ilə 
bağlı xərcləri və dəstək tədbiri çərçivəsində ödənilməsi nəzərdə tutulmayan digər xərclər 
ixracatçı tərəfindən təmin olunur. 

10. İxrac missiyasında iştirak zamanı mehmanxana, beynəlxalq hava nəqliyyatı və ölkədaxili 
nəqliyyat xidmətlərinin təşkili zamanı ixracatçını təmsil edəcək şəxsin istəkləri nəzərə alınmır 
və bu zaman yaranan əlavə xərclər ixracatçı tərəfindən təmin olunur. 

11. İxrac missiyasında iştirak zamanı ixracatçını təmsil edəcək yalnız bir şəxsin Qaydada 
nəzərdə tutulan xərcləri ödənilir. İxrac missiyasında ixracatçını təmsil etmək məqsədilə əlavə 
şəxslər iştirak etdikdə, həmin şəxslərin bütün xərcləri ixracatçı tərəfindən təmin olunur. 

12. Beynəlxalq sərgi və (və ya) yarmarkalarda vahid ölkə stendi ilə iştirak zamanı sərgi və (və 
ya) yarmarkanın keçiriləcəyi məkanda icarəyə götürülmüş yerdə nümayiş olunacaq 
məhsulların yerləşdirilməsi, stendin hazırlanması, dizaynı və quraşdırılması, məhsulların 
marketinqi və reklamı qaydası və ardıcıllığı müsabiqənin təşkilatçısı tərəfindən müsabiqə 
qaliblərinin ardıcıllığı (toplanmış ballar və müraciətlərin ardıcıllığı əsasında) və eyni məhsul 
nümayiş etdirən ixracatçıların kommersiya maraqları nəzərə alınmaqla müəyyən olunur. 

13. İxrac missiyasında, alıcı missiyasında və beynəlxalq sərgi və ya yarmarkada vahid ölkə 
stendi ilə iştirak zamanı ixracatçı müsabiqənin təşkilatçısı tərəfindən müəyyən olunmuş dəstək 
tədbirinin həyata keçirilməsi proqramına riayət etməlidir. 

14. Beynəlxalq sertifikatın alınması və ya tədqiqat inkişaf proqramları ilə bağlı dəstək 
tədbirləri zamanı çəkiləcək xərclərin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 5 oktyabr 
tarixli 1063 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının və 
Azərbaycan ərazisinə alıcı missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq 
fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla 
bağlı beynəlxalq sertifikat almasına, ixracla əlaqəli tədqiqat- inkişaf proqram və layihələrinə 
çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə 
mexanizminin tənzimlənməsi Qaydası”nın müvafiq olaraq 5.4-cü və 6.3-cü bəndlərinə əsasən 
dəstək məbləği ilə əhatə olunmayan hissəsi müsabiqənin qalibi olmuş ixracatçı tərəfindən 



ödənilir. Müsabiqənin qalibi olmuş ixracatçı müsabiqənin nəticələrinə dair məlumatın ona 
təqdim olunduğu andan 1 (bir) ay ərzində müsabiqənin təşkilatçısı ilə bu Şərtlərin 14-cü 
hissəsinin birinci cümləsində nəzərdə tutulan şərti yerinə yetirəcəyinə dair müqavilə 
bağlamalıdır. Müsabiqənin qalibi olmuş ixracatçı həmin müddətdə belə müqavilə bağlamaqdan 
imtina etdikdə, onun sifariş etdiyi beynəlxalq sertifikat alınmır və ya tədqiqat inkişaf proqramı 
həyata keçirilmir. 

15. İxracatçının son 12 ay ərzində bu Şərtlərin 14-cü hissəsinin müddəalarına, habelə son 6 ay 
ərzində həyata keçirilmiş bütün dəstək tədbirləri üzrə bu Şərtlərin 1-13-cü hissələrinin 
müddəalarına əməl etmədiyi aşkar olunduqda, o müsabiqənin təşkilatçısı tərəfindən 
müsabiqədən kənarlaşdırılır. 

 
Bu Şərtləri ərizəmdə qeyd olunan dəstək tədbirinə aid olan 
(_____________________________________) hissədə qəbul edirəm 
 (müsabiqənin keçirildiyi dəstək tədbirinin adı) 

 
 
 

Ərizə verən hüquqi şəxs 
olduqda, rəhbərinin    

(imzası) 
   
(soyadı, adı, atasının adı) 

 

Möhür yeri 

 

  

Ərizə verən fərdi 
sahibkar olduqda 

 
   

 
   

 (imzası) (soyadı, adı, atasının adı) 
 
 
 

 


