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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu
MALİYYƏ YARDIMI MÜQAVİLƏSİ №
Bakı şəhəri

____ iyul 2020-ci il

Bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun (bundan sonra - Fond) İcraçı direktoru
Əhməd Məhəmməd oğlu İsmayılov və digər tərəfdən “____“ qəzetinin (bundan sonra Redaksiya) baş redaktoru ________ bu müqaviləni bağlayırlar.
1. Müqavilənin predmeti
1.1. Müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində Fond bu Qaydaların “_____”-cı
yarımbəndi üzrə qalib elan edilmiş Redaksiyaya maliyyə yardımı göstərməyi, Redaksiya isə
göstərilən maliyyə yardımından Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq istifadə etməyi
öhdəsinə götürür.
2. Müqavilənin məqsədi
2.1. Müqavilənin məqsədi bu Qaydaların “____”-cı yarımbəndi üzrə qalib elan edilmiş
Redaksiyaya maliyyə yardımı göstərməklə onun maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək,
qalib elan edildiyi sahə (sahələr) üzrə mövcud problemlərin və perspektiv planların
öyrənilməsini, jurnalist araşdırmalarının aparılmasını, əldə edilmiş məlumatlar əsasında
hazırlanmış materialların maliyyələşmə dövrü ərzində ardıcıl olaraq dərc etdirilməsini,
habelə müvafiq maliyyə yardımının məqsədyönlü şəkildə istifadə edilməsini təmin etməkdir.
3. Maliyyə yardımının məbləği, müddəti və ödənilməsi qaydaları
3.1. Müqavilə əsasında Redaksiyaya hər ay “_____” manat məbləğində maliyyə
yardımı göstərilir.
3.2. Aylıq maliyyə yardımının göstərilməsi müsabiqədən sonrakı aydan etibarən
başlanır və 6 (altı) ay müddətində davam etdirilir.
3.3. Maliyyə yardımı hər ay üçün hesabat təqdim edildikdən sonra 5 (beş) bank günü
ərzində Redaksiyanın hesabına köçürülür.
3.4. Maliyyə yardımı ilə bağlı bütün ödəmələr köçürmə yolu ilə həyata keçirilir.
3.5. Maliyyə yardımı yalnız bu Müqavilədə göstərilən məqsəd və qaydada istifadə
edilə bilər.
4. Maliyyə yardımından istifadə qaydaları
4.1. Maliyyə yardımı Redaksiyanın üçüncü şəxslər qarşısında götürdüyü öhdəliklərin
yerinə yetirilməsi, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tətbiq edilən maliyyə
sanksiyalarının (cərimələrin və digər məsuliyyət tədbirlərinin) ödənilməsi, habelə üçüncü
şəxslərin hüquqlarının pozulması məqsədilə istifadə oluna bilməz.

5. Fondun hüquq və vəzifələri
5.1. Fondun hüquqları:
5.1.1. Redaksiyadan layihə-təkliflərin dərc olunmasını və qəzetin maliyyə yardımı
aldığı yarımbənd üzrə tiraj və dövriyyə tələbinə uyğun nəşr edilməsini təsdiq edən müvafiq
sənədləri (qəzetin ay ərzində layihə yazıları dərc edilmiş səhifələrini; qəzetin tirajını təsdiq
edən elektron qaiməni (mətbəə qaiməsini); qəzetin tiraj bölgüsünü göstərən təsdiqlənmiş
məlumatı; qəzetin abunə və satışına dair yayımçı tərəfindən təsdiq edilən arayışları və
elektron qaimələri və s.) və həmin sahə (sahələr) üzrə ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsi
ilə əlaqədar materialları tələb etmək;
5.1.2. göstərilən maliyyə yardımının Müqavilənin məqsədlərinə uyğun istifadəsini
təsdiq edən müvafiq sənədləri tələb etmək;
5.1.3. Qaydaların 6.4-cü bəndi nəzərə alınmaqla, Qaydaların 6.1-ci bəndində
nəzərdə tutulmuş monitorinq nəticəsində Redaksiya tərəfindən müqavilə şərtlərinin
pozulduğu aşkar edildikdə həmin ay üzrə maliyyə yardımının ödənilməsini dayandırmaq və
aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması ilə bağlı Redaksiyaya xəbərdarlıq etmək;
5.1.4. Redaksiya tərəfindən Qaydaların 6.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
xəbərdarlığa növbəti ay əməl edilmədikdə maliyyə yardımı müqaviləsinə birtərəfli qaydada
xitam verməklə maliyyə yardımını dayandırmaq;
5.1.5. maliyyə yardımı göstərilən dövr ərzində dərc edilmiş yazılar layihə-təkliflərin
aid olduğu sahəyə uyğun olmadıqda, plagiata yol verildikdə, materiallar keyfiyyətsiz
hazırlandıqda Redaksiyaya xəbərdarlıq etmək;
5.1.6. Redaksiya tərəfindən bu Qaydaların 6.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş
xəbərdarlığa növbəti ay əməl edilmədikdə həmin ay üzrə maliyyə yardımının ödənilməsini
dayandırmaq;
5.1.7. Qaydaların 6.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş pozuntular təkrarən aşkar
edildikdə maliyyə yardımı müqaviləsinə birtərəfli qaydada xitam verməklə maliyyə yardımını
dayandırmaq;
5.1.8. Bu Qaydaların 3.5.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş tələbin pozulduğu
aşkar edildikdə, habelə Redaksiyanın Müsabiqəyə saxta sənədlər və ya həqiqətə uyğun
olmayan məlumatlar təqdim etməklə qalib gəldiyi məlum olduqda maliyyə yardımı
müqaviləsinə birtərəfli qaydada xitam verməklə maliyyə yardımını dayandırmaq;
5.1.9. maliyyə yardımı göstərilən dövr ərzində Redaksiya tərəfindən söz, fikir və
məlumat azadlığından sui-istifadə halları məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə
müəyyən edildikdə maliyyə yardımı müqaviləsinə birtərəfli qaydada xitam verməklə maliyyə
yardımını dayandırmaq.
5.2. Fondun vəzifələri:
5.2.1. Müqavilənin 3.1-ci bəndində müəyyən edilmiş maliyyə yardımını Müqavilənin
3.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada Redaksiyanın hesabına
köçürmək.
6. Redaksiyanın hüquq və vəzifələri
6.1. Redaksiyanın hüquqları:
6.1.1. Müqavilənin 3.1-ci bəndində müəyyən edilmiş maliyyə yardımını Müqavilənin
3.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada əldə etmək.
6.2. Redaksiyanın vəzifələri:
6.2.1. qalib elan edildiyi sahə (sahələr) üzrə layihə-təkliflərin dərc etdirilməsini (bu
Qaydaların 2.1.1-ci və 2.1.2-ci yarımbəndləri üzrə qalib elan olunduğu təqdirdə sahələr üzrə

növbəliliyi təmin etməklə) və həmin sahə (sahələr) üzrə ardıcıl tədbirlərin həyata
keçirilməsini təmin etmək;
6.2.2. qalib elan edildiyi layihə-təkliflərin dərc olunmasını və qəzetin maliyyə yardımı
aldığı yarımbənd üzrə tiraj və dövriyyə tələbinə uyğun nəşr edilməsini təsdiq edən müvafiq
sənədləri (qəzetin ay ərzində layihə yazıları dərc edilmiş səhifələrini; qəzetin tirajını təsdiq
edən elektron qaiməni (mətbəə qaiməsini); qəzetin tiraj bölgüsünü göstərən təsdiqlənmiş
məlumatı; qəzetin abunə və satışına dair yayımçı tərəfindən təsdiq edilən arayışları və
elektron qaimələri və s.) və həmin sahə (sahələr) üzrə ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsi
ilə əlaqədar materialları tələb etmək hər ay başa çatdıqdan sonra 3 (üç) gün müddətində
Fonda təqdim etmək;
6.2.3. bu Müqavilənin 5.1.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş sənədləri təqdim
etmək;
6.2.4. qalib elan edildiyi sahə (sahələr) üzrə layihə-təklifin icrası ilə bağlı materialı
qəzetin bu Qaydaların 2.1.1-ci, 2.1.2-ci və 2.1.3-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş
dövrilik tələbinə uyğun sayda nömrələrində A2 formatlı qəzetlər üçün ən azı 0,5 (yarım)
səhifə, A3 formatlı qəzetlər üçün isə ən azı 1 (bir) səhifə ayırmaqla dərc etmək;
6.2.5. layihənin icrası ilə bağlı qəzetin bir nömrəsində 2 (iki) səhifədən (A3 formatı)
artıq material yerləşdirməmək;
6.2.6. bu Qaydaların 2.1.1-ci yarımbəndi üzrə A3 formatında 16 yaxud A2 formatında
8 səhifə, 2.1.2-ci yarımbəndi üzrə A3 formatında 16 yaxud A2 formatında 8 səhifə və 2.1.3cü yarımbəndi üzrə A3 formatında 24 yaxud A2 formatında 12 səhifə həcmindən az
olmamaqla çap etmək;
6.2.7. maliyyə yardımı göstərilən dövr ərzində müqavilənin icrasına aid olan bütün
materiallarda Fondun emblemini, həyata keçirilən layihə-təklifin aid olduğu sahəni (sahələri),
mövzunun adını və “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap edilmişdir”
cümləsini qeyd etmək.
7. Hesabatvermə
7.1. Müqavilənin icrası barədə hesabatlar sadələşdirilmiş formada Müqavilədə
nəzərdə tutulmuş müddətdə və qaydada təqdim edilir.
7.2. Maliyyə yardımı göstərilən dövr ərzində Fond layihə-təklif çərçivəsində həyata
keçirilən fəaliyyətlərin monitorinq və qiymətləndirilməsini Redaksiyaya xəbər vermədən
həyata keçirə bilər.
8. Tərəflərin məsuliyyəti
8.1. Tərəflər müqavilədə nəzərdə tutulmuş vəzifələri qismən və ya tam yerinə
yetirmədikdə Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyə müvafiq məsuliyyət
daşıyır.
9. Müqavilənin müddəti
9.1. Müqavilə imzalandığı andan qüvvəyə minir və 6 (altı) ay müddətinə qüvvədədir.
10. Yekun müddəalar
10.1. Müqavilə Azərbaycan dilində 2 (iki) nüsxədə tərtib olunur və hər 2 (iki) nüsxənin
eyni hüquqi qüvvəsi vardır.
10.2. Müqaviləyə dəyişikliklər hər iki tərəfin razılığı əsasında yazılı formada edilə bilər.

10.3. Hazırkı Müqavilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq
şərh edilir.
Fond adından:

Redaksiya adından

İsmayılov Ə.M.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun
İcraçı direktoru
Hüquqi
ünvan:

_________________.
“______” qəzetinin baş redaktoru

Hüquqi ünvan:
VÖEN:

Poçt indeksi:

Bankın adı:

Telefon:

KOD:

VÖEN: (Fond)

VÖEN:

VÖEN: (Bank)

Müxbir hesab:

Kodu:

SWIFT. Bik.

Müxbir
SWIFT-Bik:
Hesablaşma Hesabı:

hesabı:

Hesablaşma hesabı:

