Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu tərəfindən qəzet redaksiyalarına maliyyə yardımının
göstərilməsi üçün müsabiqə
QAYDALARI
1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 31 iyul tarixli 2957
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya
vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası”nın (bundan sonra – Konsepsiya)
müsabiqəli maliyyə yardımının göstərilməsinə dair müddəalarının yerinə yetirilməsi
məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu (bundan sonra – Fond) tərəfindən qəzet
redaksiyalarına maliyyə yardımının göstərilməsi üçün müsabiqənin (bundan sonra –
Müsabiqə) keçirilməsi qaydalarını müəyyən edir.
1.2. Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb
edən məsələlər üzrə məqsədli proqram və layihələrin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar qəzet
redaksiyalarına maliyyə yardımının göstərilməsidir.
1.3. Müsabiqə Fond tərəfindən hər 6 (altı) aydan bir keçirilir.
1.4. Müsabiqənin keçirilmə tarixi Fond tərəfindən müəyyən edilir, Müsabiqədə iştirak
etmək üçün müraciətlər Müsabiqə elan edildiyi tarixdən 14 (on dörd) gün müddətində qəbul
olunur.
1.5. Müsabiqə barədə elan və Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim olunmalı
sənədlər haqqında məlumat Fondun rəsmi internet saytında, habelə rəsmi sosial şəbəkə
hesablarında yerləşdirilir.
1.6. Müsabiqəyə müraciət məlumatların və sənədlərin bu Qaydalarda nəzərdə
tutulmuş qaydada “Medianın inkişafına dəstək layihələri üzrə elektron informasiya bankı”na
daxil edilməsi və ya həmin məlumat və sənədlərin kağız daşıyıcıda Fonda təqdim edilməsi
yolu ilə edilir.
1.7. Müsabiqənin keçirilməsinə ümumi nəzarət Fondun Müşahidə Şurası (bundan
sonra – Şura) tərəfindən həyata keçirilir.
1.8. Müsabiqənin keçirilməsi və nəticələri ilə bağlı yaranan mübahisələrə Şura
tərəfindən baxılır.
2. Müsabiqənin ümumi şərtləri
2.1. Müsabiqə bu Qaydaların 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sahələr üzrə layihətəkliflərin icra edilməsi məqsədilə ictimai-siyasi (əsas mövzusu ölkə və cəmiyyət həyatında
gedən ictimai prosesləri, siyasi hadisələri işıqlandırmaqdan, onların mahiyyətini izah, təhlil
və şərh etməkdən ibarət olan) qəzetlər arasında keçirilir və aşağıdakı yarımbəndlər üzrə bu
Qaydalara uyğun olaraq qalib elan olunmuş qəzet redaksiyalarına müvafiq maliyyə yardımı
göstərilir:

2.1.1. gündəlik (həftədə ən azı beş dəfə A3 formatında 16 yaxud A2 formatında 8
səhifə həcmində çap olunan) qəzetlər – hər birinə aylıq 20.000 (iyirmi min) manat
məbləğində;
2.1.2. günaşırı (həftədə ən azı üç dəfə A3 formatında 16 yaxud A2 formatında 8 səhifə
həcmində çap olunan) qəzetlər – hər birinə aylıq 10.000 (on min) manat məbləğində;
2.1.3. həftəlik (həftədə ən azı bir dəfə A3 formatında 24 yaxud A2 formatında 12
səhifə həcmində çap olunan) qəzetlər – hər birinə aylıq 5.000 (beş min) manat məbləğində.
2.2. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciət etmiş qəzetlər bu Qaydalara uyğun
olaraq aşağıdakı sahə (sahələr) üzrə layihə-təkliflər (müvafiq sahə üzrə yazını və tədbirlər
planını ehtiva edir) təqdim edir və qalib elan olunduqları təqdirdə Müsabiqədə iştirak etmək
üçün müraciət etdikləri sahə (sahələr) üzrə layihə-təkliflərin (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 ayrılmalı, Fondun maliyyə yardımı ilə çap olunduğu göstərilməli və müəllifi qeyd
olunmalıdır) dərc etdirilməsini (bu Qaydaların 2.1.1-ci və 2.1.2-ci yarımbəndləri üzrə qalib
elan olunduğu təqdirdə sahələr üzrə növbəliliyi hər nömrəsində təmin etməklə) və həmin
sahə (sahələr) üzrə ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edirlər:
2.2.1. vətəndaş cəmiyyəti, hüquqi dövlət quruculuğu;
2.2.2. fikir, söz və məlumat azadlığının, plüralizmin inkişaf etdirilməsi;
2.2.3. insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, vətəndaşların hüquqi, siyasi
mədəniyyət səviyyəsinin yüksəldilməsi, sosial və siyasi fəallığının artırılması;
2.2.4. ictimai və dövlət maraqlarının müdafiəsi;
2.2.5. Ermənistan-Azərbaycan, ərazilərin işğaldan azad olunması haqqında
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin müdafiə
edilməsi;
2.2.6. Azərbaycan Respublikasının dünya birliyinə inteqrasiyası, region ölkələri və
digər dövlətlərlə, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi;
2.2.7. qaçqın və məcburi köçkünlərin, əhalinin sosial cəhətdən qayğıya ehtiyacı olan
təbəqələrinin problemlərinin işıqlandırılması;
2.2.8. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, milli adət-ənənələrinin, elm və
mədəniyyətinin təbliği;
2.2.9. azərbaycançılıq ideyasının təbliği;
2.2.10. gənc nəslin milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi və vətənpərvərlik
hisslərinin tərbiyəsi;
2.2.11. regionların sosial-iqtisadi inkişafının təşviq edilməsi;
2.2.12. azad sahibkarlığın və liberal iqtisadiyyatın təşviqi;
2.2.13. informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi;
2.2.14. diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi;
2.2.15. dini və milli tolerantlıq, millətlərarası münasibətlərin inkişaf etdirilməsi;
2.2.16. elmi-kütləvi, mədəni-maarif, təhsil proqramlarının hazırlanması;
2.2.17. ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi;
2.2.18. gender, ailə və demoqrafiya məsələlərinin işıqlandırılması;
2.2.19. uşaq və gənclərin fiziki və mənəvi inkişafı.
2.3. Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə əsasən fors-major hesab
olunan hallarda, habelə qəzetlərin səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günlərində
və ümumxalq hüzn günündə bu Qaydaların 2.1.1-ci, 2.1.2-ci və 2.1.3-cü yarımbəndlərində
nəzərdə tutulmuş dövriliklə çap olunmaması onların müsabiqədə iştirakını məhdudlaşdırmır.
2.4. Maliyyə yardımı bu Qaydaların 6.2-ci, 6.3-cü, 6.5-ci, 6.6-cı, 6.7-ci və 6.8-ci
bəndlərində göstərilən hallar istisna olmaqla, 6 (altı) ay müddətində davam etdirilir.

3. Müsabiqədə iştirak
3.1. Bu Qaydaların 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qəzetlər aşağıdakı tələblərə
cavab verdikdə müsabiqədə iştirak edə bilər:
3.1.1. mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilmiş olmalıdır;
3.1.2. Müsabiqə elan olunan günədək son 1 (bir) il ərzində müntəzəm nəşr olunmalı,
dövriliyi həftədə bir dəfədən, birdəfəlik tirajı 2.000 nüsxədən və yayımı (abunə və satışı)
1.500 nüsxədən az olmamalıdır;
3.1.3. yenidən təşkil (birləşmə, qoşulma, bölünmə, ayrılma, çevrilmə), müflis olma,
ləğv edilmə prosesində olmamalıdır;
3.1.4. təsisçisi xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxsləri (xarici dövlətin hüquqi şəxsi
dedikdə, hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalının və ya səhmlərinin 30 faizindən çoxunun xarici
dövlətlərin hüquqi şəxslərinə və vətəndaşlarına məxsus olduğu və ya təsisçilərinin 1/3
hissəsindən çoxunun xarici dövlətin hüquqi şəxsi və ya vətəndaşı olan hüquqi şəxslər başa
düşülür) olmamalıdır;
3.1.5. təsisçisi dövlət orqanları, bələdiyyələr, ictimai birliklər, dini qurumlar və dini
icmalar olmamalıdır.
3.2. Bu Qaydaların 3.1-ci bəndinin tələblərinə cavab verməyən və ya əvvəllər Fond
tərəfindən maliyyə yardımı almış və maliyyələşmə dövründə bağlanmış müqavilə şərtlərini
pozduğuna görə maliyyə yardımı dayandırılmış, habelə söz, fikir və məlumat azadlığından
sui-istifadəyə görə barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olan qəzetlər
Müsabiqəyə buraxılmır.
3.3. Qəzetlərin birdəfəlik tirajı və yayımına (abunə və satışına) dair bu Qaydaların
3.1.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş tələblər avqust ayı ərzində 50 (əlli) faizədək
azaldıla bilər.
3.4. Müsabiqəyə elektron qaydada müraciət etmək üçün qəzet redaksiyası
“Medianın inkişafına dəstək layihələri üzrə elektron informasiya bankı”nda (bundan sonra –
Elektron informasiya bankı) qeydiyyatdan keçməli və şəxsi kabinetini yaratmalıdır.
3.5. Qeydiyyatdan keçmək üçün Elektron informasiya bankına aşağıdakı məlumatlar
və sənədlər daxil edilməlidir:
3.5.1. qəzetin VÖEN-i;
3.5.2. qəzetin mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilməsini təsdiq edən müvafiq
sənədin skan edilmiş surəti;
3.5.3. qəzetin nizamnaməsinin skan edilmiş surəti;
3.5.4. qəzetin dövriliyi və tirajı haqqında məlumat (məsələn, əgər qəzet həftədə 3
dəfə və 1000 tirajla çap olunursa, bu şəkildə daxil edilməlidir: Dövriliyi – həftədə 3 dəfə, Tirajı
– 1000;
3.5.5. qəzetin bank rekvizitlərini əks etdirən sənədin skan edilmiş surəti;
3.5.6. qəzetin əməkdaşları haqqında məlumatı (adları, ata adları, soyadları, tutduqları
vəzifə, əmək haqlarının məbləği) əks etdirən sənədin skan edilmiş surəti (Əlavə 1).
3.6. Qəzet redaksiyaları yalnız Elektron informasiya bankında şəxsi kabinet
yaratdıqdan sonra müsabiqəyə elektron qaydada müraciət edə bilərlər.
3.7. Müsabiqəyə müraciət zamanı Elektron informasiya bankına aşağıdakı
məlumatlar və sənədlər təqdim edilməlidir:
3.7.1. qəzetin baş redaktorunun ərizəsinin skan edilmiş surəti; (Əlavə 2);
3.7.2. Müsabiqə elan olunan günədək son 1 (bir) il ərzində qəzetin müntəzəm nəşr
olunmasını təsdiq edən arayışın skan edilmiş surəti;

3.7.3. mətbəə tərəfindən verilən və qəzetin dövriliyini təsdiq edən arayışın skan
edilmiş surəti;
3.7.4. qəzetin birdəfəlik tirajını təsdiq edən elektron qaimənin (mətbəə qaiməsi) skan
edilmiş surəti (aylar üzrə);
3.7.5. qəzetin tiraj bölgüsünü göstərən təsdiqlənmiş məlumatın skan edilmiş surəti
(aylar üzrə);
3.7.6. qəzetin abunə və satışına dair yayımçı tərəfindən təsdiq edilən arayışlar və
elektron qaimələrin skan edilmiş surəti (aylar üzrə).
3.7.7. bu Qaydaların 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sahələrdən seçdikləri və
Müsabiqədə qalib olduqları təqdirdə yazılar dərc edəcəkləri və ardıcıl tədbirlər həyata
keçirəcəkləri sahə (sahələr) üzrə layihə-təklif (layihə-təkliflər).
3.8. Bu Qaydaların 3.7.2-ci – 3.7.6-cı yarımbəndləri Müsabiqənin elanından əvvəlki
yarımildə maliyyə yardımı göstərilmiş qəzet redaksiyalarına şamil edilmir.
3.9. Sənədlərini kağız daşıyıcıda Fonda təqdim etməklə Müsabiqəyə müraciət edən
qəzet redaksiyasından aşağıdakı sənədlər tələb olunur:
3.9.1. qəzetin baş redaktorunun ərizəsi;
3.9.2. qəzetin mətbu nəşrlərin reyestrinə daxil edilməsini təsdiq edən müvafiq
sənədin surəti;
3.9.3. müvafiq VÖEN-nin surəti;
3.9.4. qəzetin nizamnaməsinin surəti;
3.9.5. Müsabiqə elan olunan günədək son 1 (bir) il ərzində qəzetin müntəzəm nəşr
olunmasını təsdiq edən arayış;
3.9.6. mətbəə tərəfindən verilən və qəzetin dövriliyini təsdiq edən arayış;
3.9.7. qəzetin birdəfəlik tirajını təsdiq edən elektron qaimələr (mətbəə qaimələri)
(aylar üzrə);
3.9.8. qəzetin tiraj bölgüsünə dair məlumatı əks etdirən təsdiqlənmiş sənəd (aylar
üzrə);
3.9.9. qəzetin abunə və satışına dair yayımçı tərəfindən təsdiq edilən arayışlar və
elektron qaimələr (aylar üzrə);
3.9.10. qəzetin bank rekvizitlərini əks etdirən sənəd;
3.9.11. qəzetin əməkdaşları haqqında məlumatı (adları, ata adları, soyadları,
tutduqları vəzifə, əmək haqlarının məbləği) əks etdirən sənəd;
3.9.12. qəzetin məlumat vərəqəsi (Əlavə 3);
3.9.13. bu Qaydaların 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sahələrdən seçdikləri və
Müsabiqədə qalib olduqları təqdirdə yazılar dərc edəcəkləri və ardıcıl tədbirlər həyata
keçirəcəkləri sahə (sahələr) üzrə layihə-təklif (layihə-təkliflər).
3.10. Bu Qaydaların 3.9.2-ci – 3.9.11-ci yarımbəndləri Müsabiqənin elanından
əvvəlki yarımildə maliyyə yardımı göstərilmiş qəzet redaksiyalarına şamil edilmir.
3.11. Bu Qaydaların 3.7.7-ci və 3.9.13-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş layihətəklifin (layihə-təkliflərin) tərkib hissəsi olan yazı (yazılar) bu Qaydaların 2.1.1-ci
yarımbəndində nəzərdə tutulmuş qəzetlər tərəfindən 3 (üç), 2.1.2-ci yarımbəndində nəzərdə
tutulmuş qəzetlər tərəfindən 2 (iki), 2.1.3-cü yarımbəndində nəzərdə tutulmuş qəzetlər
tərəfindən 1 (bir) sahə üzrə aşağıdakı tələblərə cavab verməklə təqdim edilməlidir:
3.11.1. Azərbaycan, rus və ya ingilis dilində olmalıdır.
3.11.2. Əvvəllər heç bir yerdə dərc edilməmiş olmalıdır.
3.11.3. Mətninin həcmi 2000-2500 söz aralığında olmalı, A4 kağızına uyğun
formatda, səhifədə soldan – 25 mm, sağdan – 15 mm, yuxarı və aşağıdan – 20 mm boş
sahə saxlanılmaqla tam düzləndirmə (Ctrl+J) nizamında “Times New Roman” şriftində,
ölçüsü 12 və sətirarası intervalı 1 vahid olmaqla tərtib olunmalıdır.

3.11.4. Plagiata yol verilməməlidir (kütləvi informasiya vasitəsi digər kütləvi
informasiya vasitəsinin materialının yalnız üçdə birindən çox olmayan hissəsini istinad
etməklə istifadə edə bilər).
3.12. Bu Qaydaların 3.9-cu bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada Müsabiqəyə
müraciət edən qəzet redaksiyasının təqdim etdiyi yazı Qaydaların 3.11-ci bəndində
göstərilənlərlə yanaşı aşağıdakı tələblərə də cavab verməlidir:
3.12.1. bu Qaydaların 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sahələrdən hansına aid
olduğu sərlövhəsindən əvvəl qeyd edilməlidir.
3.12.2. Dörd nüsxədə çap edilməli, birinci nüsxəsi tarix göstərilməklə müəllifinin
imzası (əlyazma ilə adı, atasının adı, soyadı, təxəllüsü), habelə qəzetin baş redaktorunun
imzası və qəzetin möhürü ilə təsdiq edilməli, digər nüsxələri isə yalnız tarix göstərilməklə
tərtib edilməlidir.
3.13. Müsabiqəyə müraciət edən qəzet redaksiyasının təqdim etdiyi yazının dili
qəzetin çap edildiyi dillə eyni olmalıdır.
3.14. Müsabiqədə iştirak üçün təqdim olunmuş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar
edildikdə həmin çatışmazlıqların bu Qaydaların 1.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş müddət
ərzində aradan qaldırılmasına yol verilir.
3.15. Bu Qaydaların 3.9-cu bəndinin tələblərinə cavab verməyən müraciətlər
Müsabiqə zamanı nəzərə alınmır.
3.16. Müsabiqədə iştirak üçün müraciət etmiş qəzet redaksiyası bu Qaydaları qəbul
etmiş hesab edilir və təqdim edilmiş sənədlərin və məlumatların tamlığına və düzgünlüyünə
görə məsuliyyət daşıyır.
3.17. Bu Qaydaların 3.9-cu bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada Müsabiqəyə
müraciət edən qəzet redaksiyası bu Qaydaların 3.12.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş
nüsxələrin eyniliyinə görə (müəllifinin imzası (əlyazma ilə adı, atasının adı, soyadı,
təxəllüsü), habelə qəzetin baş redaktorunun imzası və qəzetin möhürü istisna olmaqla)
məsuliyyət daşıyır.
3.18. Bu Qaydaların 3.5.6-cı, 3.7.1-ci və 3.9.12-ci yarımbəndlərində nəzərdə
tutulmuş əlavələr bu Qaydaların ayrılmaz tərkib hissəsidir.
3.19. Fond Müsabiqədə iştirak üçün təqdim edilmiş sənədlərin əslini tələb etmək
hüququna malikdir.
4. Müsabiqənin təşkili
4.1. Bu Qaydaların 3.11-ci bəndində nəzərdə tutulmuş yazıların qiymətləndirilməsi
Fond tərəfindən cəlb edilmiş müstəqil ekspertlər – müvafiq sahədə zəngin bilik və təcrübəyə,
ictimai nüfuza malik və peşəkar, Müsabiqənin nəticəsində marağı olmayan şəxslər
tərəfindən həyata keçirilir.
4.2. Eyni yazılar üç fərqli ekspert tərəfindən fərdi qaydada aşağıdakı meyarların
hər biri üzrə ən aşağı “0”, ən yüksək “20” bal olmaqla qiymətləndirilir və hər bir yazı barədə
yazılı rəylər verilir:
4.2.1. yazının məzmun və mövzusunun müvafiq sahəyə uyğunluğu;
4.2.2. müəllifin
yaradıcı
yanaşması,
məzmunun
ideya
orijinallığı
və
özünəməxsusluğu;
4.2.3. mətnin üslubi keyfiyyətləri, dilin norma və qaydalarına əməl olunması;
4.2.4. mətnin məntiqiliyi, tezis və arqumentlərin əsaslandırılmış olması;

4.2.5. təqdim edilən fakt və digər məlumatların dəqiqliyi, istinad olunan mənbələrin
mötəbərliyi.
4.3. Ekspertlər tərəfindən yazılara verilən fərdi qiymətlər Fond tərəfindən
ümumiləşdirilir və ən yüksək bal toplamış qəzetlər qalib elan olunur.
4.4. Eyni bal toplamış qəzetlərin hər birini bu Qaydalara uyğun olaraq qalib elan
etmək mümkün olmadıqda, qalib yazılara verilmiş müvafiq yazılı rəylər əsasında müəyyən
olunur.
4.5. Fond bu Qaydaların 2.1.1-ci və 2.1.2-ci yarımbəndləri üzrə müsabiqədə iştirak
etmiş və qalib elan edilməmiş yazıların bu Qaydaların 2.1.2-ci və 2.1.3-cü yarımbəndləri
üzrə qiymətləndirilməsini Qaydaların tələbləri nəzərə alınmaqla həyata keçirə bilər.
4.6. Müsabiqənin nəticəsi barədə məlumat Fondun rəsmi internet saytında
yerləşdirilir.
5. Maliyyə yardımının göstərilməsi
5.1. Bu Qaydalara uyğun olaraq qalib elan edilmiş qəzetlərlə Fond arasında maliyyə
yardımının göstərilməsinə dair müqavilə imzalanır və maliyyə yardımının həyata
keçirilməsinə başlanır.
5.2. Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə əsasən fors-major hesab
olunan hallarda, habelə qəzetlərin səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günlərində
və ümumxalq hüzn günündə bu Qaydaların 2.1.1, 2.1.2 və 2.1.3-cü yarımbəndlərində
nəzərdə tutulmuş dövriliklə çap olunmaması maliyyə yardımının göstərilməsinə dair
müqavilə şərtlərinin pozulması hesab edilmir.
6. Maliyyə yardımının dayandırılması
6.1. Fond maliyyə yardımı göstərilən dövr ərzində maliyyə yardımı göstərilən
qəzetlərin bu Qaydaların 2.2-ci və 5.1-ci bəndlərinin tələblərinə əməl etməsi vəziyyətinin
monitorinqini aparır.
6.2. Bu Qaydaların 6.4-cü bəndi nəzərə alınmaqla, bu Qaydaların 6.1-ci bəndində
nəzərdə tutulmuş monitorinq nəticəsində Redaksiya tərəfindən müqavilə şərtlərinin
pozulduğu aşkar edildikdə, Fond həmin ay üzrə maliyyə yardımının ödənilməsini dayandırır
və aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması ilə bağlı Redaksiyaya xəbərdarlıq edir.
6.3. Redaksiya tərəfindən bu Qaydaların 6.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
xəbərdarlığa növbəti ay əməl edilmədikdə Fond maliyyə yardımı müqaviləsinə birtərəfli
qaydada xitam verməklə maliyyə yardımını dayandırmaq hüququna malikdir.
6.4. Maliyyə yardımı göstərilən dövr ərzində dərc edilmiş yazılar layihə-təkliflərin aid
olduğu sahəyə uyğun olmadıqda, plagiata yol verildikdə (kütləvi informasiya vasitəsi digər
kütləvi informasiya vasitəsinin materialının yalnız üçdə birindən çox olmayan hissəsini
istinad etməklə istifadə edə bilər), materiallar keyfiyyətsiz hazırlandıqda Fond həmin ay üzrə
maliyyə yardımının ödənilməsini dayandırır və aşkar edilmiş pozuntuların aradan
qaldırılması ilə bağlı Redaksiyaya xəbərdarlıq edir.
6.5. Redaksiya tərəfindən bu Qaydaların 6.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş
xəbərdarlığa növbəti ay əməl edilmədikdə Fond maliyyə yardımı müqaviləsinə birtərəfli
qaydada xitam verməklə maliyyə yardımını dayandırmaq hüququna malikdir.
6.6. Bu Qaydaların 3.11.2-ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş tələbin pozulduğu
aşkar edildikdə, habelə Redaksiyanın Müsabiqədə saxta sənədlər və ya həqiqətə uyğun
olmayan məlumatlar təqdim etməklə qalib gəldiyi məlum olduqda Fond maliyyə yardımı
müqaviləsinə birtərəfli qaydada xitam verməklə maliyyə yardımını dayandırmaq hüququna
malikdir.

6.7. Maliyyə yardımı göstərilən dövr ərzində Redaksiya tərəfindən söz, fikir və
məlumat azadlığından sui-istifadə halları məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə
müəyyən edildikdə Fond maliyyə yardımı müqaviləsinə birtərəfli qaydada xitam verməklə
maliyyə yardımını dayandırmaq hüququna malikdir.
6.8. Bu Qaydaların 6.6-cı bəndində nəzərdə tutulmuş əsaslarla maliyyə yardımı
müqaviləsinə xitam verildikdə müvafiq müqavilənin qüvvədə olduğu müddət ərzində Fond
tərəfindən qəzet redaksiyasına ödənilmiş maliyyə yardımı həmin redaksiya tərəfindən
Fonda geri qaytarılmalıdır.

ƏLAVƏ 1

Qəzetin əməkdaşları haqqında məlumat
Sıra
№

Ad, ata adı, soyad

Baş redaktorun imzası:
Möhür yeri

Vəzifəsi

Əmək haqqının
məbləği

___________________

ƏLAVƏ 2
ƏRİZƏ
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu tərəfindən qəzet redaksiyalarına maliyyə yardımının
göstərilməsi üçün müsabiqə Qaydaları”na uyğun olaraq təqdim etdiyim sənədlərin həmin
müsabiqəyə qəbul edilməsini xahiş edirəm.
Qeyd edilən müsabiqəyə dair Qaydaların 3.7.1-ci və 3.9.1-ci bəndlərinə müvafiq
olaraq aşağıdakı məlumatları bildirirəm:
1. Mətbu nəşrin adı:
______________________________________________________________________
2. Məqsədi:
______________________________________________________________________
3. Dövriliyi:
______________________________________________________________________
4. Hüquqi ünvanı:
______________________________________________________________________
5. Təsisçinin adı, qeydiyyat nömrəsi və tarixi, dövlət qeydiyyatını həyata keçirən
orqanın adı və hüquqi ünvanı, qanuni təmsilçisinin adı, atasının adı, soyadı:
______________________________________________________________________
6. Redaktorun (baş redaktorun) adı, atasının adı və soyadı, şəxsiyyətini təsdiq edən
sənədin nömrəsi və verilmə tarixi, yaşadığı ünvan:
______________________________________________________________________
7. Redaktorun (baş redaktorun) vətəndaşlığı və təhsili:
______________________________________________________________________
Bu ərizəni doldurmaqla müsabiqədə iştirak qaydalarını qəbul edirəm, habelə təqdim
edilmiş sənədlərin və məlumatların tamlığına və düzgünlüyünə görə məsuliyyət
daşıyıram.
İmza:
___________________ /_________________________________________________
(adı, atasının adı, soyadı)
Əlaqə telefonları:
______________________________________________________________________
elektron ünvanı:
______________________________________________________________________
Tarix: “___” _________ 2020-ci il

ƏLAVƏ 3
QƏZETİN MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ
1. Qəzetin adı
2. Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin nömrəsi və verilmə tarixi (fiziki
şəxslər üçün uçota götürülməsi tarixi)
3. VÖEN-i
4. Qəzetin hüquqi və (və ya) faktiki poçt ünvanları, indeksi
5. Qəzetin təsisçisi və ya təsisçilərinin adı, atasının adı və soyadı.
6. Qəzetin baş redaktorunun:
- adı, atasının adı və soyadı
- iş telefonu
- mobil telefonu
- elektron poçt ünvanı
7. Müsabiqəyə təqdim edilən layihə-təklifin adı
8. Müsabiqəyə təqdim edilən layihə-təklifin sahəsi və aid olduğu yarımbənd
9. Müsabiqəyə təqdim edilən layihə-təklifin rəhbərinin:
- adı, atasının adı və soyadı
- iş telefonu
- ev telefonu
- mobil telefonu
- elektron poçt ünvanı

Baş redaktorun imzası:

___________________

Məlumat vərəqəsinin təqdim olunma tarixi:

___________________

Möhür yeri

