1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1.1.
Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzi
(bundan sonra - Mərkəz) Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin (bundan sonra Nazirlik) strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumudur.
1.2.
Mərkəzin məqsədi Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatının innovativ əsaslarla
inkişaf etdirilməsi, innovasiya əlçatanlığının təmin olunması, innovativ həllərə əsaslanan texnoloji
yeniliklərin və üsulların təşviqi, kənd təsərrüfatı sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqi üzrə
metodik və praktik dəstəyin və xidmətin göstərilməsindən ibarətdir.
1.3.
Mərkəz öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarını,
Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirinin əmr, sərəncam və göstərişlərini və bu Nizamnaməni
rəhbər tutur.
1.4.
Mərkəz 12 iyul 2000-ci il tarixdə D-430 nömrə ilə Aqrar Elm Mərkəzi adı ilə Azərbaycan
Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı üzrə Bakı bölgə şöbəsi
tərəfindən dövlət qeydiyyatına alınmışdır.
“Azərbaycan Aqrar Elm Mərkəzinin və onun tabeliyindəki Elmi-Tədqiqat İnstitutlarının
strukturunun təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 17
aprel tarixli 109 nömrəli Qərarına əsasən adı dəyişdirilərək Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərürfatı
Nazirliyinin Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzi adlandırılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 14 avqust tarixli 354 nömrəli Qərarı ilə
2015-ci il 17 aprel tarixli 109 nömrəli Qərarda dəyişiklik edilərək Mərkəzinin adı Azərbaycan
Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi adlandırılmışdır.
“Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi və
“Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki
qurumların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018ci il 19 dekabr tarixli 549 nömrəli Qərarında dəyişiklik ediməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 7 may tarixli 132 nömrəli Qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin
adı dəyişdirilərək Aqrar İnnovasiya Mərkəzi adlandırılmışdır.
1.5.
Mərkəz öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən dövlət və yerli
özünüidarəetmə orqanları, beynəlxalq, regional, milli və qeyri-hökumət təşkilatları, Nazirliyin struktur
bölmələri və digər tabeli qurumları, hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.
1.6.
Mərkəz müstəqil balansa, sərəncamında olan əmlaka, xəzinə və bank hesablarına,
üzərində Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin təsviri, öz adı həkk olunmuş möhürə, müvafiq
ştamplara, blanklara və loqotipə (emblemə) malikdir.
1.7.
Mərkəzin saxlanılması xərcləri və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi
və qanunvericiliklə qadağan edilməyən digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.
1.8.
Mərkəzin hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, Ü. Hacıbəyli küçəsi 80, “Hökumət evi”.

2. MƏRKƏZİN FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ
2.0. Mərkəz kənd təsərrüfatı sahəsində keyfiyyət, innovasiya prinsipləri və iqtisadi sahədə
qabaqcıl beynəlxalq prinsip və standartlar nəzərə alınmaqla aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:
2.0.1. kənd təsərrüfatının müxtəlif istiqamətləri üzrə yeni, innovativ ideya, təklif və layihələrin
bir mərkəzdə toplanması və koordinasiyası, əldə edilən nəticələrin təhlil edilməsi, özəl və dövlət
təsərrüfatlarında tətbiqinin təşkili və təbliği;
2.0.2. aqrar sahədə innovasiyaların tətbiqi, müasir texnologiyaların və avadanlıqların istifadəsi
ilə bağlı tədbirlərin, eyni zamanda beynəlxalq və kənd təsərrüfatı sahəsində istifadə olunan ən qabaqcıl
təcrübə və yeniliklərlə bağlı məlumatlandırmanın həyata keçirilməsi;
2.0.3. aqrar sahədə həyata keçirilən yerli və beynəlxalq layihələrin monitorinqinin,
ekspertizasının və qiymətləndirilməsinin aparılmasında iştirak;
2.0.4. beynəlxalq layihələrin innovasiya ilə əlaqədar komponentlərinin icrasında iştirak;
2.0.5. aqrar sahədə innovativ texnoloji maddi-texniki bazanın yaxşılaşdırılması və elektron
informasiya təminatı sistemlərinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi;
2.0.6. məqsədlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər istiqamətlərdə.
3. MƏRKƏZİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
3.1. Mərkəz fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
3.1.1. aqrar sahədə dəyər zəncirinin bütün mərhələləri üzrə, eləcə də biznesin təşkili və idarə
edilməsində innovasiyaların introduksiyası, qiymətləndirilməsi, adaptasiyası və həyata keçirilməsi ilə
bağlı Nazirliyə təkliflər vermək;
3.1.2. Nazirliyin müvafiq struktur bölmələri, strukturuna daxil olan və strukturuna daxil
olmayan tabeliliyindəki qurumlar tərəfindən təklif olunmuş layihələrin, o cümlədən texnoloji üsul və
avadanlıqların innovasiya tutumluluğunu qiymətləndirmək;
3.1.3. Nazirliyin müvafiq struktur bölmələri, strukturuna daxil olan və strukturuna daxil
olmayan tabeliliyindəki qurumların fəaliyyətində innovasiyaların tətbiqi, həmçinin aqrar sahədə güzəşt
tətbiq olunan innovativ texnika və avadanlıqların siyahısı ilə bağlı Nazirliyə təkliflər vermək;
3.1.4. innovativ texnologiyalar üzrə məsləhətçiləri seçmək, zərurət yarandıqda müvafiq
materialların hazırlanması üçün tədbirlər görmək;
3.1.5. ölkədə aqrar sahə üzrə həyata keçirilən yerli və beynəlxalq layihələrin icrasında iştirak
etmək;
3.1.6. fəaliyyət istiqamətləri üzrə beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması,
həmçinin Mərkəzlə əlaqəli fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq
müqavilələrin layihələrinin hazırlanmasında, beynəlxalq konfransların, seminarların və digər tədbirlərin
keçirilməsində iştirak etmək;
3.1.7. fəaliyyət istiqamətləri üzrə ölkəni beynəlxalq tədbirlərdə (konqres, simpozium, konfrans,
seminar və müşavirələrdə) təmsil etmək;
3.1.8. innovasiya fəaliyyətini, layihələri (o cümlədən startapları) və təşəbbüskarlığı təşviq
etmək;
3.1.9. aqrar sahədə innovasiyaların tətbiqi, təbliği və təşviqi məqsədilə müsabiqələr və sair
tədbirlər keçirmək;

3.1.10. aqrar sahənin innovativ yönümlü inkişafını təmin etmək məqsədilə vahid platforma
vasitəsilə və yaxud birbaşa Mərkəzə göndərilən layihə, təklif və ideyaları təhlil etmək;
3.1.11. xarici ölkələrin analoji dövlət və özəl qurumları ilə əlaqələr qurmaq, uğurlu təcrübələrin
texnoloji transferini həyata keçirmək;
3.1.12. kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində yaradılan innovativ təsərrüfatların reyestrin
aparmaq və innovativ təsərrüfatların müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatlandırılmasında iştirak etmək;
3.1.13. hüquqi və fiziki şəxslərə və dövlət müəssisələrinə aqrar sahədə innovativ texnologiyanın
tətbiqi ilə bağlı müqavilə əsasında xidmətlər göstərmək;
3.1.14. Mərkəzlə əlaqəli fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda monitorinqlər aparmaq;
3.1.15. kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinin inkişafı ilə bağlı qəbul olunmuş tədbirlər
planlarının aidiyyəti bəndlərinin icrasında iştirak etmək;
3.1.16. Kütləvi informasiya vasitələrindən, o cümlədən rəsmi internet səhifəsindən və digər
üsullardan istifadə etməklə Mərkəzin fəaliyyəti barədə ictimai məlumatlandırmanın, təbliğat və təşviqat
işlərinin aparılmasını təmin etmək;
3.1.17. aqrar sahədə innovativ elmi-texniki ideyaların, texnoloji və mühəndislik tutumlu həllərin
axtarışı, tətbiqi imkanlarının araşdırılması və yoxlanılması istiqamətində tədbirlər görmək və təkliflər
vermək;
3.1.18. aqrar sahədə yerli və beynəlxalq layihələrin innovasiya ilə əlaqədar komponentlərinin
icrasında iştirak etmək;
3.1.19. dövlət və özəl fermer təsərrüfatları ilə innovativ xidmət və məhsul təchizatçılarını
əlaqələndirmək və bu istiqamətdə xidmətlər göstərmək;
3.1.20. innovativ texnologiya və üsullarının tətbiqi, təbliği və təşviqi məqsədilə pilot
təsərrüfatların yaradılması istiqamətində Nazirliyə təkliflər vermək;
3.1.21. Nazirliyin aqrar sahədə rəqəmsal transformasiya üzrə fəaliyyətinin həyata
keçirilməsində iştirak etmək;
3.1.22. Nazirliyin strukturuna daxil olan və strukturuna daxil olmayan tabeliliyindəki qurumlar
tərəfindən hazırlanan innovativ yönümlü pilot layihələrin maliyyələşdirilməsi, idarə edilməsi və icrasını
əlaqələndirmək;
3.1.23. Nazirliyin müvafiq struktur bölmələri, strukturuna daxil olan və strukturuna daxil
olmayan tabeliliyindəki qurumlar tərəfindən təqdim edilmiş innovativ ideya, təklif və layihələr əsasında
Nazirlik tərəfindən təsdiq olunmuş Qaydalara uyğun olaraq ildə bir dəfədən az olmayaraq
qiymətləndirmə aparmaq;
3.1.24. dövlət və kommersiya sirrini qorumaq, fəaliyyəti ilə bağlı digər təhlükəsizlik tədbirlərini
görmək;
3.1.25. fəaliyyəti ilə bağlı arayışlar, hesabatlar hazırlayaraq Nazirliyə təqdim etmək;
3.1.26. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
3.2. Mərkəz fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun aşağıdakı hüquqlara malikdir:
3.2.1. Mərkəzlə əlaqəli fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlardan daxil olan sənədləri təhlil
edərək tövsiyələr vermək;
3.2.2. fəaliyyət istiqamətlərinə aid olan məsələlərin tədqiqi və həlli üçün rəylər vermək,
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada hüquqi və fiziki şəxsləri, müstəqil ekspertləri və
mütəxəssisləri cəlb etmək onlarla müqavilələr bağlamaq, işçi qruplar, komissiyalar yaratmaq;

3.2.3. layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədilə və ya fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada investorları cəlb etmək;
3.2.4. fəaliyyət istiqamətləri üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi üçün yerli, habelə
beynəlxalq təşkilatlarla və xarici ölkələrin müvafiq təşkilatları ilə işgüzar əlaqələr yaratmaq, dövlət və
yerli özünüidarəetmə orqanları, fiziki və hüquqi şəxslərlə zəruri informasiya mübadiləsi aparmaq;
3.2.5. fəaliyyətinə dair analitik materiallar hazırlamaq, tədqiqatlar aparmaq və bu barədə
aidiyyəti üzrə təkliflər vermək;
3.2.6. fəaliyyət istiqamətinə uyğun təlimlər, seminarlar və simpoziumlar keçirmək, habelə
xüsusi bülletenlər, metodiki vəsaitlər, jurnal, kataloq və digər nəşrlər buraxmaq;
3.2.7. fəaliyyət istiqamətləri üzrə görülmüş işlərə dair statistik təhlil aparmaq və elektron
məlumat bankını formalaşdırmaq;
3.2.8. Mərkəzin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər vermək;
3.2.9. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün müqavilə
əsasında ödənişli xidmətlər həyata keçirmək, əlavə maliyyə və gəlir mənbələri müəyyən etmək və həmin
vəsaitlər hesabına Mərkəzin işçilərinin sosial rifahının və maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması
istiqamətində işlər görmək;
3.2.10. müvafiq normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq işçiləri mükafatlandırmaq, əmək
haqlarına əlavələr etmək və Mərkəzin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması üçün digər ödənişləri
həyata keçirmək;
3.2.11. Mərkəzin təşəbbüsü və təklifi ilə maliyyələşdirilən layihələrdə vəsaitin təyinatı üzrə
istifadə olunmasına nəzarət etmək məqsədilə monitorinqlər aparmaq;
3.2.12. əməkdaşlarını dövlət təltiflərinə və digər mükafatlara təqdim etmək, onların
həvəsləndirilməsi üçün tədbirlər görmək;
3.2.13. qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

