
 

 

 
 
 
 
ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIĞI ÖLKƏLƏRİNDƏ DÖVLƏTİN YAŞIL İNVESTİSİYALAR ÜZRƏ 

MALİYYƏLƏŞDİRMƏ POTENSİALININ GÜCLƏNDİRİLMƏSİ 
 
 

Layihənin başlanmasına həsr olunmuş tədbir 
"Azərbaycanda yaşıl dövlət investisiyası proqramının hazırlanması və təlimlərin 

keçirilməsi” 
 

GÜNDƏLİYİN İLKİN VERSİYASI 
 

17 iyun 2021-ci il, Bakı vaxtı ilə 11:00-12:30 
 

“Zoom” platforması 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tədbirdə iştirak etmək üçün burada qeydiyyatdan keçin (link) 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJwufu-rrTwqGtDXmFufYmyMbo84QrpF4LqM


2 │   

  
  

Ümumi məlumat  

Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi "EU4Environment" proqramı Şərq Tərəfdaşlığı regionundakı 
ölkələrə, eləcə də Azərbaycana ekoloji təmiz və dayanıqlı inkişaf yoluna qədəm qoymağa imkan 
verən milli idarəçilik və nəzarət mexanizmlərini təkmilləşdirməyə kömək edir. Dövlət xərcləri 
ətraf mühit və iqlimlə bağlı məqsədlərə nail olmaq üçün bərabər şəraitin yaradılmasına 
yönəlmiş tədbirlərdə mühüm rol oynayır.  

"EU4Environment" proqramının 3.3-cü fəaliyyət sahəsində və onun Azərbaycan üzrə iş planında 
dövlətin ətraf mühitlə bağlı xərclərinin daha yaxşı idarə edilməsində hökumət orqanlarına 
kömək etmək üçün texniki dəstəyin göstərilməsi və potensialın gücləndirilməsi nəzərdə tutulur.  

"Azərbaycanda yaşıl dövlət investisiyası proqramının hazırlanması və təlimlərin keçirilməsi” adlı 
layihənin əsas məqsədi Azərbaycandakı dövlət rəsmiləri və ekspertlərini dövlət büdcəsindən 
lazımi resursların əldə olunması məqsədilə ətraf mühitin qorunması üzrə ictimai xərclərin 
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı nou-hau və praktiki bacarıqlarla təmin etmək və layihənin icrası 
üçün beynəlxalq birgə maliyyələşdirməyə imkan yaratmaqdan ibarətdir. Bu proqram beynəlxalq 
qabaqcıl təcrübəyə uyğun hazırlanacaq və milli orta müddətli xərclər çərçivəsində karbon 
emissiyalarının azaldılmasını nəzərdə tutan digər dövlət investisiya proqramlarının hazırlanması 
üçün model rolunu oynayacaq. 

Tədbirin məqsədləri, gözlənilən nəticələr 

• Tədbir "Azərbaycanda yaşıl dövlət investisiyası proqramının hazırlanması və təlimlərin 
keçirilməsi" adlı layihənin icrasına start vermək məqsədi daşıyır.  

• Tədbirdən aşağıdakı nəticələr gözlənilir:  
o layihənin əsas elementləri (proqramın əhatə dairəsi, icra mexanizmləri) üzrə 

razılaşma və  
o layihənin diqqət mərkəzində olan Azərbaycanda su təchizatı sektoru barədə 

məlumatlılığın artırılması. 

İştirakçılar 

Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmiləri və 
onların dəvət etdikləri ekspertlər, eləcə də digər nazirliklərin, bələdiyyə hakimiyyəti 
orqanlarının, donor təşkilatların, beynəlxalq maliyyə institutlarının, sektorda yer alan QHT-lərin, 
"EU4Environment" proqramının və Aİ-nin Azərbaycandakı digər proqramlarının nümayəndələri 
bir araya gələcəklər.  

Tədbirdə koordinasiyanı İƏİT və "Kommunalkredit Public Consulting"in ekspertləri həyata 
keçirəcək. 

Praktiki məlumat  

Tədbir zamanı ingilis-Azərbaycan dil cütlüyündə sinxron tərcümə təmin ediləcək.  

"EU4Environment" layihəsi haqqında 

“Avropa İttifaqı ətraf mühit naminə” (EU4Environment) proqramının məqsədi ətraf mühitlə 
bağlı fəaliyyətləri dəstəkləməklə, ekoloji vəziyyəti yaxşılaşdırmaqla və ekoloji risklərin və 
təsirlərin daha səmərəli idarəsi mexanizmlərini müəyyənləşdirməklə altı tərəfdaş ölkəyə, yəni 
Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova və Ukraynaya öz təbii kapitallarını 
qoruyub saxlamağa və əhalinin ekoloji rifahını artırmağa kömək etməkdir. Avropa İttifaqının 
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maliyyələşdirdiyi bu proqram beş tərəfdaş təşkilat- İƏİT, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyası, 
BMT-nin Ətraf Mühit Proqramı, BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatı və Dünya Bankı tərəfindən icra 
olunur. Proqramın büdcəsi təxminən 20 milyon avro təşkil edir. Proqramın icra dövrü 2019-
2022-ci illəri əhatə edir.   

Əlavə məlumat üçün: EU4Environment@oecd.org 

Layihənin vebsaytı: https://www.eu4environment.org 

 
  

mailto:EU4Environment@oecd.org
https://www.eu4environment.org/
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GÜNDƏLİYİN İLKİN VERSİYASI 
 
 

Vaxt Predmet  

1-ci sessiya Salamlama nitqləri  

11:00 – 11:15 
(15 dəq) 

• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
nümayəndəsinin salamlama nitqi 

Dəqiqləşdiriləcəkdir 

 • Tədbirin məqsədləri və layihənin 
təqdimatı 

İƏİT, Devid Simek 

2-ci sessiya Yaşıl dövlət investisiyası proqramlarının 
tərtibatının və smetasının ümumi təhlili 

 

11:15 – 11:25 
(10 dəq) 

• Yaşıl dövlət investisiyası proqramı 
nədir? Proqramın smetasının 
hazırlanması və proqramın məqsədləri 
ilə nəticələrinin əlaqələndirilməsi 

KPC-dən Devid Toft 

11:25 – 11:35 
(10 dəq) 

• İqlim dəyişikliyinin mənfi təsir etdiyi 
ərazilərdə su təchizatı ilə bağlı əsas 
ekoloji problemlər 

Dəqiqləşdiriləcəkdir 

3-cü sessiya Azərbaycanda yaşıl investisiya proqramının 
məqsədi və əhatə dairəsi 

 

11:35 – 11:45 
(10 dəq) 

• İqlim dəyişikliyinin mənfi təsir göstərdiyi 
ərazilərdə su təchizatı ilə bağlı 
problemlərin həllini hədəf alan mümkün 
layihələrə investisiya proqramı 
çərçivəsində dəstəyin göstərilməsi 

KPC, Rafal Stanek 

11:45 – 12:00 
(15 dəq) 

• Gələcək proqram çərçivəsində 
dəstəklənə biləcək layihələrin 
növlərinin, o cümlədən onların coğrafi 
məqsədlərinin prioritetləşdirilməsi 
barədə müzakirə 

Koordinator: KPC-dən 
Kristian Oberleytner 

12:00-12:10 
(10 dəq) 

• Tədqiqatın əhatə dairəsi və 
məlumatlara dair tələblər 

KPC-dən Rafal Stanek 

4-cü sessiya Layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı növbəti 
mərhələlər və yekun qeydlər 

 

12:10 – 12:25 
(15 dəq) 

• Əsas nəticələrin və sonrakı addımların 
qısa xülasəsi 

İƏİT-dən Devid Simek 

 • Yekun qeydlər Dəqiqləşdiriləcəkdir 
 


