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GİRİŞ QEYDİ
Hörmətli oxucular,
İkinci AZSTAND Tvinninq bülletenimizə xoş
gəlmişsiniz. Birinci buraxılışımızda, biz layihəni, onun
üzvlərini, layihə məqsədlərini təqdim etdik və ilk
fəaliyyətlərimizin icrasını necə planlaşdırmağımızdan
söz açdıq. Bu dəfə biz sizə ikinci rüb müddətində
layihəmizin qısa təsviri və bəzi müəyyən irəliləyişlər
barədə məlumat verəcəyik.
Aİ Komissiyası tərəfindən Azərbaycanda və dünyanın
digər ölkələrində dəstəklənən və icra olunan bir çox
digər layihələrdə olduğu kimi, Tvinninq layihəsinin
icra statusu ilə bağlı vəziyyət eynidir: COVİD hər iki
tərəfdə layihənin idarə olunması baxımından
ekspertlər üçün eyni çətinliklər yaradır. Bunu da
demək kifayətdir ki, layihənin tamamilə məsafəli
rejimdə başlanılması Tvinninqin tarixində ehtimalla
heç bir zaman baş verməmişdir. Öz tərəfdaşları ilə
real iş mühitində bir dəfə görüşmədən və hətta bir
dəfə əl sıxmadan işləmək tərzi bu layihənin
məzmununu formalaşdırdı. Qısaca, bu çətin bir işdir.
Bununla belə, AZSTAND layihəsi ona sübutdur ki,
bütün maneələrə baxmayaraq Benefisiar və
Konsorsium rəvan icranı təmin edərək məqsədyönlü
istiqamətdə fəaliyyət göstərməkdə davam edirlər.
Biz əminik ki, digər Tvinninq layihələri oxşar
təcrübəyə malikdirlər və inanırıq ki, Tvinninq vasitəsi
bu pandemiyadan sonra daha böyük irəliləyişlərlə
icra ediləcək.
Berlin, Bakı şəhəri, aprel, 2021-ci il

Aprel 2021-ci il

YENİLİK
İkinci layihə rübündə Benefisiar və Konsorsium bütün
3 Komponent olan Korporativ İdarəetmə, Rəqəmsal
Transformasiya və Maliyyə Mexanizmləri və onların
alt-fəaliyyətləri çərçivəsində ilk məsləhətləşmələrə
başlamağa nail olmuşlar.
Bundan başqa, Konsorsium (LR və RTM) layihə
sahələri ilə maraqlana bilən və icraya yardım edə
bilən Almaniyanın Ticarət və Kommersiya Palatası
(AHK Bakı) və GİZ kimi Azərbaycanda bir sıra
qurumlara da müraciət etmişlər. Palata standartları
təşviq edə bilən, biznes icmasının ehtiyaclarını
müəyyən edə və AZSTAND portfelinə daha çox
bizneslərin və sahibkarları əlavə edə bilən geniş
biznes şəbəkəsinə malikdir ki, bu da AZSTAND üçün
faydalı ola bilər.

İCRA
Məsləhətləşmələrin tam icrası institusional yol
xəritəsi, maliyyə təhlili və qanunvericilik çərçivəsi
üzrə missiyaların ardıca Texniki Komitələrə həsr
olunmuş missiya ilə Almaniya, İspaniya və İsveç
ekspertləri tərəfindən icra olunmağa başladı. Digər
məsləhətləşmə Milli Standartlaşdırma Strategiyasına
(MSS) həsr olunmuşdu. Burada əsas diqqət
Azərbaycanın Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM)
dair AZSTAND ekspertləri tərəfindən onlayn alətin
istifadəsinə yönəlmişdi.

Bunun arxasında duran əsas ideya Azərbaycanın milli
proqramı ilə yanaşı AZSTAND-nın MSS layihəsində DİMdən bəzilərinin əks etdirilməsi imkanlarının müzakirə
edilməsi və düşünülməsi idi.

MSS missiyası zamanı istifadə olunan Azərbaycanın DİM
xəritəsi

İcra prosesində hələ də COVİD məhdudiyyətlərinə əməl
olunur, yəni bütün görüşlər onlayn keçirilir. Eynisi də
2021-ci ilin 5 martında keçirilmiş Xüsusi Komitənin
ikinci iclası ilə bağlı keçirildi. 2021-ci il iyul ayına qədər
olan yenilənmiş iş planı təsdiqlənmişdir. Konsorsiuma
həmçinin 2020-2030-cu illər üzrə olan Dövlət
Proqramının Azərbaycan Respublikası Prezidenti
tərəfindən imzalanması barədə Avropa İttifaqından
məlumat verilmişdir.
Hər Komponent üzrə Konsorsium ekspertləri və
AZSTAND rəhbəri arasında konkret strateji sualların
müzakirəsinə həsr olunmuş əlavə görüş keçirilmişdir.
Tvinninq heyəti
Denis Kaschuba – RTM
Email: denis.kaschuba.ext@ptb.de
Lalə Hüseynova – RTM Köməkçisi
Email: lala.husseynova@gmail.com
Tel: +994 70 338 58 28
Venera Mehdiyeva – Tərcüməçi
Email: venera.bakutwinning@gmail.com
Tel: +99455 312 71 91

İcraçı partnoyrlar:
BMWi, PTB, DIN (Almaniya), SIS (İsveç), UNE (İspaniya)
Ünvan: www.azstand.gov.az

Konsorsium ekspertləri və AZSTAND Direktoru Dr.
Tağıyev (yuxarıda orta tərəfdə) arasında onlayn görüş, 17
mart 2021-ci il

GƏLƏCƏK FON
Növbəti layihə rübü ərzində bazara nəzarət,
texniki komitələr, biznes planının qurulması və
AZSTAND-nın rəqəmsal transformasiya planına
dair missiyaların həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulur. Konsorsium və Benefisiar AZSTAND-da
istifadə olunan konkret standartlaşdırma
terminologiyasına dair ingilis dili təlimini keçirmək
niyyətindədir. Gələcək üçüncü rüb ərzində
layihənin bir sıra digər fəaliyyət və tədbirlərinin
keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bunlar barəsində
növbəti buraxılışımızda məlumat veriləcəkdir.
Üçüncü Xüsusi Komitə iclası 18 may tarixində
keçiriləcəkdir.

Bu Layihə Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilir.
Bu nəşrin məzmunu Tvinninq layihəsinin RTM-i Denis Kaşubanın tam məsuliyyəti üzərinə düşür və Avropa İttifaqının
rəyini əks etdirmir.

