AgroX haqqında
AgroX layihəsi Startap Azərbaycan və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzi
tərəfindən həyata keçirilir.
AgroX Proqramının əsas məqsədi innovasiyalardan və rəqəmsal texnologiyalardan istifadə etməklə aqrar
sahədə məhsuldarlığın yüksəldilməsinə, aqrar idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə, qərarların daha
effektiv və çevik formada qəbul edilməsinə dəstək göstərməkdir. Bu məqsədin reallaşması üçün aqrar
sahə üzrə biznes ideyalar toplanacaq, seçilmiş biznes ideyaların reallaşması, innovasiyaların təşviq və
tətbiq edilməsi, eləcə də aqrar startapların inkişafına köməklik göstəriləcək. “AgroX” layihəsi gələcəkdə
aqrar istiqamətli startap ekosistemin formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. Proqram çərçivəsində Kənd
Təsərrüfatı Nazilriyinin açıq məlumat bazaları və yer səthinin müşahidə peykindən əldə olunan
informasiyalar üzərində müxtəlif aqrar problemlərin həllinə kömək edə biləcək informasiya – məlumat
yönümlü layihələrin işlənməsi təşviq olunacaq. Cəlbedici aqrar biznes ideyalar üzrə, həmçinin Kənd
Təsərrüfati Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan açıq məlumatlar və elektron xidmətlər əsasında yeni
layihələr və xidmətlər, veb və mobil həllər yaratmağı nəzərdə tutan layihələrə dəstək veriləcək. Proqram
çərçivəsində bir sıra məlumatlandırıcı sessiyaların, təlimlərin, universitetlərdə görüşlərin, “Agro
Hackathon” müsabiqəsinin və bir sıra digər tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Agrar Hackathon Müsabiqəsi haqqında
Agrar Hackathon kənd təsərrüfatı sahəsində öz biznes ideyalarını və innovativ bizneslərini inkişaf
etdirmək istəyənləri üzə çıxarmaq və onlara dəstək verməyi nəzərdə tutur.
Müsabiqə çərçivəsində startapçılara layihələrin formalaşması və inkişafına dəstək məqsədilə mentorluq
təmin olunacaq.
İştirakçılara təlimlər keçiriləcək. İlkin mərhələdən keçən komandalara işləmək üçün imkanlar
yaradılacaq.
AgrarX və Agrar Hackaton aqrar sahədə innovasiyaların inkişafı üçün münbit şəraitin yaradılmasını
qarşıya məqsəd qoyub.
Müsabiqə çərçivəsində keçiriləcək tədbirlər aqrar sahədə innovasiyaların və texnologiyaların tətbiqi ilə
bağlı gənclərin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə, bu sahəyə marağın artırılmasına yardımçı
olacaq. Müsabiqənin mütəmadi keçirilməsi nəzərdə tutulur. 2019-cu ildə “Agro Hackthon” müsabiqəsinə
15 may tarixində start veriləcək.

Agrar Hackathon Müsabiqəsinin şərtləri
İdeya və ya layihəni təqdim etmək üçün saytdakı müvafiq forma doldurulmalıdır. Müsabiqəyə fərdi və ya
komanda şəklində müraciət etmək olar. İrəli sürülən ideyalar və ya layihələr təklif olunan istiqamətlər
üzrə olmalıdır.
Layihə və ideyanın qısa təsviri və təqdimatı (10 slayddan çox olmamaqla ) təqdim olunmalıdır. Geniş
biznes plan ilkin mərhələlərdə tələb olunmur.
Komandalar və ya fərdi iddiaçıların əvvəlki layihələri və təcrübələri haqqında məlumat verməsi tövsiyə
olunur. Komanda haqqında qısa məlumat təqdim edilməlidir.
İstiqamətlər:
1. Aqrar sahədə yüksək əlavə dəyər yarada biləcək texnologiya və innovativ istehsal metodları;
2. Kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının artırılmasında fermerlərin fəal iştirakı;

3. Kənd əhalisi, o cümlədən fermerlərin qısa müddətdə kənd təsərrüfatı üzrə innovativ aqrotexnoloji
qaydalar və aqrar sahədə olan bütün yeniliklərdən vaxtında məlumatlandırılması;
4. Aqrar sahədə proseslərə nəzarət;
5. Fermerlərin istehsal etdiyi məhsulların vaxtında və itkisiz satışının təşkili üzrə innovativ ideyalar;
6. Fermerlər arasında interaktiv məlumat, xidmət və barter mübadiləsi imkanlarının yaradılması;
7. İxracat potensialının artırılması, daxili bazarda olan tələbatın ödənilməsi üçün elektron nəzarət sistemi
8. Fermerlərin investorlarla iş birliklərinin yaradılması;
9. Kənd yerlərində tullantıların utilizasiyasının əlavə dəyər yaratma imkanları;
10. Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı istehsalı;
11. Kənd yerlərində fermerlər üçün əlavə dəyər yarada biləcək sahələrin müəyyən edilməsi;
12. Fermer təsərrüfatlarında alternativ enerji mənbələrindən istifadənin mümkünlüyü və s.

“Hackathon” müsabiqəsi üzrə mükafatlandırma
Layihələrin qiymətləndirilməsi ekspertlər tərəfindən iki mərhələdə aparılır. Müsabiqənin mükafat fondu
12 000 manatdır:
1-ci yer – 6 000 manat
2-ci yer – 4 000 manat
3-cü yer – 2 000 manat
Qeydiyyat və tədbirlərin qrafiki
1. 15 may 2019-cu il. AgroX Layihəsi və müsabiqəyə start verilir. Qeydiyyat başlayır.
2. Məlumatlandırma sesiyaları, promotion və görüşlər May – iyun, 2019
3. Zəruri materialların hazırlanması (çap məhsulları, bannerlər, məqalələr və s)
4. Birinci seçim prosesi - 15 iyun 2019.
5. 1-ci seçim prosesindən keçənlər üçün təlim , 25-30 iyun 2019.
6. Mentor köməyinin təşkili 15 iyun - 15 iyul , 2019
7. Layihələrin qiymətləndirilməsi, 15-20 iyul 2019
8. Yekun təqdimat mərasimi , 25-30 iyul 2019
9. Qaliblərlə K/T Nazirliyi rəhbərliyinin görüşünün təşkili

Agro X qaliblərinin inkubasiya və akselerasiya Mərkəzlərinə yönləndirilməsi və müvafiq dəstəyin təşkili.

