Konsepsiya sənədlərinin seçim meyarları
Uğurlu konsepsiya sənədlərinin seçilməsində aşağıdakı meyarlar tətbiq olunur:
1. BP dəyərlərinə uyğunluq: müraciət edən təşkilatlar BP-nin əməyin təhlükəsizliyi, etika və
uyğunluq tələblərini bilməlidirlər. Təklif olunan layihə konsepsiyalarında onlar layihələrin
həyata keçirildiyi müddətdə əməyin təhlükəsizliyini və etik normalara uyğunluğu necə təmin
edəcəklərini qeyd etməlidirlər. BP Qrupunun Siyasətinə görə, müraciət edən təşkilatlar
Rüşvətxorluq və Korrupsiya ilə Mübarizəyə və həmçinin Etik Qaydalar və Tələblərə Uyğunluq
(EQ və TU) və Tədarük və Təchizatın İdarə Olunması (TTİO) departamentləri tərəfindən
aparılan Şirkətin Kompleks Yoxlanılması prosedurlarından keçməlidirlər.
2. Ehtiyac əsaslı dəstək: cəmiyyətdə dəyişikliyə nail olmağı hədəf götürən hər hansı layihə
təklifi ilk növbədə bu cür dəyişikliyə zərurət olub-olmadığını müəyyənləşdirməlidir. Zərurət
kameral və/və ya sahədə aparılan tədqiqat əsasında müəyyən edilmiş olmalıdır. Müraciət
edən təşkilat istifadə etdiyi mənbələrə istinad etməli və layihə təklifi sənədində həmin
mənbələrdən sitatlar gətirməlidir. Müraciət edən təşkilat tələb olunduqda sahə tədqiqatının
hesabatını və sitat gətirilən mənbələri təqdim etməyə hazır olmalıdır.
3. İqtisadi səmərəlilik: Müraciət edən təşkilat müdaxilə tədbirləri planını elə təqdim etməlidir ki,
o, mümkün minimal xərclə maksimum nəticələrin ən yüksək keyfiyyətdə əldə olunmasını
təmin etsin. BP-nin Sosial Sərmayələr heyəti aşağıda qeyd olunanlar daxil olmaqla iqtisadi
səmərəlilik təhlili aparacaqlar və həmin təhlillər çərçivəsində təklif olunan konsepsiya ilə
əlaqədar mümkün xərclər qiymətləndiriləcək; təklif olunan işlərin həcminin nəzərdə tutulan
məqsəd və hədəflərin əldə olunmasına münasibətdə qiymətləndirilməsi aparılacaq; nəzərdə
tutulan işlərin həcmi üzrə təklif olunan büdcə və büdcənin bölgüsü qiymətləndiriləcək. Tələb
olunan xidmətlərin və materialların qiymətləri zaman və məkana uyğun bazar qiymətləri ilə
müqayisə ediləcək.
4. Hədəflərə yönəlmiş yanaşma: layihənin uğurlu olması üçün yalnız işlərin yerinə yetirilməsi
və/və ya avadanlıq dəstəyinin təmin edilməsi yetərli deyil. Ona görə də, təklif olunan layihə
konsepsiyalarına hədəflərə yönəlmiş yanaşma tətbiq edilməlidir, yəni, müraciət edən təşkilat
sadəcə işlərin yerinə yetirilməsinə görə deyil, hədəflərin əldə edilməsinə görə də cavabdehdir.
Bu, adətən işlər planında və təklif olunan monitorinq mexanizmində öz əksini tapır.
5. Təcrübə: Layihələrin həyata keçirilməsi üçün təklif olunan komanda layihələrin idarə
olunması, maliyyə işlərinin aparılması və sözügedən sahə ilə əlaqədar təcrübəyə malik
olmalıdır. BP hesab edir ki, konkret sahə üzrə ən azı bir ekspert nəzərdə tutulan layihənin
məzmununa aid müvafiq təcrübəsi olan ekspert/məsləhətçi qismində təqdim olunmalıdır.
6. Şəffaflıq: təklif olunan layihə konsepsiyaları şəffaf olmalı, şirkət daxilində və şirkətdən kənar
yoxlanılması mümkün olmalıdır və potensial benefisiarların, qeyri-hökumət təşkilatlarının və
hökumət qurumlarının onlara dair şərhlər verməsinə imkan yaratmalıdır. Təklif olunan layihə
sənədlərində hər bir bənd üzrə bütün tədbirlər və əlaqədar xərclər, onların təsviri, izahı,
əsaslandırılması və tələb olunduqda xərclərin detallı açıqlanması öz əksini tapmalıdır. Layihə
və ya təşkilata aid informasiyanı BP şirkətindən hər hansı şəkildə gizlətmək cəhdi meyarlara
cavab verməmə halı kimi qiymətləndiriləcək. Müraciət edən təşkilatlar bilməlidirlər ki, müraciət
çərçivəsində onların BP-yə təqdim etdikləri məlumatlar məxfi hesab olunmur. Əgər müraciət
edən təşkilat təklifinin hər hansı hissəsini BP tərəfindən məxfi informasiya kimi qəbul
olunmasını istəyərsə, o bunu aydın və yazılı surətdə ifadə etməlidir.
7. Sosial, iqtisadi, və ekoloji dayanıqlıq strategiyası: istənilən müdaxilə tədbiri dayanıqlı
olmalıdır. Bu, o deməkdir ki, edilən köməyə benefisiarlar sahib çıxmalıdırlar və nəticələrin
miqyasını genişləndirmək mümkün olmalıdır. Müraciət edən təşkilatlar təklif olunan layihənin
dayanıqlı olduğunu nümayiş etdirməlidirlər. Buna misal olaraq üçüncü şəxslər və ya
benefisiarlar tərəfindən birgə maliyyələşdirməni və natura (mal və xidmətlər) ilə yardımları,
fəaliyyətlərin ətraf mühitə təsirinin idarə olunması mexanizmini, təklif olunan layihə

çərçivəsində qərarların qəbul olunması prosesində benefisiarların fəal iştirakını nəzərdə tutan
sxemin hazırlanmasını göstərmək olar. Təklif olunan hər bir layihə konsepsiyasının kifayət
qədər aydın və ətraflı şəkildə müəyyən edilmiş çıxış strategiyası olmalıdır.
8. Müvəffəqiyyətin ölçülməsi: təklif olunan konsepsiyada gözlənilən nəticələrin layihənin
həyata keçirildiyi müddət ərzində necə monitorinq olunacağı və izləniləcəyi aydın şəkildə qeyd
olunmalıdır. Müraciət edən təşkilatlar layihə üzrə işlərin və hədəflərin əldə olunmasının
hərtərəfli, çoxsəviyyəli monitorinqini aparmaq üçün lazımi bilik, bacarıq və təcrübəyə malik
olduqlarına dair sübut təqdim etməlidirlər.
9. Potensialın gücləndirilməsi: konsepsiya sənədləri bilik və bacarıqların benefisiarlara
ötürülməsini nəzərdə tutmalıdırlar. Bu, layihənin dayanıqlığını təmin etmək üçün vacibdir.
Bundan başqa, təcrübəli təşkilatlar digər yerli tərəfdaş təşkilatların potensialının
gücləndirilməsi üçün elementlər nəzərdə tutmalı və potensialın gücləndirilməsi üzrə mövzular
ilə yanaşı yerli təhsil müəssisələri və özəl sektor ilə əlaqələri inkişaf etdirməlidirlər. Misal üçün,
bilikləri yaymaq və potensialı inkişaf etdirmək məqsədilə geniş şəbəkə yaratmaq üçün digər
təşkilatları, təcrübə keçən tələbələri və sahibkarları cəlb etmək olar.
10. Təkrarlanmaya yol verməmə: Layihələr şirkətlərin, beynəlxalq və yerli qurumların və ya
hökumətin təşəbbüslərini təkrarlamamalı, əksinə, tamamlamalıdır. Ona görə də, müraciət
edən təşkilat konsepsiya sənədlərində ayrıca bölmədə layihənin aid olduğu sahədə hökumət,
özəl sektor və beynəlxalq/yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının mövcud təşəbbüslərinin
nəticələrini təqdim etməlidir.

