Press Release
British Council 2020 Creative Spark Big Idea müsabiqəsinin
Azərbaycan üzrə qaliblərini elan edir.
22 sentyabr 2021-ci il
British Council Birləşmiş Krallığın London Metropolitan Universiteti ilə birlikdə, üçüncü ildir ki, ən böyük video
təqdimat müsabiqəsi - Creative Spark Big Idea-nı 2021-ci ildə də təqdim edir.
Bu müsabiqə minlərlə gəncə (18-35 yaş arası) biznes ideyaları və sahibkarlıq bacarıqlarını inkişaf etdirmək imkanı
yaradır. Bu il, icma, milli və transmilli səviyyələrdə planetimizi və planetimizin resurslarını qoruyacaq həlləri
nümayiş etdirən yeni bir mükafat kateqoriyası olan İqlim Dəyişikliyi kateqoriyasını də təqdim edirik.
Qaliblər sahikarlıq üzrə təhsili və yaradıcı sahibkarlıq təcrübəsi olan milli və beynəlxalq hakimlər heyəti tərəfindən
seçildi. Bu il https://creativespark-bigidea.uk/ müsabiqə saytımızda Azərbaycandan olan 40,000 insan xüsusi
İnsanların Seçimi Mükafatının (People’s Choice Award) sahibinə səs verdi.
2021 Creative Spark Big Idea müsabiqəsinin Azərbaycan üzrə qalibləri:
Kateqoriya

Qalib olan ideya

Qalib(lər)

Universitet / Təşkilat

Ölkə Çempionu

HerGuide
Yeniyetməlik, evlilik və hamiləlik
dövründə qadınlar üçün mobil tətbiqi.

Təravət Əsgərova
Əbdurrəhman Eminov

Xəzər Universiteti

İnsanların Seçimi
Mükafatı

TechnoHealth
Tibb sektorundakı problemləri həll edən
mobil tətbiqi.

Gülnarə Mirzəyeva

Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universiteti

Yaradıcılıq

Stork
Səyahət edərkən əlavə gəlir əldə etmək
imkan verən bir həll.

Elnur Məmmədov

Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universiteti

Rəqəmsal Texnoloqiya

Respondables
İştirakçılara pul ödəməklə məlumat
toplayan anketa platforması.

Tural Salmanov

Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti (UNEC)

Sosial Təsir

HerGuide
Yeniyetməlik, evlilik və hamiləlik
dövründə qadınlar üçün mobil tətbiqi.

Təravət Əsgərova
Əbdurrəhman Eminov

Xəzər Universiteti

İqlim Dəyişikliyi

Sustainable Delivery System
Qeyri-ərzaq mallarının və məhsulların
velosipedlə çatdırılması.

Tofiq Hidayətzadə
Vüsalə Sərxanova

Azərbaycan Respublikası
İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi

Müsabiqə 2021-ci ilin mart-iyul ayları arasında Cənubi Qafqaz, Orta Asiya və Ukraynada keçirildi. Müsabiqənin
son üç ilində 110 ali təhsil və yaradıcı təşkilat tərəfindən dəstəklənən 1,000 -dən çox yeni biznes ideyası təqdim
olundu. Son üç ildə müsabiqənin saytında 200,000 çox insan ən sevdiyi ideyalara səs verdi.
Ətraflı məlumat: https://www.britishcouncil.az/programmes/education-society/creative-spark

The British Council is the United Kingdom's international organisation for cultural relations and educational opportunities.
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Əlavə məlumat əldə etmək üçün əlaqə saxlayın:
Sevinj Ağazadə│Creative Spark proqramı üzrə menecer | British Council-ın Azərbaycandakı ofisi
sevinj.aghazada@britishcouncil.az | T +994 (0) 12 497 1593

Notes to Editor:
British Council Creative Spark proqramını 2018-ci ildə yaradıb. Həmin ildən, proqram minlərlə tələbə, məzun və sahibkarlara
innovativ biznes ideyaları ilə yenilik gətirməsinə dəstək göstərib. Proqramın digər əsas məqsədi gənclərin işsizlik probleminin
və eyni zamanda böyük potenisalının olduğu ölkələrdə yaradıcı iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün yeni əməkdaşlıq imkanlarını
dəstəkləməkdir. Bunun üçün, British Council Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Ukrayna və Birləşmiş Krallıq arasında
əməkdaşlığın artırılması üçün ali təhsil müəssisələrinə və yaradıcı institutlara maliyyə ayırır.

About the British Council
British Council Birləşmiş Krallığın mədəniyyət üzrə əlaqələr və təhsil imkanları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatıdır. Biz
Birləşmiş Krallıq və digər ölkələrin xalqları arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşma münasibətləri yaradırıq. Biz bunu Birləşmiş Krallığa və birgə
çalışdığımız ölkələrə müsbət töhfələr verərək – imkanlar yaratmaqla insanların həyatını dəyişərək, əlaqələr quraraq və inam yaradaraq edirik.
Biz dünyanın 100-dən çox ölkəsində mədəniyyət və incəsənət, ingilis dili, təhsil və vətəndaş cəmiyyəti sahələrində fəaliyyət göstəririk. Keçən
il 80 milyondan çox insana üz-üzə və ümumilikdə 791 milyon insana onlayn, yayımlar və nəşrlər vasitəsilə səsimizi çatdırmışıq. Təşkilatımız
1934-cü ildə təsis edilmişdir. Birləşmiş Krallığın Kral Xartiyası tərəfindən idarə edilən xeyriyyə təşkilatı və Birləşmiş Krallığın dövlət qurumuyuq.

www.britishcouncil.az
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British Council announces winners of the ‘Creative Spark’ Big
Idea Challenge 2021 in Azerbaijan.
22 September 2021
The British Council has joined forces with London Metropolitan University (UK) to run its largest video pitch
competition in 2021 – the Creative Spark Big Idea Challenge, for the third year in a row.
The competition provides thousands of young people (aged between 18 and 35 years) with the opportunity to
develop their own business ideas and enterprise skills. This year, we have also piloted a new award category,
Climate Change, which showcases solutions that will protect our planet and its resources, with a focus at
community, local and national levels.
The winners were selected by a panel of national and international judges experienced in enterprise education
and creative entrepreneurship. Almost 40,000 people from Azerbaijan voted for the special People’s Choice
Award winner on our https://creativespark-bigidea.uk/ website this year.
Creative Spark Big Idea Challenge 2021 Winners from Azerbaijan:
Category

Winning idea

Winner(s)

University / Institution

Country Champion

HerGuide
App guiding women through teenage
years, marriage, and pregnancy.

Taravat Asgarova
Abdurahman Eminov

Khazar University

People’s Choice Award

TechnoHealth
The mobile app addressing the
challenhes in the medical sector.

Gulnara Mirzayeva

Azerbaijan University of
Architecture and Construction

Creative

Stork
Giving you the opportunity to earn
additional income while traveling.

Elnur Mammadov

Azerbaijan University of
Architecture and Construction

Digital Technology

Respondables
A platform collecting information by
paying participants to complete surveys.

Tural Salmanov

Azerbaijan State University of
Economics (UNEC)

Social Impact

HerGuide
App guiding women through teenage
years, marriage, and pregnancy.

Taravat Asgarova
Abdurahman Eminov

Khazar University

Climate Change

Sustainable Delivery System
Delivery of non-food items and products
by bicycles.

Tofig Hidayetzadeh
Vusala Sarkhanova

Centre for Analysis of
Economic Reforms and
Communication (CAERC)

The competition ran in the countries of South Caucasus, Central Asia and Ukraine from March to July 2021.
Over 1,000 new business ideas were shortlisted in the last three years of the competition, supported by 110
higher education and creative institutions. Over 200,000 people voted for their favourite ideas on the
competition’s website over the last three years.
Find out more: https://www.britishcouncil.az/en/programmes/education-society/creative-spark
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For further information, please contact:
Sevinj Aghazada│Creative Spark Programme Lead | British Council in Azerbaijan
sevinj.aghazada@britishcouncil.az | T +994 (0) 12 497 1593

Notes to Editor:
The British Council designed and launched Creative Spark in 2018. Since then, its supported thousands of students, graduates
and young entrepreneurs to break new ground with innovative business ideas. Another main aim of the programme is support
new collaboration opportunities that can develop the creative economy in countries where there is great potential and where
youth unemployment is a key issue. To do this, the British Council provides funding to higher education instutions and
creative institutions to develop partnerships across the South Caucasus, Central Asia, Ukraine, and the UK.

About the British Council
The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We create friendly knowledge
and understanding between the people of the UK and other countries. We do this by making a positive contribution to the UK and the
countries we work with – changing lives by creating opportunities, building connections and engendering trust. We work with over 100
countries across the world in the fields of arts and culture, English language, education and civil society. Last year we reached over 80 million
people directly and 791 million people overall including online, broadcasts and publications. Founded in 1934, we are a UK charity governed
by Royal Charter and a UK public body.
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