Press Release
British Council 2020 Creative Spark Big Idea müsabiqəsinin
Azərbaycan üzrə qaliblərini elan edir.
29 iyul 2020
British Council Birləşmiş Krallığın London Metropolitan Universiteti ilə birlikdə 2020-ci ilin ən böyük video
təqdimat müsabiqəsi - Creative Spark Big Idea-nı təqdim edir.
Bu müsabiqə minlərlə gəncə (18-35 yaş arası) biznes ideyaları və sahibkarlıq bacarıqlarını inkişaf etdirmək imkanı
yaradır. Platforma, həmçinin, gənclərin işsizliyinin narahatlıq doğurduğu və Covid-19 pandemiyasının dünya
iqtisadiyyatına zərbə vurduğu bir vaxtda onlara öz profillərini inkişaf etdirməsinə və karyera imkanlarını
artırmasına dəstək göstərir.
2020 Creative Spark Big Idea müsabiqəsinin Azərbaycan üzrə qalibləri:
Kateqoriya

Qalib olan ideya

Qalib(lər)

Universitet

ÖIkə çempionu

Kekalove Adaptive Fashion
Əlilliyi olan şəxslər üçün adaptiv
dəb brendi

Məhəmməd Kekalov Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti

İnsanların Seçimi
Mükafatı

Road Buddy
Görmə məhdudiyyətli şəxslərin
hərəkəti üçün alət/applikasiya

Solmaz Fətullayeva

Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universiteti

Yaradıcılıq

G2G Hotel
Oyun sevənlər üçün “oyundan
oyunçuya oteli”

Həsən Səfərəliyev
Aytən Hacıyeva
Miryaqub Babayev

Xəzər Universiteti

Rəqəmsal Texnologiya

Mealman
Restorana çatmamış yeməyini
sifariş et

Zaman Kərimov
Elnur Vəlixanlı

Xəzər Universiteti

Sosial Təsir

Kekalove Adaptive Fashion
Əlilliyi olan şəxslər üçün adaptiv
dəb brendi

Məhəmməd Kekalov

Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universiteti

Qaliblər biznes təhsili və yaradıcı sahibkarlıq üzrə təcrübəli, yerli və xarici münsiflər tərəfindən seçilib. 50,000-dən
çox insan isə “İnsanların Seçimi” üzrə öz sevimli ideyasını seçmək üçün qalibə səs verib.
Müsabiqə Cənubi Qafqaz ölkələri, Mərkəzi Asiya və Ukraynada 2 martdan 19 iyula qədər davam edib. 110 ali
təhsil müəssisəsindən və yaradıcı institutlardan 500-ə qədər biznes ideyası qəbul olunub. Gənc sahibkarlar üç
kateqoriya üzrə yarışıb: rəqəmsal texnologiya, social təsir və yaradıcılıq. Covid-19 pandemiyası ilə əlaqədar
British Council yarışmaya əlavə olaraq “Pandemiyayla Mübarizə üçün İnnovasiya Mükafatı” təsis edib.
Daha ətraflı məlumat: https://www.britishcouncil.az/programmes/education-society/creative-spark
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Geniş Avropa reqionun üzrə Təhsil Direktoru, Riçard Everitin fikirləri:
“Dünya iqtisadiyyatını dirçəltmək və gənclərin işsizliyini aradan qaldırmaq üçün innovativ biznes ideyalarına heç
vaxt indiki qədər ehtiyac olmayıb. British Council olaraq dünya üçün böyük dəyişikliyə nail olacaq tələbələr,
məzunlar və sahibarları dəstəkləməkdən məmnunuq. İdeyaların beşdə birinin Covid-19-la mübarizə üçün
olduğunu nəzərə alaraq, biz qaliblərin yeni bizneslərə başlaması və öz arzularını reallaşdırmasına maliyyə yardımı
dəstəyi göstərməyə çox şadıq.”
Ətraflı məlumat əldə etmək üçün əlaqə saxlayın:
Einar Iliyev│Marketing üzrə Şöbə Rəhbəri | British Council Cənubi Qafqazda
einar.iliyev@britishcouncil.org | T +994 (0) 12 497 1593
Creative Spark: Ali Təhsil Müəssisəsi Proqramı haqqında
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.

British Council haqqında
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 2020 in Azerbaijan.
29 July 2020
The British Council joined forces with London Metropolitan University (UK) to run its largest video pitch
competition in 2020 – the Creative Spark Big Idea Challenge.
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. The plaform also helps young entrepreneurs to raise their
profile and improve their career prospects, at a time when youth unemployment is a growing concern and the
Covid-19 health pandemic has disrupted economies around the world.
Creative Spark Big Idea Challenge 2020 Winners from Azerbaijan:
Category

Winning idea

Winner(s)

University

Country Champion

Kekalove Adaptive Fashion
An adaptive fashion brand for
persons with disabilities

Mahammad Kekalov Azerbaijan State University
of Economics (UNEC)

People’s Choice Award

Road Buddy
Gadget/app to aid visually
impaired people to navigate
independently

Solmaz Fatullayeva

Azerbaijan University of
Architecture and Construction

Creative

G2G Hotel
The Game-to-Gamer hotel for
game lovers

Hasan Safaraliyev
Aytan Hajiyeva
Miryaqub Babayev

Khazar University

Digital Technology

Mealman
Order your food before arriving
at the restaurant

Zaman Karimov
Elnur Valikhanli

Khazar University

Social Impact

Kekalove Adaptive Fashion
An adaptive fashion brand for
persons with disabilities

Mahammad Kekalov

Azerbaijan State University
of Economics (UNEC)

The winners were selected by a panel of national and international judges experienced in enterprise education
and creative entrepreneurship. The general public voted for the ‘People’s Choice Public Vote Winner’, with over
50,000 people choosing their favourite idea.
The competition ran in the countries of South Caucasus, Central Asia and Ukraine from 2 March to 19 July 2020.
Almost 500 new business ideas were shortlisted, supported by 110 higher education and creative institutions.
Young entrepreneurs competed across three categories: digital technology, social impact and creative ideas.
In response to Covid-19, the British Council introduced an additional part of the competition, the ‘Pandemic
Response Innovation Award’.
Find out more: https://www.britishcouncil.az/en/programmes/education-society/creative-spark
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Richard Everitt, Director Education Wider Europe, comments:
“There has never been a greater need for innovative business ideas to help boost economies around the world
and tackle youth unemployment. At the British Council we’re pleased to be supporting students, graduates and
entrepreneurs who have the potential to make a huge difference to our world. With over one fifth of ideas
responding to Covid-19, we’re excited to provide funding to the winners to kick-start new businesses and help
them to achieve their dreams.”
For further information, please contact:
Einar Iliyev│Head of Marketing | British Council in South Caucasus
einar.iliyev@britishcouncil.org | T +994 (0) 12 497 1593
About Creative Spark
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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