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1.  АНЫҚТАМАЛАР 
 

 

Бұл Нұсқамада мынадай анықтамалар қолданылады:  

 

1. «Өнімді инновацияларды ынталандыру» жобасы (әрі қарай - ӨИЫЖ) - Қазақстан 

Республикасының 2016 жылғы 2 ақпандағы №450-IV Заңымен ратификацияланған 2015 жыл 

9 маусымдағы №8463-KZ Қазақстан Республикасы (ҚР) мен Халықаралық қайта құру және 

даму банкінің (ХҚҚДБ) арасындағы Қарыз туралы келісім (Қарыз туралы келісім) шеңберінде 

жүзеге асырылып жатқан жоба.  

2. «Өнімді инновацияларды ынталандыру» жобасының Ғылым және коммерцияландыру 

жөніндегі халықаралыс кеңесі (әрі қарай - ҒКХК) - Қазақстан Республикасының Білім 

және ғылым министрлігінің (әрі қарай – ҚР БҒМ) астындағы тәуелсіз консультациялық орган. 

3. Өндірістік сектор консорциумдары бойынша гранттық бағдарлама (әрі қарай - 

ӨСК бағдарламасы) - ӨИЫЖ 2-бөлігі Инновациялық консорциумдардың ӨСК кіші 

бөлігінің мақсатына қол жеткізу үшін гранттар беру арқылы үйлестірілген түрде 

басқарылатын бағдарлама. 

4. Кіші жоба - ӨСК бағдарламасының грантымен қаржыландырылатын ӨСК 

бағдарламасының шеңберінде бірегей өнім, қызмет немесе нәтиже жасау үшін атқарылған іс-

шаралар кешені.  

5. Грант жөнінде келісім - Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 

Ғылым комитеті (әрі қарай - БҒМ ҒК) және ӨСК грант алушы арасындағы келісім.  

6. Грант - ӨСК кіші жобасын іске асыру үшін берілетін шартты және өтеусіз 

қаржыландыру.  

7. Грант алушы/Негізгі Грант алушы - гранттық конкурс іріктеуінен сәтті өткен және 

Грант жөнінде келісімге қол қойған заңды тұлға.   

8. Суб-грант алушы - консорциумдық келісімге сәйкес жобалық қызметтің бөлігін 

орындау үшін Негізгі грант алушымен жасалған келісімге сәйкес Негізгі Грант алушыдан 

қаржыландыру ала алатын заңды тұлға. 

9. Өтінім беруші - ӨСК бағдарламасы бойынша қаржыландыруға өтінім беретін заңды 

тұлға.  

10. Өтінім – өтінім берушінің гранттық қаржыландыру бойынша конкурсқа берген 

ұсынымы. 

11. Консорциум - заңды тұлғалар белгілі бір ресурстарды біріктіріп, бизнестің нақты 

міндеттерін шешу үшін күш-жігерін үйлестіретін ортақ шаруашылық қызмет туралы келісім 

негізінде құрылған уақытша ерікті тең құқықты   

одақ (бірлестік).1Ғылыми-білім беру консорциумы - ғылыми ұйымдар, жоғары оқу орындары 

және басқа заңды тұлғалар (оның ішінде өндірістік салада қызмет ететін) іргелі, қолданбалы 

ғылыми зерттеулерді жүргізу, технологиялық инновацияларды әзірлеу және жоғары білікті 

                                                           
1  Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, 233-бап. Консорциум [18] .   



 
Гүлбаршын Божеева, ӨИЫЖ ӨСК Гранттық бағдарламасы, Қорытынды жоба 4 бет 30  

мамандарды дайындау үшін зияткерлік, қаржылық және басқа да ресурстарын біріктіретін 

ортақ шаруашылық және ғылыми қызмет туралы келісім негізінде құрылған уақытша ерікті 

тең құқықты бірлестік.2 

12. Ғылыми ұйым - негізгі қызметі ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық 

қызметті жүзеге асыру, сондай ақ зияткерлік меншік құқығын іске асыру және ғылыми-

зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар (ҒЗТКЖ) болып табылатын заңды 

тұлға.3 

13. Кіші жобаның жетекшісі – ӨСК кіші жобасын ғылыми-техникалық іске асыру үшін 

жауапты болатын жеке тұлға.  

14. Қазақстан Республикасының резиденті   - тиімді басқару орны (нақты басқару 

органының орналасқан жері) Қазақстан Республикасында орналасқан Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және (немесе) шетел мемлекетінің 

заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға.4   

15. Инновация - белгілі бір жаңа немесе анағұрлым жақсы өнімді (тауар немесе қызметтер) 

немесе үдерісті, іскерлік тәжірибе, жұмыс орындарын ұйымдастыру және сыртқы 

байланыстарда жаңа маркетинг әдісін немесе жаңа ұйымдастыру тәсілін қолданысқа енгізу5. 

16. Коммерцияландыру - ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 

коммерцияландыру ретінде табыс табуға бағытталған нарыққа жаңа немесе жақсартылған 

тауарлар, үдерістер және қызметтерді шығару мақсатында зияткерлік қызметті қосқанда, 

ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық нәтижелерін практикалық қолдануға қатысты 

қызмет.6 

17. Әлеуетті грантты алушылардың үлестес тұлғалары - бір-бірінің жасайтын 

шешімдерін тікелей және (немесе) жанама анықтау және (немесе) оларға ықпал ету 

мүмкіндіктеріне ие (оның ішінде жасалған мәміле есебінен) заңды тұлғалар (берілген 

құзыреттер шеңберінде бақылау және қадағалау жұмыстарын атқаратын мемлекеттік 

органдарды қоспағанда). 7 

Әлеуетті грант алушының және оның үлестес тұлғаларының ӨСК гранттық бағдарламасының 

кіші жобасы шеңберінде тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді жеткізуші болуға құқығы жоқ. 

                                                           
2  «Ғылым туралы", Қазақстан Республикасының Заңы, 1-бап. Негізгі анықтамалар, 5) Ғылыми және білім беру 

консорциумы[20] . 
3  «Ғылым туралы", Қазақстан Республикасының Заңы, 8-бап. Ғылыми ұйымдар[19] .  
4  Қазақстан Республикасының Салық кодексі, 189-бап. Резиденттер, 5-тармақ[21]. 
5 Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі, 242-бап «Индустриялық-инновациялық қызмет ұғымы және 

мазмұны», 2-тармағы. 
6 Қазақстан Республикасының «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелерін 

коммерцияландыру» заңы, «-бап «Осы заңда пайдаланылатын негізгі ұйымдар», 3-тармағы. 
7 Әлеуетті грант алушылардың үлестес тұлғаларының немесе Орталық / Консорциумның әлеуетті 

қатысушыларының тұлғаларының тауарлары, жұмыстары және / немесе қызметтері ерекше және айрықша 

болған жағдайда, сондай-ақ бәсекелестік ортада қолайлы балама ұйым болмаған, соның ішінде бәсекелестік 

ортада сәйкес балама ұйым болмаған, және олардың қатысуы кіші жобаны табысты іске асыру үшін қажетті 

болса, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің ҒКХК келісімі бойынша 

оларды тауарларды, жұмыстарды және/немесе қызметтерді жеткізушілер ретінде жекелей қарастыруы мүмкін. 
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18. Орталық/Консорциумның әлеуетті қатысушыларының үлестес тұлғалары - бір-

бірінің жасайтын шешімдерін тікелей және (немесе) жанама анықтау және (немесе) оларға 

ықпал ету мүмкіндіктеріне ие (оның ішінде жасалған мәміле есебінен) заңды тұлғалар 

(берілген құзыреттер шеңберінде бақылау және қадағалау жұмыстарын атқаратын 

мемлекеттік органдарды қоспағанда). 

Орталық/Консорциумның әлеуетті қатысушылары және әлеуетті қатысушылардың үлестес 

тұлғаларының ӨСК гранттық бағдарламасының кіші жобасы шеңберінде тауарлар, жұмыстар 

мен қызметтерді жеткізуші болуға құқығы жоқ. 

19. Консорциумдық келісім – екі немесе бірнеше заңды тұлғалар, Консорциум мүшелері 

арасында ортақ ғылыми және коммерциялық қызметті, мүшелер арасындағы қарым-

қатынасты, ортақ жобаны іске асыруды, сондай ақ Консорциум мүшелері арасындағы 

құқықтар мен міндеттерді реттеу үшін жасалған келісім. 

20. Өндірістік мекеме – негізі қолда бар өнеркәсіп құралдарын пайдалана отырып белгілі-

бір мақсатта, профильде және ассортименттергі өнім (өнім, қызметтер) шығара алатын кәсіби 

ұйымдастырылған еңбек ұжымы болып табылатын жеке мамандандырылған бөлім. Қызметі 

мен іс-шаралары жүзеге асырылып жатқан кіші жобаның тақырыбына сәйкес келеді. 

 

 

2.  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

 

1. ӨСК бағдарламасы Қазақстан Республикасы мен Дүниежүзілік Қайта Құру және Даму 

Банкінің (әрі қарай – ДҚҚДБ) арасындағы Қарыз туралы келісім шеңберінде БҒМ іске асырып 

жатқан ӨИЫЖ-ның кіші бөлігі болып табылады.  Бағдарлама Өндірістік сектор 

консорциумдарына арналған гранттар беру арқылы Қарыз алушының экономикасында 

өндірістік секторларды жақсарту мақсатында Қазақстандағы ғылыми-зерттеу институттары, 

университеттер және жобалық бюролар, сондай ақ ғылыми және инженерлік зертханалар, 

жеке сектор мекемелері арасында ынтымақтастықты жағдай жасайды. 

 

Өнімді инновацияларды ынталандыруға мемлекеттің араласуы ҒЗТКЖ саласына 

инвестициялардың негізгі екі белгілі ерекшелігімен негізделеді: 1) ақпараттық асимметрия 

және тиімді жеке инвестицияларға тосқауыл болатын координацияның жоқтығы, және  2) 

масштаб экономикасы және жеке табыс түрінде қайтарылуы мүмкін емес және, сәйкесінше, 

мемлекеттік инвестицияларды қажет ететін өнеркәсіп пен ҒЗТКЖ арасындағы берік 

байланысты құрудың оң сыртқы ықпалдарына.   

 

Гранттық бағдарлама мынадай жүйелік міндеттерді шешуге бағытталған:  

 Ұлттық инновациялық жүйеде (әрі қарай - ҰИЖ) өзара байланыстардың әлсіздігі 

және көлденең координация және;  

 инновацияларға деген сұраныс пен ұсыныстың төмендігі; ҰИЖ-нің басты үш мүдделі 

тараптары - өндірістік сектор мекемелері, ғылыми-зерттеу институттары мен 
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университеттер арасында құрылымдық байланыстардың жеткіліксіздігі бұл ұйымдар 

арасындағы консолидация мен синергияға бөгет болуда.  

 

Өндірістік сектор консорциумдары Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік индексінің елдік көрсеткіштерін жақсартуға бағытталатын болады.8  

Консорциумдарға арналған гранттық бағдарлама индустриялық, зерттеу және білім беру 

ұйымдарының ынтымақтастығының, ғылыми-зерттеу институттарының сапасының 

жақсаруына, кластерлік дамуға, қосымша құн салығы тізбегін қамтуға, фирмалардың 

технологияларды абсорбциялауына, сондай ақ тікелей шетелдік инвестициялар мен 

технологиялар трансферіне ықпал ететін болады.   

 

2. ӨСК консорциумдары мынадай міндеттерді орындайды деп күтілуде: 

 

 Өнімді сектор кәсіпорындарының, ғылыми-зерттеу институттары мен жоғары оқу 

орындарының арасындағы жүйелі серіктестікті құрады және нығайтады. 

 Инновациялық ұсыныс және сұранысты ынталандыратын болады: ҒЗТКЖ-ға жеке 

сектор инвестициялары және сапалы ҒЗТКЖ зерттеу ұйымдарының бұған жағдайлар 

жасауы. 

 Өнеркәсіп пен ғылыми-зерттеу ұйымдарының координациясының инфрақұрылымына, 

индустриялық инновациялардың, сондай ақ технологиягың дамуы мен оның өндірістік 

сектордағы жүйелік мәселелерді шешу үшін берілуіне қолдау көрсететін болады. 

 Республикалық маңызы бар салалардағы жаңа технологияларды дамыту бойынша 

ұжымдық күшке ықпал ететін болады. 

 Жетекші халықаралық ғылыми-зерттеу орталықтарымен және жаһандық бизнеспен 

ынтымақтастыққа ықпал ететін болады.    

 

3. Гранттар Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Жоғары ғылыми-

техникалық комиссиямен және Қазақстан Республикасының Президентінің 2017 жыл 31 

қаңтардағы Жолдауында анықталған  ғылыми-техникалық дамудың басым бағыттарындағы 

Қазақстанның болашағына байланысты стратегиялық проблемаларды қарастыратын 

консорциумдарға берілетін болады. 

                                                           
8 ДЭФ 15-2016 жж. арналған ЖБИ индексіне сәйкес, Қазақстанның экономикасы дамудың факторлық 

сатысында өтпелі кезеңде тұр. Мұның шешімі - тиімділікке бағытталған сатыға еңбек және капиталды 

пайдалануды арттыру болып табылады. Инновациялық сатының басында орналасқан елдер үшін негізгі фактор 

болып табылатын Инновациялылық пен бизнестің күрделілігі қосалқы индексін Қазақстан 11 сатыға көтерді 

(140 мемлекет арасында 78 орын)  Алайда, инновациялық кезеңге (Ресей) немесе тиімділікке бағытталған 

кезеңге (Армения, Грузия және Украина) өту сатысында тұрған өңірдегі өзінің елдер тобынан артта қалуда.  

ҒЗТКЖ-дағы университеттер мен өнеркәсіп ынтымақтастығы (88-орын), ғылыми-зерттеу институттарының 

сапасы (81-орын), фирмалар деңгейінде технологияларды адсорбциялау (90-орын), тікелей шетелдік 

инвестициялар және технологиялар трансферті (103-орын), кластерлерді дамыту (114-орын) және қосымша құн 

тізбегін қамту (106-орын) көрсеткіштері бойынша Қазақстанның рейтингі төмен.    

 



 
Гүлбаршын Божеева, ӨИЫЖ ӨСК Гранттық бағдарламасы, Қорытынды жоба 7 бет 30  

 Табиғи, оның ішінде су ресурстарын ұтымды пайдалану, геология, қайта өңдеу, жаңа 

материалдар мен технологиялар, қауіпсіз бұйымдар және құрылымдар;  

 Ақпараттық, телекоммуникациялық және ғарыш технологиялары, жаратылыстану 

ғылымдары саласындағы ғылыми зерттеулер;  

 Энергетика және машина жасау;  

 Ауыл шаруашылығы өнімдерін, ауыл шаруашылығы мен қауіпсіздігін тұрақты 

дамыту;  

  Өмір туралы ғылым және денсаулық сақтау;  

 Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс (құпиялық таңбасынсыз);  

 Сандық қызметтер, 3D принтинг, автоматтандыру, роботтандыру, жасанды интеллект, 

нанотехнология және big data («большие данные»). 

 

 

3. КОНСОРЦИУМДАР ЖӘНЕ ГРАНТТАР ТҮРЛЕРІ 

 

1. Консорциумдардың түрлері: 

 

 ӨСК І: Индустриялық-ғылыми ынтымақтастық орталығы. 

 ӨСК II: Индустриялық-ғылыми технологиялық консорциум.  
 

 ӨСК І жоспарлауға арналға грант: бес (5) айға дейінгі мерзімге 6 500 000 (алты 

миллион бес жүз мың) теңгеге дейін берілетін болады. 

 ӨСК І гранты: 36 (отыз алты) айға дейінгі мерзімге 650 000 000(алты жүз елу миллион) 

теңгеге дейін. ӨСК І грантына өтінім жіберуден бұрын өтінім берушілер ӨСК І 

жоспарлауға арналған грантына өтінім беруі және оны сәтті аяқтауы тиіс. 

 ӨСК ІІ гранты: 36 (отыз алты) айға дейінгі мерзімге 650 000 000 (алты жүз елу 

миллион) теңгеге дейін. 

Қаржыландыру қаражаттың болуына қарай жүзеге асырылады. 

 

4. КОНСОРЦИУМДАР ЖӘНЕ ГРАНТТАР ТҮРЛЕРІ 

 

Бұл грант түрі 2017 жылы ӨСК І жоспарлау гранттарының иегерлері 

ретінде іріктелген қатысушыларға арналған. 
1. ӨСК І: Индустриялық-ғылыми ынтымақтастық орталығы (бұдан әрі - Орталық) - 

технологияларды сату және/немесе лицензиялау, шартты зерттеу және 

коммерцияландырудың басқа да нысандары арқылы жаңа технологияларды, қолданбалы 

зерттеулерді және ғылыми-зерттеу жұмыстарын коммерцияландыру арқылы ғылым мен 

өнеркәсіп арасындағы ынтымақтастықты қамтамасыз ететін халықаралық озық 



 
Гүлбаршын Божеева, ӨИЫЖ ӨСК Гранттық бағдарламасы, Қорытынды жоба 8 бет 30  

технологиялар орталығы. Орталық негізгі грант алушы ретінде әрекет ететін ғылыми 

ұйымның негізінде құрылады. 

Өндірістік кәсіпорындардың (бұдан әрі - Кәсіпорындар) грант қаражатын алуға құқығы жоқ. 

Сонымен бірге, Кәсіпорындар Орталықтың ғылыми-зерттеу жобаларынан пайда табады, 

Орталықтан құрылған технологияларды алуға9, Орталықтың инфрақұрылымын және 

Орталық қызметінің басқа нәтижелерін консорциум туралы келісімде көзделген шарттар 

бойынша пайдалануға құқылы. 

 

2. Орталықтың құрылымы: 

2.1 Орталық аккредиттелген ғылыми ұйымда орналасуы керек және бір немесе бірнеше 

өзара үлестес университеттерден, ғылыми-зерттеу институттарынан және басқа да ғылыми 

ұйымдардан, сондай-ақ кемінде бес (5) жанама кәсіпорыннан тұруы керек. Кәсіпорындар, кем 

дегенде 3 (үш) жыл нарықта болуы керек, әрбір кәсіпорын кем емес 300 млн астам теңге 

орташа жылдық табысы болуы тиіс. 

2.2 Орталықта Қазақстан Республикасында аккредиттелген кем дегенде бір (1) 

университет болуы керек. 

2.3 Орталық құрылымындағы ұйымдар консорциум туралы келісім жасасу арқылы өзара 

консорциум құрады. 

2.4 Орталықтың басшысын Орталықтың ғылыми ұйымдар сайлайды және Орталықтың 

Директорлар кеңесі бекітеді. 

 

3. Орталықтың директорлар кеңесі (бұдан әрі - ОДК).  

 

3.1 ОДК құрамына кәсіпорындардың және ғылыми орталықтың өкілдері кіреді. 

3.2. ОДК-да өнеркәсіптік қауымдастықтар сияқты академиялық емес ұйымдардың 

өкілдері болуы мүмкін: дауыс беру құқығы жоқ мүшелер және/немесе бақылаушылар ретінде 

облыстық, қалалық және қалалық мемлекеттік органдар және т.б. 

3.3 ОДК-нің бақылауушылары мен мүшелері жергілікті немесе шетелдік ұйымдар болуы 

мүмкін. 

3.4 ОДК-нің мүшелері сайланады және ОДК Төрағасын тағайындайды. 

3.5. ОДК-нің барлық шешімдері жазбаша түрде жазылуға тиіс. 

3.6 Негізгі грант алушы мен ОДК арасындағы қарым-қатынас консорциум туралы 

келісіммен реттеледі. 

 

4. Орталықты басқару 
Орталықты стратегиялық басқаруды ОДК жүзеге асырады және мыналарды қамтиды: 

                                                           
9 Технологияларды Орталықтан Кәсіпорындарға беру шарттары Консорциум туралы келісімде нақты 

көрсетілуі тиіс. Технологияларды Орталықтан кәсіпорындарға беру мынадай формаларда өтуі мүмкін: 

Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) халықаралық заңға сәйкес, лицензиялық келісім 

(біржолғы төлеммен / роялтимен немесе аралас, эксклюзивті немесе эксклюзивті емес), технологияларды 

сатып алу, шарттық зерттеулер немесе басқа әдістер. 



 
Гүлбаршын Божеева, ӨИЫЖ ӨСК Гранттық бағдарламасы, Қорытынды жоба 9 бет 30  

 Орталықтың даму стратегиясын бекіту; 

 кіші жоба командасының стратегиялық міндеттерді жүзеге асыру бойынша іс-

әрекеттерін үйлестіру; 

 Орталықтың жаңа серіктестерін іздеу және тарту; 

 Орталықты дамыту үшін қаржыландыруды іздеу және тарту; 

 Орталықтың технологияларды және басқа коммерциялық тапсырмаларын беруді 

үйлестіру; 

 Орталықты дамытуға бағытталған басқа да іс-шаралар. 

 

Орталықты операциялық басқаруды Орталықтың жобалық тобы жүзеге асырады және 

мыналарды қамтиды: 

• ҒЗТКЖ-ны іске асыру және ОДК-мен келісілген Орталықтың ғылыми және ғылыми-

техникалық қызмет нәтижелерін (бұдан әрі - ҒТТҚН) құру; 

• ҚР БҒМ мен Орталық арасындағы үйлестіруі; 

• Орталықтың кәсіпорындарымен және ғылыми ұйымдарымен үйлестіру; 

• Орталықтың кадрлық саясаты; 

• Орталықты қаржылық басқару; 

• Орталықтың басқа да операциялық қызметі. 

 

5. ӨСК 1-ГЕ АРНАЛҒАН ГРАНТ 

 

5.1 ӨСК І Жоспарлауға арналған грант: 

 

 Жоспарлауға берілетін ӨСК І гранты: гранттың максимум сомасы 5 айға дейінгі 

6 500 000 (алты миллион бес жүз мың) теңге.  

 

1. ӨСК І Жоспарлауға арналған грант бағыттылған: 

• ғылыми ұйымдарды және/немесе кәсіпорындарды тартуға; 

• Орталықтың құрылымын әзірлеуге; 

• жол картасы мен ҒЗТКЖ жоспарын құруға; 

• консорциумдық келісімді әзірлеуге мен Орталықтың бюджеті мен операциялық 

жоспарын дайындауға. 

 

Жоспарлауға арналған грант ӨСК І грантына өтінімді әзірлеу мен беруге дайындық кезеңі 

болып табылады.    

2. Күтілетін нәтижелер: 
a. Жол картасы қамтуы тиіс:  

 жүйелік және айтарлықтай кедергілерді,  

 мақсатты индустрияның көлемі,   

 ұзақ мерзімді стратегияны (алдағы 10-15 жылға),   



 
Гүлбаршын Божеева, ӨИЫЖ ӨСК Гранттық бағдарламасы, Қорытынды жоба 10 бет 30  

 коммерцияландыру стратегиясын, 

 грантты іске асыруының соңында болжамды өлшенетін нәтижелерді, 

 Жобаны іске асырудың әлеуметтік-экономикалық ықпалын талдауды. 

b. Орталықтың ҒЗТКЖ жоспары барлық жоспарланған іс-шаралар және іс-әрекеттердің 

болжамды құны туралы толыққанды ақпаратты қамтуы тиіс. Орталықтың ҒЗТКЖ жоспары 

орталыққа қатысатын кәсіпорындар ұсынатын өндіріс секторларындағы жүйелік секторлық 

міндеттерді шешуге бағытталуы тиіс. Орталықтың ҒЗТКЖ жоспары Орталықтың ғылыми-

зерттеу ұйымдары мен кәсіпорындарында бәсекелестік артықшылықтарға ие максимум бес 

нақты өндірістік міндеттерге бағытталуы керек. ӨСК гранттық бағдарламасы шеңберіндегі 

Орталықтардың ҒЗЖ жоспарлары қайталанбауы керек. 

c. Орталықтың қатысушылары арасында жасалған консорциум туралы келісім. 

 

5.2 ӨСК І арналған грант: 

• ӨСК І гранты: максимум грант сомасы 36 (отыз алты) айға дейін 650 000 000 (алты жүз 

елу миллион) теңге. ӨСК І грантына өтінім беруге дейін үміткерлер алдымен 

Жоспарлауға арналған ӨСК I грантына өтінім жіберіп, оны табысты аяқтауы тиіс10. 

 

1. ӨСК І гранты бағытталған: 
• Орталықты басқару мен жұмысын қолдауға; 

• Өнеркәсіптік қатысушылар қоса қаржыландыратын ҒЗТКЖ және инженерлік іс-

әрекеттеріне; 

• патенттік және лицензиялау жөніндегі қызметке; 

• халықаралық өнеркәсіптік аккредиттеуді алуға; 

• оқыту және әлеуетті арттыруға; 

• қажет болған жағдайда жаңа қатысушыларды және салаларды тарту бойынша іс-

шараларға; 

• Орталықтың жұмысы және дамуына басқа да іс-шараларға. 

 

2 Күтілетін нәтижелер: 
Гранттың мерзімі аяқталған соң, негізгі грант алушы: 

а. саланың жүйелік міндеттерін шешетін технологияларды әзірлеу (5 тапсырмадан артық 

емес), 

б. кейінгі 7-10 жылда Орталықтың қаржылық тұрақтылығын және тәуелсіздігіне ықпал 

болатын ұзақ мерзімді шарттық зерттеулер немесе сатып алу және/немесе технологияны 

лицензиялау бойынша келісімдер жасасу арқылы Орталық пен ӨСК І гранты аяқталған 

соң Орталықты қаржыландыруды жалғастыратын болатын Кәсіпорындар арасында 

тұрақты және жүйелі серіктестікті қамтамасыз ету; 

с. Орталыққа ҒЗТКЖ-ны және Орталықтың операциялық қызметін қаржыландыруға 

ниетті кем дегенде кем дегенде қосымша үш (3) компанияны тарту; 

                                                           
10 Кіші жобаны жүзеге асыру мерзімі «Өнімді инновацияларды ынталандыру» жобасы 2020 жылы 31 

желтоқсанда аяқталатынын есепке ала отырып, белгіленуі тиіс. 



 
Гүлбаршын Божеева, ӨИЫЖ ӨСК Гранттық бағдарламасы, Қорытынды жоба 11 бет 30  

d. ОДК-ның қызмет аясына сәйкес келетін өнеркәсіп саласындағы халықаралық 

аккредитацияны алу және ғылыми-зерттеу, тәжірибелік зерттеулері, ҒҒТҚН және/немесе 

ҒЗТКЖ халықаралық ғылыми және өндірістік ортамен танылатын озық тәжірибе 

Орталығы болу; 

 

Орталық шетелдің жетекші ғылыми ұйымдары мен кәсіпорындарын тарта алады. Сондай-

ақ кадрлық әлеуетін құру мақсатында докторанттар, магистранттар мен студенттерді 

тартуға болады11. 

 

 

6. ӨСК І ЖОСПАРЛАУ ГРАНТЫ ЖӘНЕ ӨСК І ГРАНТЫНА ӨТІНІМ 

БЕРУШІЛЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

  

 

1. ӨСК І және ӨСК І жоспарлау гранттарының өтінім берушілерге талаптар мынадай: 

 

1.1 Грантқа ие болу үшін талаптарға сай келетін Негізгі өтінім берушілерге Қазақстанда 

аккредиттелген университеттер және немесе ғылыми-зерттеу ұйымдары жатады.   

1.2 Негізгі өтінім берушіде кіші жобаны іске асыратын жобалық тобы болуы тиіс. 

 

2. ӨСК І жобалық тобына талаптар мынадай: 

 

2.1 Орталықтың жобалық тобы Орталықтың негізгі өтінім берушісі болып табылатын 

Орталықтың мүшелері мен Орталық негізгі мүшелері болып табылатын сырттай өндірістік 

қатысушыларынан тұрады. Жоба командасы саны 10 адамнан аспайтын қызметкерлерден 

құралған болуы керек. Жобалық топ құрамы асып кеткен жағдайда, негіздеу және ҒКХК-ның 

бекітуі қажет. Жобалық топтың негізгі мүшелерінің кіші жобаны іске асыруға қатысуы жұмыс 

уақытының кем дегенде 50%-ын құрауы тиіс. Жобалық топтың мүшелері ӨСК гранттық 

бағдарламасының шеңберінде тек бір кіші жобаға қатыса алады.  

2.2 Кіші жоба жетекшісінің ғылыми дәрежесі, ғылыми мақалалары мен жарияланымдары 

болуы керек, зияткерлік меншік объектілерінің авторы және/немесе авторы болуы және кіші 

жобаның тақырыбына сәйкес келетін ғылыми-техникалық қызметте 10 жылдан кем емес 

жұмыс тәжірибесі болуы керек. Жетекші ӨСК гранттық бағдарламасының шеңберінде тек бір 

кіші жобаға ғана қатыса алады. 

2.3. Орталықтың басшысы Орталықтың толық уақытты қызметкері болмауы мүмкін, 

бірақ жобалық топтың жұмысына кем дегенде 50% қатысу керек және Орталықтың қызметі 

үшін жауапты болады. 

3. ӨСК І және ӨСК І жоспарлау гранттары үшін кіші жобаны қоса қаржыландыруға 

                                                           
11 Егер аталған тұлғалар кіші жобаның штаттық кестесінен тыс тартылса, олардың қызметтері грант және қоса 

қаржыландырудан қаржыландырылмайды. 



 
Гүлбаршын Божеева, ӨИЫЖ ӨСК Гранттық бағдарламасы, Қорытынды жоба 12 бет 30  

қойылатын талаптар: 
3.1 Қоса қаржыландыруды өндірістік кәсіпорындар қамтамасыз етеді. 

3.2 ӨСК І жоспарлау гранты үшін қоса қаржыландыру талап етілмейді. 

3.3 ӨСК I гранттары үшін қоса қаржыландырудың минималды сомасы гранттық соманың 

10% -ын құрайды. 

3.4. Қоса қаржыландыру қолма-қол ақшамен жасалады, материалдық салымдар 

(жабдықтар, техника, жер, ғимараттар мен үй-жайлар және т.б.) қоса қаржыландыру 

болып есептелінбейді. 

3.5 Қоса қаржыландыру Гранттар туралы келісімде көзделген кестеге сәйкес жүзеге 

асырылады. Грант туралы Келісімге қол қойғанға дейін ҚР БҒМ ҒК және негізгі өтінім 

беруші/грант алушы арасында қоса қаржыландырудың шарттары, кестесі мен сомасы 

талқыланады. 

 

 

7. ӨСК І КІШІ ЖОБАЛАРЫН БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ 

 

 

Жоспарлауға арналған ӨСК І гранты 

Кіші жобалар төмендегі критерийлер бойынша бағаланады: 

1. Индустрия тарапынан қолдау деңгейі (0-30 балл): 

- қоса қаржыландыру ұсынатын әлеуетті өндірістік телімдердің саны мен категориясы. 

2. Ғылыми және техникалық артықшылықтар (0-30 балл): 

- консорциумның мемлекеттік деңгейде елеулі ықпал ете отырып, индустрия немесе секторда 

болатын жүйелік мәселелерді және маңызды техникалық қажеттіліктерді қаншалықты 

шешетңнң; 

- саланың анықталған мәселелері контекстінде қызмет аясы және ҒЗТКЖ іс-әрекет жоспар 

жоспарының жаңалығы; 

3. Орталықтың ұйымдастыру жоспары (0-15 балл): 

- қоса қаржыландыруды беретін фирмалардың қуатты контингентін құру жоспарының 

тиімділігі; 

- тиімді ҒЗТКЖ Жол картасы және іс-әрекет жоспары; 

- әлеуметтік-экономикалық әсер, оның ішінде: экологиялық мәселелер 

- Тұрақты даму жоспары. 

4. Өтінім берушінің мүмкіндіктері, ресурстары және материалдық базасы (0-25 балл): 

- Біліктілік және персоналдың басқарушылық қабілеттері; 

- Индустриялық-ғылыми серіктестердің саны; 

- Тиімді Орталықты құру және оны басқару үшін ресурстар мен материалдық база; 

 

ӨСК І арналған грант. 

1. Қоса қаржыландыру көлемі (10-30 балл): қоса қаржыландырудың 1%-ы 1 баллға тең. 

2. Ғылыми және техникалық артықшылықтар (0-30 балл): 



 
Гүлбаршын Божеева, ӨИЫЖ ӨСК Гранттық бағдарламасы, Қорытынды жоба 13 бет 30  

- Орталықтың Жол картасы; 

- Орталықтың ҒЗТКЖ іс-әрекет жоспары: қарастырылатын ҒЗТКЖ жобалардың қызмет аясы 

және жаңалығы; ҒЗТКЖ мақсаттарының орындалуы; 

- Әлеуетті экономикалық нәтиже (бизнес жоспардың негізінде); 

- Ұйымдық құрылымы. 

 

3. Орталықтың құрылымы және іске асыру жоспары (0-25 балл): 

- Орталықтың құрылымы жоспары; 

- Индустриялық мүшелілікті тарту, сақтау және өсу және өнеркәсіптік, академиялық және 

үкіметтік кең қолдауды тарту; 

- ҒЗТКЖ қызметін басқарудың және мониторингтеудің жоспары; 

- Орталықтың тұрақты дамуын қолдау жоспары. 

 

4. Өтінім берушінің/Консорциумның мүмкіндіктері, ресурстары және материалдық 

базасы (0-15 балл): 

- Біліктілік және Өтінім беруші персоналының басқарушылық қабілеттері; 

- Индустриялық қолдаудың масштабы: мүдделі индустриялық қатысушылардың саны; 

- Индустриялық-ғылыми серіктестердің саны: өнеркәсіп қаржыландыратын жобалардың саны 

саны және ақшалай құны; 

- Тиімді Орталықты құру және оны басқару үшін ресурстар мен материалдық база; 

- Халықаралық серіктестер, ресурстар және кәсіпорындар. 

 

Презентацияларды бағалау формасы: 

 

Бағалау критерийлері Негіздеме Бағалар 

Қоса қаржыландыру көлемі   

Ғылыми-техникалық 

артықшылықтар 

  

Орталықтың құрылымы мен 

жүзеге асыру жоспары 

  

Өтініш беруші / 

Консорциумның 

мүмкіндіктері, ресурстары 

мен материалдық базасы 

  

  

Кіші жобаның күшті 

жақтары  

Кіші жобаның әлсіз жақтары  

   

Қорытынды  



 
Гүлбаршын Божеева, ӨИЫЖ ӨСК Гранттық бағдарламасы, Қорытынды жоба 14 бет 30  

Қорытындыда «Ұсынылады» немесе «Ұсынылмайды» деген сөздерді  міндетті түрде көрсете 

отырып, ұпайлар бойынша пікір жазылуы тиіс. 

 

5. Минималды өту шегі - 50 балл. 

6. Ұпайлар саны бірдей болған кезде, қоса қаржыландыруы және материалдық салым деңгейі 

жоғары болатын кіші жобаға басымдық берілетін болады. 

 

8. ӨСК ІІ: ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ҒЫЛЫМИ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КОНСОРЦИУМ 

 

1 Индустриялық-ғылыми технологиялық консорциум (әрі қарай - Консорциум) 
дегеніміз перспективалық технологияларды әзірлеу, беру, коммерцияландыру және 

өнеркәсіптік өндіріске енгізу үшін өзара үлестес емес ҒҰ және кәсіпорындар құрған 

саланың өнеркәсіптік міндеттерін шешуге бағытталған заңды тұлғалардың одағы болып 

табылады.  

 ӨСК Консорциумның құрылымы келесідей болады (2-сүрет): 

1.1. Консорциум қатысушылары арасындағы қарым-қатынас бойынша Консорциум 

туралы келісім басшылыққа алынады.  

1.2. Консорциумға өз қатысушылары ретінде шетелдік университеттер, ғылыми-зерттеу 

ұйымдары мен Кәсіпорындарды тарту ұсынылады. 

2. Консорциум құрылымы:  
2.1. Екі (2) немесе одан да көп Кәсіпорын және бір (1) немесе одан да көп ғылыми ұйымнан 

тұрады. 

2.2. Кәсіпорынның кем дегенде біреуі (1) Қазақстан Республикасының резиденті болуы 

тиіс. 

2.3. Ғылыми ұйымдардың кемінде біреуі (1) Қазақстанда аккредиттелген болуы керек. 

2.4. Консорциумның басқа қатысушылары мемлекеттік органдарды қоспағанда, 

жергілікті немесе шетелдік ұйымдар болуы мүмкін. 

 

 

9. ӨСК ІІ АРНАЛҒАН ГРАНТ 

 

ӨСК ІІ-ГЕ арналған грант:  гранттың максимум сомасы отыз алты (36) айға дейінгі мерзімге 

650 000 000 (алты жүзе елу миллион) теңгені құрайды12.    

 

ӨСК ІІ гранты бағытталған: 

• инновациялық ҒЗТКЖ құру және құру; 

• өнімді, процесті немесе қызметті, оның ішінде жартылай өнеркәсіптік сынақтарды 

                                                           
12 Кіші жобаны жүзеге асыру мерзімі «Өнімді инновацияларды ынталандыру» жобасы 2020 жылы 31 

желтоқсанда аяқталатынын есепке ала отырып, белгіленуі тиіс. 



 
Гүлбаршын Божеева, ӨИЫЖ ӨСК Гранттық бағдарламасы, Қорытынды жоба 15 бет 30  

әзірлеу үшін қажетті ғылыми-зерттеу және инженерлік іс-әрекеттерді қолдау; 

• техника-экономикалық негіздемені әзірлеу; 

• жабдықтарды сатып алу; 

• техникалық құжаттарды дайындау; өнеркәсіптік прототипті жобалау, әзірлеу және 

сынау; 

• кіші жобаны табысты іске асыруға бағытталған басқа да іс-шаралар. 

ӨСК II өтінім бермес бұрын, бұл технология зертханада немесе маңызды ғылыми 

зерттеулермен расталуы және патенттермен, авторлық куәліктермен, куәліктермен немесе 

хаттамалармен және/немесе басқа да растаушы құжаттармен расталуы тиіс. 

3. Күтілетін нәтижелер: 
Негізгі грант алушы төмендегі іс-шаралар арқылы коммерцияландыру бойынша жұмыс 

атқаруы тиіс: 

1. дайын өнімді сату; 

2. ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелеріне құқықты беру туралы 

шартты және (немесе) лицензиялық шартты жасасу; 

3. ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің нәтижелерін өз өндірісінде енгізу 

(пайдалану); 

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де тәсілдермен. 

 

10.  ӨСК ІІ ӨТІНІМ БЕРУШІЛЕРІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР  

 

 

1. ӨСК ІІ гранттарын алу үшін өтінім берушілерге талаптар мынадай: 

 

1.1 Грант алу үшін талаптарға сай келетін Негізгі өтінім беруші Қазақстанның резиденті 

болып табылатын кәсіпорындар болып табылады. Негізгі өтінім беруші ретінде өтінім 

беретін өндірістік кәсіпорындардың бизнесте кем дегенде үш (3) жыл тәжірибесі және 

орташа жылдық табысы кем дегенде 600 000 000 (алты жүз миллион) теңге болуы тиіс13. 

Өндірістік кәсіпорындар тек бір консорциумға қатыса алады. 

1.2 Негізгі өтінім берушіде Кіші жобаны іске асыратын жобалық тобы болуы тиіс. 

 

2. ӨСК ІІ жобалық тобына қойылатын талаптар: 
2.1 Жобалық топ саны 10 адамнан аспайтын егізгі персоналдан құралуы тиіс. Егер жоба 

командасының құрамы 10 адамнан асатын болса, негіздеме және ҒКХК мақұлдауы қажет. 

Жобалық топтың негізгі мүшелерінің кіші жобаны іске асыруға қатысуы жұмыс 

уақытының кем дегенде 50%-ын құрауы тиіс. Жоба командасының мүшелері ӨСК 

шеңберінде бір жобаға ғана қатыса алады. 

                                                           
13 Өтінім беруші орташа немесе ірі бизнестің субъектісі болуы тиіс, Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес орташа 

жылдық табысы 300 АЕК немесе ~680 миллион теңге болуы тиіс. ӨСК гранттық бағдарламасы үшін бұл сома 

600 миллион теңгеге дейін қысқаруы мүмкін. 
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2.2 Кіші жоба жетекшісінде академиялық және/немесе ғылыми дәрежесі және жүзеге 

асырылып жатқан кіші жобаның тақырыбына сәйкес келетін салада кем дегенде 7 жыл 

ғылыми-техникалық қызметте тәжірибесі болуы тиіс. Жетекші ӨСК гранттық 

бағдарламасы аясында тек бір Кіші жобаға қатыса алады. 

2.3  

3. ӨСК ІІ гранттары үшін кіші жобаны қоса қаржыландыруға қойылатын талаптар: 

 

3.1 Қоса қаржыландыруды өндірістік кәсіпорындар қамтамасыз етеді. 

3.2 ӨСК I гранттары үшін қоса қаржыландырудың минималды сомасы гранттық соманың 

30% -ын құрайды. 

3.3 Қоса қаржыландыру қолма-қол ақшамен жасалады, материалдық салымдар 

(жабдықтар, техника, жер, ғимараттар мен үй-жайлар және т.б.) қоса қаржыландыру 

болып есептелінбейді. 

3.4 Қоса қаржыландыру Гранттар туралы келісімде көзделген кестеге сәйкес толықтай 

және/немесе бөлікпен жасалынады. Грант туралы Келісімге қол қойғанға дейін ҚР БҒМ 

ҒК және негізгі өтінім беруші/грант алушы арасында қоса қаржыландыру мерзімі және 

сомасы, кестесі талқыланады. 

 

 

11. ӨСК ІІ КІШІ ЖОБАЛАРЫН БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ  

 

 

1. ӨСК ІІ арналған гранттар.  

 

1.1 Қоса қаржыландыру көлемі (30-45 балл): қоса қаржыландырудың 1%-ы 1 баллға тең. 

1.2 Ғылыми және техникалық артықшылықтары (0-15 балл): 

 Жүйелік мәселелерді қамту деңгейі: технологияны пайдаланатын компаниялардың 

саны, масштабтылығы, әлеуетті пайдалану индустриясы/нарық көлемі. 

 Технологияның әзірлік деңгейі. 

 Инновациялылық және бәсекеге қабілеттілік. 

 Зияткерлік меншік (патенттер, авторлық құқық және т.б.). 

 Тапсырыс берушілер мен инвесторлардың болуы. 

 Индустриялық-ғылыми консорциумның тұрақтылық әлеуеті. 

1.3 Экономикалық қайтарым (0-25 балл). 

 Әлеуетті экономикалық нәтиже (бизнес жоспар негізінде). 

1.4 Консорциумның мүмкіндіктері, ресурстары және материалдық базасы (0-15 балл). 

 Персоналдың біліктілігі және басқару қабілеті; маңызды зерттеу жұмыстары; 

Зияткерлік меншік (патенттер, авторлық құқық және т.б.), сериялық өндіріске 

салынған технологиялар, әзірленген өнеркәсіптік процесстер мен өнімдер, мәні, 

мақсаттары мен көлемі ұқсас жобаларды басқару тәжірибесі. 
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 Индустриялық-ғылыми серіктестердің саны: өнеркәсіп қаржыландыратын 

жобалардың саны саны және ақшалай құны, мемлекеттік қаржыландырумен 

салыстырғандағы ҒЗТКЖ-ны жеке қаржыландыру пайызы; 

 Ресурстар мен материалдық база; 

 Халықаралық серіктестер, ресурстар және кәсіпорындар. 

 

Презентацияларды бағалау формасы: 

Бағалау критерийлері Негіздеме Бағалар 

Қоса қаржыландыру көлемі   

Ғылыми-техникалық 

артықшылықтар 

  

Экономикалық кіріс   

Өтініш беруші / 

Консорциумның 

мүмкіндіктері, ресурстары 

мен материалдық базасы 

  

  

Кіші жобаның күшті 

жақтары  

Кіші жобаның әлсіз жақтары  

   

Қорытынды  

Қорытындыда «Ұсынылады» немесе «Ұсынылмайды» деген сөздерді міндетті түрде көрсете 

отырып, ұпайлар бойынша пікір жазылуы тиіс. 

 

5. Минималды өту шегі - 60 балл. 

6. Ұпайлар саны бірдей болған кезде, қоса қаржыландыруы және материалдық салым деңгейі 

жоғары болатын кіші жобаға басымдық берілетін болады. 

 

12. ҰСЫНЫСТАРДЫ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ БЕРУ ТӘРТІБІ  

 

 

 Гранттық бағдарлама туралы ақпарат ӨИЫЖ вебсайтында жарияланады. Конкурсқа 

қатысу өтінімдері  тек  Портал арқылы ғана толтырып, қарастыруға жіберуі тиіс. 

 Ұсынымдарды қабылдау мерзімін ҚР БҒМ ҒК анықтайды және www.fpip.kz Порталында 

жарияланады. Өтінімдер тек ағылшын және мемлекеттік немесе орыс тілдерінде Порталда 

толтырылып, беріледі.  

 Толық емес және берілген мерзімнен кейін жіберілген өтінімдер қарастырылмайды.  

 Өтінімдер жіберуге байланысты техникалық мәселелер орын алған жағдайда ҚР БҒМ ҒК 

http://www.fpip.kz/
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өтінімдерді қабылдау мерзімін ұзартуға құқылы. 

 

 

13.  ӨТІНІМДЕРДІ ҚАРАСТЫРУ ТӘРТІБІ 

 

 

1. Алдын ала бағалау. Алдын-ала бағалауды Жобаны басқару тобы (бұдан әрі - ЖБТ) 

келесі әкімшілік критерийлер бойынша жүзеге асырады: 

«Өндірістік сектор консорциумдары» гранттық бағдарламасының 6, 10 және 15-бөлімдерінде 

көзделген ӨСК І және ӨСК ІІ өтінім берушілеріне қойылатын талаптарды сақтамау. 

Жоғарыда көрсетілген критерийлерге сәйкес келмейтін өтінімдер қабылданбайды.  

2. Қайта қаржыландыру және плагиатты тексеру14. ҒКХК іріктеген өтінімдер ҚР 

Білім және ғылым министрлігінің жазбаша сұрауы бойынша «Ғылыми қор» АҚ, 

«Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама ұлттық орталығы» АҚ және «Технологиялық 

даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ плагиат және қайта қаржыландыру үшін тексеріледі. 

Кіші жобаларды қосарлы қаржыландыру және плагиат анықталған жағдайда, өтінімдер 

қабылданбайды. 

 Сарапшылық бағалау. ҒКХК сарапшылары және, қажет болған жағдайда, басқа да 

техникалық сарапшылар барлық қабылданған өтінімдерді егжей-тегжейлі тексереді. ҒКХК 

осы Нұсқаулықтың 7 және 11-бөлімдеріндегі критерийлерге сәйкес алынған ұпайлар 

бойынша өтінімдерді саралайды. Сарапшылық бағалауда бағалар/балдардың негіздемесі 

болады. ҒКХК-нің әрбір мүшесінің Порталдағы жеке кабинеті бар, бұл әр өтінімге жеке түрде 

тәуелсіз сараптама жүргізуге мүмкіндік береді. ҒКХК-ның команда ретінде ескертулері 

жазылған бірауыздан баға ғана көпшілікке қол жетімді болады. 

 ҒКХК-нің барлық мүшелерінің жалпы бағалауы негізінде презентацияға өткен өтінімдер 

тізімі жасалады. 

3. Презентациялар кезеңін бағалау. ҒКХК мүшелері алдындағы кіші жобалар 

презентациясы ӨИЫЖ веб-сайтында 3 (үш) жұмыс күні бұрын жарияланған уақыт кестесіне 

сәйкес ағылшын тілінде жүргізіледі. ҒКХК осы Нұсқаулықтың 7 және 11-бөлімдеріндегі 

критерийлерге сәйкес конкурстық өтінімдерді бағалайды15. Презентациялардыбағалау 

аяқталғаннан кейін ҒКХК қаржыландыруға жобалардың қысқаша тізімін ұсынады және 

жеңімпаздарды іріктеу үшін ҚР БҒМ-ға жіберілетін хаттама түрінде ұсынады. ҒКХК 

қаржыландыруға ұсынылмаған өтінімдер бойынша өз ұсыныстарын және жалпы 

түсіндірмелерін ұсынады. ҒКХК кворумы Төрағаны (немесе оның атынан атынан әрекет етуге 

уәкілетті мүше) қоса алғанда, кем дегенде бес ҒКХК мүшесі болған жағдайда баяндамаларды 

                                                           
14 Барлық өтінім берушілер кіші жобаның плагиат, қайта қаржыландыру мәселесіне жатпайтыны және 

консорциумның барлық тараптары сәйкессіздік анықталған кезде, құқықтық салдары туралы хабардар екендігі 

туралы консорциумның барлық тараптары қол қойған қол қойған еркін формада растау хатын ұсынады. 

Шешім ҒКХК мүшелерімен ұжымдық түрде жасалады. 
15 ЖБТ, ҚР БҒМ ҒК және ҚР БҒМ өкілдері презентацияларды қорғау кезінде қатысуға құқылы, бірақ ҒКХК 

мүшелерінің талқылауы жіне бағалауына қатыса алмайды. 
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тыңдау үшін қатысуы тиіс. 

4. Экологиялық санаттау (бағалау). (бағалау). Өтінімдер Табиғатты қорғау 

жөніндегі іс-шаралардың негіздемелік жоспарының талаптары және Дүниежүзілік банктің 

саясатына (http://fpip.kz/index.php/en/grantovye-programmy/ecology-rus) сәйкес міндетті 

экологиялық санаттаудан (бағалауға) өтеді. 

5. Жеңімпаздарды іріктеу. Жеңімпаздарды ҒКХК ұсынысы бойынша ҚР БҒМ 

таңдайды. ҒКХК қысқа тізіміне енгізілген және экологиялық бағалаудан өткен үміткерлер 

өздерінің кіші жобаларын ҚР БҒМ құрған  Комиссияға (бұдан әрі - Комиссия) ұсынады. 

Комиссия алдындағы кіші жобалардың презентациясы мемлекеттік тілде немесе орыс тілінде 

ӨИЫЖ сайтында презентацияға дейін 5 (бес) жұмыс күн бұрын жарияланған кестеге сәйкес 

жүргізіледі. 

ҒКХК қысқаша тізіміне енгізілген, экологиялық санаттаудан өткен және презентацияда 

тыңдалған кіші жобалар арасынан Комиссия жеңімпаздарды анықтайды. 

Комиссия конкурстық өтінімдерді келесі критерийлер бойынша бағалайды: 

Критерийлер Балдар Ескертпе 
Қоса қаржыландыру 0-60 Қоса қаржыландырудың ең жоғарғы 

деңгейі бар өтінімдер ең жоғарғы балл 

алады. 
Қазақстанның қазіргі, 

болашақтағы ғылыми, 

экономикалық және 

индустриалдық дамуы 

үшін өзектілігі 

0-40 Комиссия: 

- Қазақстан Республикасының ғылыми 

және индустриалды-инновациялық даму 

басымдықтарына сәйкестігі; 

- Қазақстан Республикасының 

инновациялық-индустриалдық 

дамуының мемлекеттік бағдарламалары 

мен стратегияларына сәйкестігі; 

- Қазақстан Республикасының 

индустриалдық дамуына кіші жобаны 

іске асырудың жүйелі әсер ету деңгейі. 

   

ЖАЛПЫ 0-100  

   

 

Қаржыландыру қаражаттың болуына қарай жүзеге асырылады. 

 Жеңімпаздар тізімі ӨИЫЖ сайтында жарияланады. Барлық қалған өтінім берушілерге 

жеңімпаздарды іріктеп алғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде өтінімдеріне қатысты ақпарат 

жіберіледі. 

 Өтінімдер, ҒКХК сараптамасының нәтижелері және Комиссияның бағалауы өтінім 

берушілерінің жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға берілмейді. 

 

14. ГРАНТТЫ БАСҚАРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
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1. ҚР БҒМ ҒК негізгі грант алушы болатын конкурс жеңімпаздарымен грант туралы 

келісімге қол қояды, және грант қаражатын пайдалану және Кіші жобаның мақсаттарына 

жету үшін толық жауапты болады. Негізгі грант алушы суб-грант алушыларға қаражат 

бөлу үшін жауап береді. 

2. ҚР БҒМ ҒК-мен Грант жөнінде келісімге қол қою үшін Негізгі грант алушыдан төмендегі 

құжаттар талап етіледі:  

a. Консорциум қатысушыларын мемлекеттік тіркеу туралы анықтама; 

b. құрылтай құжаттың (келісім-шарт) және/немесе консорциум қатысушыларының 

жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі; 

c. салық органының салықтық қарызының және анықтама беру алдында үш (3) айдан 

асқан мерзімі өткен міндетті төлемдердің жоқтығы туралы анықтамасы;  

d. қызмет көрсететін екінші деңгей банкінің банктің міндеттемелердің барлық түрі 

бойынша берген, анықтама беру алдында үш (3) айдан асқан, мерзімі өткен 

төлемдер немесе қарыздардың жоқтығы туралы анықтамасы.   

e. негізгі өтінім берушінің екінші деңгей банкінің және басқа қаржы 

институттарының алдында мерзімі өткен қарызының жоқтығы туралы растау 

хаты. 

f. жобалық топтың ұсынылатын қатысушылардың соңғы жыл бойынша нақты 

жылдық жалақысының растау, жұмыс берушіден тиісті құжаттар мен зейнетақы 

қорынан көшірмені қосқанда. 

g. қол қойылған консорциумның барлық  қатысушыларының консорциум туралы 

келісімінің түпнұсқасы және нотариалдық куәландырған көшірмесі.16 

h. осы мақсатта бөлек ашылған шотқа қоса қаржыландыру қаражатының салынғаны 

туралы банктің анықтамасы немесе Негізгі грант алушының кепілдік хаты; 

i. Негізгі грант алушының табысын растау (түпнұсқа немесе нотариалды түрде 

расталған көшірме); 

j. ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредитациялау 

туралы куәлік; 

k. барлық консорциум мүшелерінің кіші жобалардың бұрын 

қаржыландырылмағаны, плагиат емес, көрсетілген ақпараттың шынайы екендігі, 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салдар туралы хабардар 

екендігі туралы туралы кепілдеме-хаты.  
 

3. Негізгі грант алушы ҚР БҒМ ҒК тиісті шарттар бойынша Қазақстан Республикасының 

резиденті болып табылатын екінші деңгейлі банкте жеке «эксроу-шот» ашуы тиіс. 
 

4. Төлем траншпен және/немесе грант бағдарламасының кіші жобаларын іске асыру үшін 

арнайы құрылған «эскроу-шотқа» бір жолғы аударыммен жүзеге асырылатын болады. Грант 

қаражатын жұмсау эскроу шартына сәйкес жүргізіледі.  

                                                           
16 Жоспарлауға арналған гранттар үшін талап етілмейді 
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5. Негізгі өтінім беруші ҚР БҒМ ҒК үшін қаржылық басқару жүйесін қолдауы тиіс. 

Бухгалтерлік есеп жүйесі ұйғарынды шығындарды ұйғарынды емес шығындардан бөлуді, 

сондай ақ қоса қаржыландыру және гранттық қаржыландырудың жарналары мен 

шығындарын бөлуді қамтамасыз етуі тиіс.  

 

6. Қоса қаржыландыру талабы Орталыққа/Консорциумға жалпы қойылатынына 

қарамастан, Негізгі грант алушы Грант жөнінде келісім бойынша қоса қаржыландырудың 

толық құнын төлеу үшін  заңды түрде жауапты болады.  Консорциумдық келісімге сәйкес, 

Негізгі грант алушы Орталыққа/Консорциумның қатысушыларының қоса қаржыландыру 

жарналарын басқару үшін жауапты болады.   

 

7. Грант кіші жобалары үшін тауарлар мен қызметтерді сатып алу Фидуциарлық нұсқама, 

Банктің тауарларды, жұмыстарды және консультациялық емес қызметтерді сатып алулар 

жөніндегі нұсқамасы және Банктің консультанттарды іріктеу және жұмысқа қабылдау 

жөнінде нұсқамасына сәйкес жүргізіледі.  

 

 

15. БЮДЖЕТТІ НЕГІЗДЕУ 
 

 
Өтінім берушілер төмендегі нұсқауларға сәйкес, егжей-тегжейлі Бюджет және Бюджетке 

негіздеме беруге міндетті. Жеке бюджет жобаның бүкіл мерзімі бойынша сметаға қосымша 

сұралатын қолдаудың әрбір жылы үшін ұсынылған болуы тиіс. Ұсыныста кез келген санаттар 

бойынша қаражат сұрауға болады. Алайда, позиция мен сұратылған сома қажетті, 

негізделген, қолайлы болуы тиіс. Сатып алынатын әрбір позицияда кем дегенде 3 (үш) өзекті 

коммерциялық ұсыныс болуы қажет. 

 

ПЕРСОНАЛ 
Жоба тобының қызметкерлерінің максималды сыйақысы нақты айлық қызметақының 

100%-ы болуы тиіс, алайда салықтарды, алымдарды және бюджетке төленетiн басқа да 

мiндеттi төлемдерді қосқанда, айына 550 000 теңгеден артпауы тиіс. Шетелдік   
қызметкерлер үшін, негізделген көбірек жалақылар ҒКХК келісімімен және ҚР БҒМ ҒК-ның 

мақұлдауымен рұқсат етіледі. (Жоспарлауға арналған гранттарды іске асыру үшін барлық 

персоналдың сыйақысы жалпы грант сомасының 1 миллион теңгеден аспауы тиіс). 
Жоғарыда көрсетілген жалақылар толық жұмыс күнінен есептелінген. Егер қызметкер 

толық емес жұмыс күнінен қабылданатын болса, оның сыйақы мөлшері тиісінше азаяды. 

Келісімшарттарды жалған тіркеу, нақты жалақыларды арттыруын анықтау қаржыландыруды 

толықтай тоқтатуға және грант қаражатын қайтаруға алып келуі мүмкін. Грант қаражатынан 

сыйлық ақыларды, жәрдемақыны, өтемақыны, материалдық көмекті төлеуге тыйым 

салынады. 
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ЖАБДЫҚ 

Өтінім берушілер жабдықтың әрбір данасы үшін негіздеме беруі (сондай ақ, кем дегенде 

3 потенциалды жеткізушіден коммерциялық ұсыныс, сатушының бағасы, каталогтағы 

бағалар, алдын ала инвойстар) және оның қалай пайдаланылатын болатынын сипаттауы тиіс 

(яғни, кіші жоба бойынша тиісті тапсырмалардың тізімін беруі).  Жабдық бойынша 

шығындарға салықтар, алымдар, жеткізу, кедендік ресімдеу (кедендік брокердің қызметі), 

сақтау, орнату, құрастыру, баптау, іске қосу және қызмет көрсету құны жатады. Көлік 

құралдарын (арнайы техниканы қосқанда) сатып алуға рұқсат етілмейді. Жабдықтарды 

орнату және пайдалану ҚР мен Банктің стандарттары, техникалық регламенттері мен 

талаптарына сай болуы тиіс. 

Жабдықтарға қойылатын талаптар: 

a) жабдықтар, жаңа болуы тиіс және ҒЗТКЖ мақсаттарына сәйкес болуы тиіс;  

b) жабдық барлық қажетті агрегаттарды қамтуы тиіс;  

c) жабдықты жеткізу, орнату және қосу (инсталляция) және кіші жобаның мерзімі бойы 

бойынша қызмет көрсету ақысы сатып алынатын жабдықтың құнына кіруі тиіс; 

d) жабдықтың құнына айтарлықтай зиян келтірмей, демонтаж және қайта монтаждау 

мүмкіндігі қарастырылуы тиіс;  

e) жабдық шығарылатын өнімнің қазақстандық және халықаралық стандарттарға сай 

сапасын қамтамасыз етуі тиіс;  

f) міндетті түрде өндіруші зауыттан немесе Қазақстан Республикасындағы ресми 

дилерінен шығу сертификаты болуы тиіс;  

g) кепілдік және пост кепілдік қызмет көрсетудің болуы, қызметкерлерді оқыту, жедел 

жөндеу, ақауларды жою мүмкіндігі, т.б. міндетті; 

h) жабдықты орнату және қызмет көрсетуі ҚР және ДБ-нің қоршаған ортаны қорғау 

бойынша стандарттары мен талаптарына сәйкес болуы тиіс; 

 
ІССАПАР ШЫҒЫНДАРЫ 

Ел ішінде және шетелге іссапар. Іссапар шығындарына визаны алу және консулдық алым, 

конференцияға тіркелу үшін төлем және басқа да негізделген іссапар шығындары жатады.   

Халықаралық сапарлар ЖБТ-мен келісілуі және мақұлдануы тиіс. ЖБТ рұқсатынсыз 

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге сапарлар болған жағдайда, шығындар кіші 

жобаның шотына қайтарылады. 

 

ОҚЫТУ ЖӘНЕ СЕМИНАРЛАР 
Бұл санат бойынша топтың өзі жүзеге асыратың кіші жобаның тақырыбы жөнінде 

семинарлардың шығындары, сондай-ақ топ мүшелерінің басқа да ұйымдар ұйымдастырған 

біліктілікті арттыру бойынша тренингтер мен семинарларды ұйымдастыру бойынша 

шығындар төленеді. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде семинарлар, тренингтер мен 

курстарға қатысу ЖБТ-ның келісімімен жүзеге асырылады. ЖБТ мақұлдауынсыз Қазақстан 

Республикасынан тыс жерлердегі семинарлар, тренингтер мен курстарға қатысса, шығындар 

кіші жобаның есепшотына қайтарылады. 
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ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖӘНЕ ШЫҒЫС МАТЕРИАЛДАРЫ 
Бұл санат бойынша сатып алу үшін зертханалық шығын материалдарын, зертханалық 

ыдыстар, керек-жарақтар, кеңсе тауарлары, жуу құралдары, сондай-ақ картридждерді сатып 

алу және т. б. қоса алғанда, салықтар, алымдар, көліктік шығындар, кедендік тазалау (кедендік 

брокерлер), сақтау қаржыландырылады. 

Зертханалық қызмет ТҚНЖ-ң G Қосымшасына, зертханаларда қалпына келтіру жұмыстары 

салдарын жеңілдету бойынша шараларды орындау және зертханалар озық халықаралық 

дағдысына сай жұмыстарға сәйкес болуы тиіс. (http://fpip.kz/index.php/en/grantovye-programmy-
3/ecology-eng) 

 

ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ЖАРИЯЛАНЫМДАР 

Грант қаражаты кіші жобаны жүзеге асыру нәтижесінде алынған, авторлық және сабақтас 

құқықтар, тауар таңбаларына, қызмет көрсету таңбаларына және тауар шығарылған 

жерлердің атауларына құқықтар туралы заңмен реттелетін зияткерлік меншік объектілерін 

қорғауға байланысты шығынды қамтиды. Шығындарға тіркеуге, қолданыстағы қауіпсіздік 

құжаттарын сақтауға, зияткерлік меншікке құқықты беру жатады.Халықаралық патенттеу 

бойынша шығындар тек бір (1) PCT өтінімімен және екі (2) шетелдік патентпен шектеледі. 

Барлық жарияланған барлық материалдардың сілтемесі болуы тиіс:  «Бұл басылым 

Дүниежүзілік банк және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қолдауымен іске асырылатын 

«Өнімді инновациялар ынталандыру» жобасының шеңберінде қаржыландырылатын [Кіші 

жобаның атауы]  кіші жобасы аясында жарияланып отыр.»  Өтінімдер Дүниежүзілік банк 

және/немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің ресми позициясын көрсетпеуі мүмкін. 

 

БАСҚА ҰЙЫМДАР ЖӘНЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ 
 Бұл санат бойынша кіші жобаны іске асыруға қажетті Консорциум/Орталықтың 

құрамына кірмейтін бөгде ұйымдардың немесе консорциум ұйымдарының қызметкерлері 

емес немесе жалдамалы жұмысшылары болып табылатын тұлғалар қызметтерін сатып алу 

қаржыландырылады.  Біле тұра тым жоғары бағадағы, сондай ақ жеткізушінің лицензиялау, 

аккредиттеу, сертификаттау саласы бойынша тиісті рұқсат құжаттарынсыз қызметтерді сатып 

алуға тыйым салынады. 

 

ШАҒЫН ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫ 

Бұл шығындарға қолдау инфрақұрылымына ұсақ жөндеу, оның ішінде жаңа жабдықты 

орнатуға арналған аудандар мен ғимараттарды ағымдағы жөндеу және жаңалау, құрылыс 

материалдарын сатып алу және кіші жобаны іске асыруға байланысты басқа шығындарды 

төлеу жатады. Бұл санат бойынша шығыстар жалпы қаржыландырудың 5% аспауы тиіс.  

Ғимараттарды жөндеу және жаңғыртуға байланысты барлық жұмыстар ТҚІНЖ талаптарына 

сәйкес болуы тиіс. Грант қаражаты және қоса қаржыландыру есебінен кеңсе үй-жайын 

күрделі жөндеу, ғимараттар мен үй-жайлар құрылысы қаржыландырылмайды. 

ҮСТЕМЕ ШЫҒЫНДАР  

Үстеме шығындар Грант сомасының 1%-ынан аспауы керек және төмендегі шығындарды 

қамтиды: 

http://fpip.kz/index.php/en/grantovye-programmy-3/ecology-eng
http://fpip.kz/index.php/en/grantovye-programmy-3/ecology-eng
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 пошта қызметі; 

 Байланыс және телекоммуникация қызметі; 

 бағдарламалық жасақтаманы сатып алу және техникалық қолдау; 

 аударма қызметтері; 

 банктік қызмет көрсету. 

Сонымен қатар, осы санат бойынша зертханалық жиһаз сатып алуға болады. 

 

ҚОСА ҚАРЖЫЛАНДЫРУ 

Қоса қаржыландыру талабы жалпы сқа/Консорциумға қойылғанымен, Грант жөнінде 

келісімге сәйкес, Негізгі грант алушы қоса қаржыландырудың барлық сомасын төлеу үшін 

заңды түрде жауапты болады. Негізгі грант алушы кіші жобаны қоса қаржыландырудың 

жарналарын басқару және Орталықтың/Консорциумның субгранттар немесе тиісті келісімдер 

бойынша қоса қаржыландыру міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін жауапты 

болады.    

Қоса қаржыландыру ақшалай түрде болуы тиіс. Қолма-қол ақша түріндегі жарналардың 

материалдық түрдегі жарналардан айырмашылығы  - нақты қолма-қол ақша транзакциясы 

жүреді, және бухгалтерлік есеп жүйесінде тіркелуі тиіс. Қолма-қол ақша түріндегі жарналар 

Негізгі грант алушының жобасының шотына жіберілуі тиіс, және қызметкерлерді, жабдықты 

(құрылыс және монтаж жұмыстарын, орнату мен реттеуді қосқанда), материалдар мен 

жабдықтау заттарын, іссапар мен басқа да орынды шығындарды қаржыландыру үшін 

жұмсалына алады.  

 Қоса қаржыландыру қаражатынан төмендегі шығындар санаттары қаржыландырылуы 

мүмкін: 

a) Персоналдың жалақысы; 

b) Жабдық; 

c) Іссапар шығындары; 

d) Өнеркәсіптік және зертханалық жабдықты орнату және пайдалануға байланысты 

шағын құрылыс жұмыстары; 

e) Стандарттау және сертификаттау; 

f) Үй-жайларды жалға алу, жалға алынатын үй-жай қоса қаржыландыру ұсынатын 

ұйымның жеке меншігі/оған қатысты болмауы тиіс. 

 

Ортақ қаржыландыру қаражатынан тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу 

Дүниежүзілік Банктің сатып алу ережелеріне сәйкес, Грант алушыларға арналған 

фидуциарлық нұсқамаға сай жүргізілуі тиіс.  

 

ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ШЫҒЫНДАР 

Грант есебіне жатпайтын жарамсыз шығындарға кіреді:  

a) Ойын-сауық және мәдени іс-шаралар, сондай-ақ осындай қызметке тікелей 

байланысты кез келген шығындар;  

b) Алкогольді ішімдіктер; 
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c) Компанияны немесе оның өнімдерін алға жылжытуға арналған жарнама (мысалы, 

фирмалық алымдар) ; 

d) Жарнамалық өнімдер және коллекциялау заттары, модельдер, сыйлықтар мен 

кәдесыйларды қосқанда;    

e) Мемлекеттік қызметшілердің іссапар ақыларынан асып түсетін саяхат шығындары;   

f) Жоғарыда көрсетілгендей, рұқсат етілген шектен асып түсетін жалақыны өтеу;  

g) Коммерциялық сақтандыру бойынша шығындар; 

h) Меншік, жер және көлік салығы;   

i) Жерді, жылжымайтын мүлік немесе көлік құралдарын сатып алу;  

j) Ғимараттар немесе кеңселерді күрделі жөндеу және құру;  

k) Грант беруге дейінгі шығындар;  

l) Кеңсе керек-жарақтарын, кеңсе жиһаздарын және ұйымдастыру жабдықтарын сатып 

алу (Кеңсе керек-жарақтарын, кеңсе жиһаздарын және ұйымдастыру жабдықтарын 

сатып алу (ҒКХК-ның келісімімен, компьютерлік техникадан басқа); 

m) Салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді төлеу; 

n) Жобаны іске асыруға байланысты емес басқа да тауарлар, жұмыстар мен қызметтер; 
 

 

16. БАСҚА АҚПАРАТ 
 

 

1. ҚР БҒМ ҒК гранты бойынша ӨСК кіші жобасының қатысушыларының Зияткерлік 

меншік құқықтары Қазақстан Республикасының Ғылыми және (немесе) ғылыми-

техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы заңы, Қатысушылардың 

консорциумы туралы келісім және басқа да жарамды келісімдер және ҚР заңнамасына сәйкес 

анықталады. 

2. Салықтарды және басқа да міндетті төлемдерді грант қаражаты есебінен төлеуге 

жол берілмейді. Кіші жобаны іске асыру кезінде туындайтын салықтар мен басқа да міндетті 

төлемдерді төлеу қоса қаржыландыру немесе басқа көздер есебінен жүзеге асырылады. Грант 

алушының кіші жобаға қосқан үлесі түрінде берген мүлкі салық және басқа да міндетті 

төлемдерді меншік иелері төлейді. 

3. ӨИЫЖ Фидуциарлық нұсқамасында қаражатты бөлу, тауарларды, жұмыстар мен 

қызметтерді сатып алу, ӨИЫЖ кіші жобаларын тоқтату, жабу талаптары, сондай ақ есептілік үлгілері 

берілген. 

4. Дүниежүзілік банктің Табиғат қорғау іс-шараларының негіздемелік жоспары (әрі қарай - 

ТҚІНЖ). ТҚІНЖ ӨИЫЖ үшін арнайы әзірленген, кіші жобаларды экологиялық бағалау және 

экологиялық тексеру тәртібі және және қоршаған орта мен адамдарды қорғау жөнінде Банктің 

талаптары және ҚР ережелері баяндалған құжат болып табылады.  Барлық кіші жобалар 

Алдын ала экологиялық тексеру, Экологиялық бағалау және Қоршаған ортаға әсерді азайту 

процедураларынан өтетін болады.  Алдын ала экологиялық бағалау кіші жоба үшін қоршаған 

ортаға тиісті қауіп санатын анықтау үшін кіші жобаларды талдаудың ерте сатысында жүзеге 
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асырылатын болады. Скринингтен соң кіші жобаның санатына қарай Экологиялық бағалау 

жүргізілетін болады. 

 

Барлық кіші жобаларға Дүниежүзілік банктің Операциялық басшылығының 4.01 

«Экологиялық бағалау» операциялық саясатына сәйкес экологиялық санат берілетін болады. 

«Өнімді инновацияларды ынталандыру» жобасы шеңберіндегі Табиғат қорғау іс-

шараларының негіздемелік жоспарына (ТҚІНЖ) сәйкес тек «В» және «С» санаттарындағы 

кіші жобалар қаржыландыратын болады. «А» санатына жататын кіші жобалар 

ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛМАЙДЫ.  «В» санатына жататын кіші жобалар тиісті экологиялық 

бағалау жүргізіп, қоршаған ортаны қорғау жоспарын әзірлеуі тиіс. 

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес, қоршаған ортаға әсерін бағалау 

жүргізуді талап ететін қызмет бағалаудың маңыздылығы мен толықтылығына қарай 4  санатқа 

бөлінеді - I, II, III, IV.  

       I санатқа өндірістік объектілерді санитариялық жіктеуге сәйкес 1 және 2 сыныпқа 

жататын, сондай-ақ, кең таралған түрлерін қоспағанда, пайдалы қазбаларды барлау және 

өндіру секілді қызметтер кіреді.  

       I санатқа өндірістік объектілерді санитариялық жіктеуге сәйкес 3 сыныпқа жататын, 

сондай-ақ, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру, орманды пайдалану мен арнайы су 

пайдаланудың барлық түрлері жатады.  

       III санатқа өндірістік объектілерді санитариялық жіктеуге сәйкес 4 сыныпқа жататын 

жататын қызмет түрлері кіреді.  

      IV санат өндірістік объектілерді санитариялық жіктеуге сәйкес 5-сыныпқа жататын 

қызмет түрлері кіреді. 

Өндірістік объектілерді санитариялық жіктеу Қазақстан Республикасының Ұлттық 

экономика Министрінің 2015 жыл 20 наурыздағы № 237 бұйрығымен бекітілген «Өндірістік 

объектілердің санитариялық-қорғаныш аймағын белгілеу бойынша санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар» Санитариялық қағидаларында көрсетілген. 

 

А санатына жататын қызмет түрлері – экологиялық қауіптілік деңгейі жоғары 

(Қазақстан заңнамасына сәйкес ҚОӘБ әзірлеу талап етіледі). А санатына жататын кіші 

жобалар бұл жоба аясында қаржыландырылмайды. Ұсынылатын кіші жобаның жүзеге 

асырылуы қоршаған ортаға және адам денсаулығына елеулі, жан-жақты және/немесе ұзақ 

мерзімді келеңсіз салдарларына әкелу мүмкігінің жоғары ықтималдығы болса, және кіші 

жобаны қарастыру кезеңінде оның ауқымын  анықтау қиын болса, ондай кіші жобалар А 

санатына жатқызылады. Мұндай салдар кіші жобаның жүзеге асырылуы аумағын ғана 

қамтымауы мүмкін, сонымен қатар оның маңындағы аудандарды қамтуы мүмкін. Сондай ақ, 

А санаты тізіміне жатқызылған кіші жобалар Қазақстан Республикасының Экологиялық 

кодексінде және Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жыл 20 

наурыздағы №237 «Өндірістік объектілердің санитариялық-қорғаныш аймағын белгілеу 

бойынша санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды» бекіту туралы бұйрығына сәйкес 

мынадай санаттарға бөлінеді: І санатқа жататын санитариялық қауіптілігі 1 және 2 класс 

қызмет түрлері; басқа қауіптілік класына жататын қызмет түрлері де жұмыс көлемі, қазбалы 
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жер, талап етілетін материалдар, өндірістік қалдықтар және т.б. байланысты А санатына 

жатқызылуы мүмкін, алайда бұл туралы шешім әрбір жағдай үшін жеке қабылданады. Кіші 

жобалар масштабы немесе түріне тәуелсіз негізгі және бағалы табиғи/дақыл ресурстарына 

қауіпті теріс әсер ететін кіші жобалар А санатына жататынын ескерген жөн. А санатына 

жататын жеке секторлар/салалардағы кіші жобалар масштабына тәуелсіз және өнеркәсіптік 

аймақтарда ластануды азайтуға бағытталған кіші жобаларды А санатына жатқызуға болады. 

 

B+ санатына жататын қызмет түрлері – экологиялық тәуекел деңгейі орташа кіші 

жобалар. Ұсынылатын кіші жобаны іске асыру адам денсаулығына және қоршаған ортаға, А 

санатына жататын қызмет түрлері бойынша тізілімге кіретін кіші жобалармен салыстырғанда 

аз деңгейде болса да, біраз, жан-жақты және/немесе қысқа мерзімді әсер етуі ықтимал болса, 

мұндай кіші жоба B+ санатына жатады. 

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне және Қазақстан 

Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2015 жыл 20 наурыздағы №237 

«Өндірістік объектілердің санитариялық-қорғаныш аймағын белгілеу бойынша 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды» бекіту туралы бұйрығына сәйкес ІІ, ІІІ және 

IV санатына жататын кіші жобалар  B+ санатына жатуы мүмкін. Алайда, ІІ, ІІІ және IV 

санатына жататын қызмет жұмыс көлемі, , қазбалы жер, талап етілетін материалдар, 

өндірістік қалдықтар және т.б. байланысты А санатына да жатқызылуы мүмкін, алайда бұл 

туралы шешім әрбір жағдай үшін жеке қабылданады. B+ санатына жататын қызметтің әсері 

жергілікті жағдайлар үшін әдеткі, олардың ешбірі дерлік қайтымсыз салдарға алып келмейді,; 

көп жағдайда мұндай кіші жобалардан болатын теріс әсерді А санатына жататын жобалармен 

салыстырғанда анағұрлым жылдамырақ және оңай жобалауға болады. Экологиялық скрининг 

нысанын толтырған соң, кіші жобалар іске асыру жоспарланған аумаққа, қоршаған қоршаған 

ортаға, табиғатқа және қоршаған ортаға әсер ету деңгейін бағалаудан өтуі тиіс. Осыдан соң 

ғана кіші жобаны тиісті санатқа жатқыуға болады. 

B- санатына жататын қызмет түрлері – экологиялық қауіп дәрежесі орташа кіші 

жобалар. Бұл санатқа «Өндірістік объектілердің санитариялық-қорғаныш аймағын белгілеу 

бойынша санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» тізімін енбеген шағын көлемдегі қайта 

құруларды жүргізуге бағытталған кіші жобалар жатады. Ұсынылатын кіші жобаның 

қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсері оның сипатын, масштабын және орналасуын, сондай 

ақ қоршаған ортаға тигізуі мүмкін әсердің сипатын есепке алғанда B+ санатына жататын кіші 

жобалардағыдай елеулі болмаса, мұндай кіші жоба B- санатына жатқызылады. ҚОҚ 

жоспарының бақылау тізімдемесін толтыруды талап ететін құрылған ғимараттарға 

физикалық инвестициялар (жөндеуге, қайта құруға, т.б.); материалдар бойынша ҚОҚ 

жоспарын әзірлеуді талап ететін онтаж жұмыстарын жүргізуді қамтитын кіші жобалар да В-

санатына жатқызылуы мүмкін. Материалдарға қатысты ҚОҚ жоспарларында жұмыс 

барысында пайдаланылатын материалдар мен процестер, сондай ақ ұсынылатын инженерлік 

және зертханалық стандарттар сипатталады. Экологиялық бағалау үшін барлық 

пайдаланылатын материалдардың қауіпсіздігі туралы мәлімет берілуі тиіс. Қажет болса, 

өнімді сынаудың сипаттамасы мен бағалау кешенді экологиялық тексеру бойынша 

құжатнамаға енуі тиіс. 
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С санатына жататын қызмет түрлері - қоршаған ортаға әсері тіптен мардымсыз аз 

немесе қоршаған ортаға қауіпсіз қызмет. Ұсынылатын кіші жобаны іске асырған соң қоршаған ортаға 

тигізетін теріс әсері мардымсыз болса немесе қоршаған ортаға ешқандай қауіп төнбесе, мұндай кіші 

жоба С санатына жатады. Тиісінше. ҚОӘБ және қоршаған ортаға әсерін талдауды ұсыну талап 

етілмейді. Төменде мұндай кіші жобалардың мысалдары берілген: 

 Айналма капиталға инвестицияларды қаржыландыру (пестицидтер немесе 

басқа да қауіпті заттарды пайдалануды көздейтін қызметтерді қоспағанда); 

 Қауіптілік деңгейі жоғары емес жабдықты/техниканы сатып алу; 

 Зияткерлік қызмет түрлері ж"не/немесе бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу. 

 

5. Тауарлар мен қызметтерді сатып алу. Сатып алуларды жүргізуде Грант алушы төмендегі 

құжаттарда баяндалған Дүниежүзілік банктің сатып алулар ережелері мен тәртібін ұстануы 

тиіс: 

 "Өнімді инновацияларды ынталандыру" жобасын іске асыру жөнінде 2015 жыл 9 

маусымдағы №8463-KZ Қарыз туралы келісім; 

 «Дүниежүзілік Банктің Нұсқамасы: Дүниежүзілік Банктің Қарыз алушыларының 

ХҚҚДБ займдары мен ХДА кредиттері бойынша тауарларды, жұмыстарды және 

консультациялық емес қызметтерді сатып алу, сондай ақ Дүниежүзілік банктің қарыз 

алушыларына берілетін гранттар" (2014 жылғы шілдеде қайта қаралған 2011 жылғы 

қаңтардағы редакциясы); 

 «Дүниежүзілік Банктің Нұсқамасы: Дүниежүзілік Банктің Қарыз алушыларының 

ХҚҚДБ займдары мен ХДА кредиттері бойынша консультанттарды іріктеу мен жалға 

алу (2014 жылғы шілдеде қайта қаралған 2011 жылғы қаңтардағы редакциясы); 

 ДБ шағын гранттары, қарыздары мен кредиттері шеңберінде құны аз сатып алуларды 

жүргізу бойынша нұсқама (2004 жылдың мамырында Сатып алулар бойынша және 

Консультант нұсқамаларына сәйкес қайта қаралған және жаңартылған). 

 

6. Алаяқтық және сыбайлас жемқорлық.   

ӨИЫЖ аясында грант алушылар, сондай-ақ жобаларға қатысатын жеткізушілер және 

кеңесшілерден конкурстық іріктеу және келісімшарттарды орындау кезінде ең жоғары 

этикалық нормаларды сақтау талап етеді. Банк төменде көрсетілген терминдерге мынадай 

анықтама береді: 

  

1) «сыбайлас жемқорлық» басқа тараптың іс-әрекеттеріне ықпал ету мақсатында кез келген 

ұсыну, беру, алу немесе тартып алу дегенді білдіреді; 

2) «алаяқтық» қаржылық немесе басқа пайданы алу немесе міндеттемеден қашу үшін 

жасалған әрекет немесе әрекет етпеу, сондай ақ саналы түрде немесе абайсызда басқа тарапты 

адастыратын фактілерді бұрмалау әрекетін білдіреді. 

3) «сөз байласу практикасы» - лайықсыз мақсатқа қол жеткізу үшін екі немесе одан көп 

тараптар арасындағы келісім, сонымен қатар, басқа тараптың іс-әрекетіне лайықсыз ықпал 

ету; 
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4) «мәжбүрлеу» сатып алу процесіне қатысуына ықпал ету немесе келісімшартты орындауына 

ықпал ету мақсатында индивидттерге тікелей немесе жанама зиян келтіру немесе қоқан-лоқы 

көрсетуді білдіреді. 

5) «обструктивті практика» 

(аа) жемқорлық, алаяқтық, күш көрсету немесе құпия сөз байласуда айыпталуға байланысты 

Дүнижүзілік банктің тергеуіне айтарлықтай кедергі келтіру мақсатында тергеу 

материалдарын қасақана жою, бұрмалау, өзгерту немесе жасыру немесе жалған куәлік беру; 

және/немесе тергеуге қатысы бар мәселелер жөнінде өз білгенін ашуына кедергі болу немесе 

тергеуді болдырмау мақсатында басқа тарапқа қоқан-лоқы көрсету, немесе 

(бб) Дүниежүзілік банктің бақылауы мен аудиторлық құқықтарын жүргізуіне едәуір кедергі 

болуға бағытталған әрекеттер. 

 

7. Қаржыландыру бойынша шектеулер.  Келесі қызмет түрлері қаржыландырылмайтын 

болады: 

•  Жойылып бара жатқан жабайы аңдар мен өсімдіктердің халықаралық саудасы туралы 

Конвенцияда тыйым салынған жабайы аңдар, өсімдіктер және оларды пайдаланудан алынған 

өнімдер саудасы; 

 Қоршаған ортаға генетикалық түрлендірілген ағазаларды енгізу; 

 Тыйым салынған пестицидтер мен гербицидтерді өндіру, тарату және сату; 

 Теңіздің тегіс суларында балық аулау; 

 Радиоактивті өнімдерді өндіру, қайта өңдеу және жою;  

 Қауiптi қалдықтарды сақтау, қайта өңдеу және жою;  

 Құрамында Монреаль хаттамасының әрекетіне жататын хлорфторкөміртек, 

галлон және басқа заттар бар жабдықтар мен құрылғыларды өндіру; 

 Құрамындағы полихлорланған бифенил салмағының 0,005%-нан асатын электр 

құрылғыларын өндіру; 

 «Тұрақты органикалық ластағыштар (ТОЛ)» қолданылатын жобалар; 

 Құрамында асбест бар өнімдерді өндіру; 

 Ядролық реакторлар мен олардың құрауыштарымен байланысты қызмет; 

 Темекі, алкоголь өнімдерін, қару-жарақ және ату жарақтарын, құмар ойындары 

мен қосарлы мақсатты тауарларды өндіру және/немесе сатумен байланысты 

жобалар; 

 ҚР Экологиялық кодексіне сәйкес І санатқа жататын жобалар (СҚА 500 

метрден көп)17; 

 Іске асыру адам денсаулығына және қоршаған ортаға өтінімді қарастыру 

сатысында анықтау қиын болатын елеулі, әр түрлі және/немесе ұзақ мерзімді 

                                                           
17 Дүниежүзілік банк сарапшылары ІІ, ІІІ және IV санатына жататын қызмет түрлерін жұмыс көлемі, 

пайдаланылатын жер, талап етілетін материалдар, өндірістік қалдықтар көлемі және т.б. қарай А санатына 

жатқызуы мүмкін. Өтінімді толтырған соң, кіші жобалар Дүниежүзілік банктің рәсіміне сәйкес экологиялық 

бағалаудан өтетін болады. Оның нәтижесінде, тиісті санат берілетін болады.  
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теріс әсер етуі мүмкін жобалар. Мұндай әсер өтінім беруішінің жұмыс 

аумағының шегінен тыс болуы мүмкін. Мұндай қауіптерді жою бойынша іс-

шаралар күрделі әрі қымбат болуы мүмкін. 

  


