ҚОЛДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
Бастауыш және әрекет етуші ШОБ үшін

Нұсқаушы / көмекші
8 702 323 10 10
8 7252 39 49 94
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Бағдарламалар мазмұны

Қаржылық бағдарламалар

Қаржылай емес қолдау

1. Қаржылық бағдарламалар «ФФПСХ» АҚ - 5 бағдарлама
2. Лизингтік бағдарлама
«КАФ» АҚ
3. Несиелеу бағдарламалары «АКК» АҚ – 7 бағдарлама
4. Несиелеу бағдарламалары РИЦ «Оңтүстік» – 3 бағдарлама
5. Несиелеу бағдарламалары МҚҰ «ЫРЫС» – 4 бағдарлама
6. «Аманат» бағдарламасы - «ҚазАгроӨнім» АҚ
7. ББЖК 2020 бағдарламасы – несие % субсидиялау
8. Заемдарды гарантиялау бағдарламасы «АКФ «ДАМУ» АҚ
9. Әкімшіліктер арқылы мемлекеттік гранттар
10. Ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру «БРК-ЛИЗИНГ» АҚ
11. «Өнімділік 2020» бағдарламасы
12. Инновациялық гранттар "НАТР« АҚ
13. Міндеттемелерді гарантиялау бағдарламалары – «ҚазАгроГарант» АҚ
14. Нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасы 2017-2021 «Еңбек»
15. Мжмә бағдарламасы (мемлекеттік-жеке меншік әріптестік
бағдарламасы)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сервистік қызмет (қаржылай емес қолдау)
«Аға сеньоры» (шетелдк маманды тарту)
«Іскерлік байланыс» (шетелдк компанияларда тәжірибе жинақтау)
Бизнес мектебінде оқыту және (салалық семинарлар)
SES бағдарламасы (Германиядан сарапшы тарту)
Бағдарламаның шығындарын ЕҚДБ арқылы өтеу (Business advice
support)
7. Ontustik Onimderi каталогінде және Infomob мобильдік қосымшасында
орналастыру

Экспорттаушыларды қолдау
1. «ҚазЭкспорт» АҚ арқылы сақтандыру бағдарламалары

Индустриалды аймақтар және АЭА
1. Өндірісті индустриалды аймақтарда орналастыру
2. Өндірісті «Оңтүстік» Арнайы экономикалық аймағында
орналастыру

Инвесторларды қолдау

Бизнес үшін пайдалы вебсайттар
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Қаржылай қолдау

1. Қаржылық бағдарламалар «ФФПСХ» АҚ - 5 бағдарлама
2. Лизингтік бағдарлама
«КАФ» АҚ
3. Несиелеу бағдарламалары «АКК» АҚ – 7 бағдарлама
4. Несиелеу бағдарламалары РИЦ «Оңтүстік» – 3 бағдарлама
5. Несиелеу бағдарламалары МҚҰ «ЫРЫС» – 4 бағдарлама
6. «Аманат» бағдарламасы - «ҚазАгроӨнім» АҚ
7. ББЖК 2020 бағдарламасы – несие % субсидиялау
8. Заемдарды гарантиялау бағдарламасы «АКФ «ДАМУ» АҚ
9. Әкімшіліктер арқылы мемлекеттік гранттар
10. Ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыру «БРК-ЛИЗИНГ» АҚ
11. «Өнімділік 2020» бағдарламасы
12. Инновациялық гранттар "НАТР« АҚ
13. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік бағдарламасы
2017-2021 «Еңбек»
Ескере кететін жағдай, кейбір
бағдарламалар бойынша
қаржылық құралдар жылдың
белгілі бір кезеңінде игерілуі
мүмкін.
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АУЫЛДЫ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДЕГІ НЕСИЕЛЕНДІРУ
Мекеме

5 бағдарлама

Бағдарламалар / мақсаттары

Сомасы

% мөлшері

мерзімі

1. "ИГІЛІК" –

ІҚМ, ҰҚМ, жылқы және құстар өсіру/көбейту

6 млн.тг дейін

6,5

ж. дейін

2. "БЕРЕКЕ" -

ІҚМ, ҰҚМ, жылқы бордақылау
және құстарды өсіру

4 млн.тг дейін

6,5

ж. дейін

3. "ЫРЫС" –

ІҚМ сүт бағытына сатып алу

85 млн.тг дейін

7

ж. дейін
ж. дейін

6%

4. "ЫНТЫМАҚ" - кооперативтер, сою пункттері, сүт қабылдау
пункттері

18 млн.тг дейін

6,5

5. "КӘСІПКЕР" – ауданда ауылшаруашылық бизнестік емес (оның
ішінде кіші жылыжайлар)

50 млн.тг дейін

5 ж. дейін

ЛИЗИНГ 1. "Сыбаға" -

2. "Құлан" -

ауылшарушылық техника / құрал-жабдықтар
ет-сүт бағыты / айналым қаражатын толықтыру
жылқыларды сатып алу

Өзіндік капиталдан

25% дейін

17%

10 ж. дейін

10 млн. тг. дейін

10 ж. дейін

10 млн. тг дейін

10 ж. дейін

15%

7 бағдарлама

3. "Алтын асық" - ҰҚМ сатып алу

5

4. "Агробизнес" - басым бағыттар бойынша қаржыландыру

1 млн. тг. дейін

5. “Агроэкспорт” – экспорттық әлеуеті бар жобаларды кредиттеу

50 млн.тг дейін

7 ж. дейін

млн.тг дейін

9

8,5%

ж. дейін

10 ж. дейін
1 желтоқсанына

6. «Кең дала" - көктемгі-егістік және астық жинау жұмыстары

1 млн. тг. бастап

7. ҚР Ұлттық Қоры есебінен - басым бағыттар бойынша
қаржыландыру

50 млн.тг бастап
5 млрд. тг. дейін

2%

5,5%

дейін үстіміздегі
жылдың
қаржыландыру

НҚ – 12 ж. дейін;
АҚТ – 5 ж. дейін
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АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДЕГІ НЕСИЕЛЕНДІРУ

Мекеме

Бағдарламалар / пайдалану мақсаттары

Сомасы

% мөлшері

Мерзімі

1. Мал шаруашылығы – мал шаруашылығын дамыту
үшін
2. Өсімдік шаруашылығы – өсімдік шаруашылығын
дамыту үшін / көктемгі егістік жумыстары

3 бағдарлама

Меншікті
капиталдың 25%
дейін

3. өндіру/қайта өңдеу/лизинг – ауылшаруашылығы
өнімдерін қайта өңдеуге

МФО «ЫРЫС»
4 бағдарлама

7%
жылға
дейін

7

8%

1. "Ырыс-мал шаруашылығы" – мал шаруашылығын
дамыту үшін (бордақылау және мал басын көбейту)

6 млн.тг дейін

6-7%

2. "Ырыс-агро" – өсімдік шаруашылығын дамыту үшін

6 млн.тг дейін

6-7%

3. “Жас кәсіпкер” – 18-29 жастарға арналған стартап
жобалар (кепілсіз)

2 млн.тг дейін

7%

4. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік
бағдарламасы 2017-2021

18 млн.тг дейін

6%

жылға
дейін

6,5

жылға
дейін

5
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«АМАНАТ» БАҒДАРЛАМАСЫ

ІҚМ сатып алудағы талаптар мен шарттар
Бұқашықтардың тірі салмағы

200 ден 380 кг. дейін

Бұқашықтардың жас мөлшері

10

ҚҚС ескере отырып 1 кг тірі
салмағының бағасы және СП
жеткізу







нан 21 айға дейін.

600 тг.

Мал басының АЖС базасында тіркелуі және
сырғаларының болуы;
Барлық ветеринарлық іс-шараларды растайтын,
ветеринариялық төлқұжаттың болуы;
Ілеспе құжаттарды және ветеринариялық құжаттарды
бордақылау алаңына жеткізу үшін рәсімдеу
(ветеринариялық сертификат немесе анықтама, гурт
ведомосі);
Сатып алынатын малға төлем, қабылдау-беру актісіне
қол қойылғаннан кейін және АЖС базасында
«ҚазАгроӨнім» АҚ меншігіне өткеннен соң жасалынады.

ІҚМ бордақылау қызметіне қойылатын талаптар
Бордақылау қызметінің құны
(1кг салмақ өсіміне)

300 тг

Бордақылау мерзімі

8 айдан аспайды

Мал союдағы ең төменгі салмақ

420 кг

1 ұшадан ең төменгі ет шығу
мөлшерлемесі

50%

 Бордақылау алаңдарындағы талаптарға сай болу (400
бастан жоғары болу);
 Күтіп-бағу мен азықтандырудың технологиялық және
зоотехникалық талаптарының сақталуы;
 Бордақылау қызметіне төлем әрбір бас ІҚМ салмақ өсіміне
байланысты жүзеге асырылады;
 Жалпы төлем 420 кг. массаға жеткеннен соң немесе соңғы
салмақ өлшемінен кейін орындалады.
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ББЖК ТӨҢІРЕГІНДЕГІ НЕСИЕЛЕНДІРУ
Мекеме

Бағдарламалар/ пайдалану мақсаттары

Сомасы

1 бағыт
Моноқалалардың, кіші қалалардың және
ауылды елді мекендердің бастаушы және
әрекет етіп жатқан кәсіпкерлері.
Салалық шектеулерінсіз.

2 бағыт

БАНК
% мөлшерлемесін
субсидиялау

ИИДМБ анықтаған, экономиканың басым
секторларында және өңдеу өнеркәсібі
салаларында әрекет етуші кәсіпкерлер

750 млн. тг
дейін

2,5 млрд. тг
дейін

% мөлшері
Ұлттық Банктың
базалық мөлшері + 5%
(50 %
субсидияланады)
ИИДМБ: Ұлттық
Банктың базалық
мөлшері + 5%
(50 %
субсидияланады)

2,5 млрд. тг
дейін

Айналым
қаражаттарына:
3 жыл

Басым секторлары:
Ұлттық Банктың
базалық мөлшері + 5%
Инвестицияларға:
(40 %
5 жыл
субсидияланады)

3 бағыт
ИИДМБ анықтаған, экономиканың басым
секторларында және өңдеу өнеркәсібі
салаларында әрекет етуші кәсіпкерлер,
алдыңғы 6 айдағы ақшалай түсім көлемінен
валюталық түсім көлемі 10 % кем емес
(ЭКСПОРТТАУШЫЛАР)

Мерзімі

Ұлттық Банктың
базалық мөлшері + 5%
(30 %
субсидияланады)

8 702 323 10 10
8 7252 39 49 94

КЕПІЛДІК БЕРУ ЖӘНЕ ГРАНТТАР БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
Мекеме

Бағдарламалар/ пайдалану мақсаттары
ЭСПРЕСС-КЕПІЛДІКТЕР Жұмыс істеп жүрген
кәсіпкерлерге несие сомасының 50 % дейін

Қарыздарды
кепілдендіру

ЖЕКЕ КЕПІЛДІКТЕР
Несие сомасының 50 % дейін

ДАМУ-ОПТИМА
Несие сомасының 50% дейін, франшиза бойынша жұмыс
істеушілерге - салалық шектеуінсіз 70% дейін

Сомасы

180 млн. тг дейін
360 млн. тг дейін
1 850 млн.тг
дейін
ИИДМБ
салаларында

180 млн.тг дейін
80 млн.тг дейін
(франшиза
бойынша)

Мерзімі
Инвестицилар -

5 жыл;

ПОС - 3 жылға дейін

5 жылға дейін

5 жылға дейін

ГРАНТТАР
Мекеме

ОҚО КӘСІПКЕРЛІК,
ИНДУСТРИЯЛДЫИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ ЖӘНЕ
ТУРИЗМ БАСҚАРМАСЫ

Бағдарламалар/ пайдалану мақсаттары

Сомасы

Қайтарымсыз мемлекеттік грант
Экономиканың басымды саласындағы, өңдеу өнеркәсіптеріндегі жаңа бизнес
идеяларды жүзеге асыру үшін

3 млн. тг дейін

Қайтарымсыз мемлекеттік грант
Индустриалдық-инновациялық жобаларды бизнес-инкубацияландыру аясында
жүзеге асыру

жобаның 80% -ын

50 млн. тг дейін
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГРАНТТАР

Мақсаты

Салалардң
технологиялық дамуына

Жұмыс жасап жатқан
мекемелердің
технологиялық дамуына

Технологияларды
коммерцияландыруға
арналған

Кім грант иесі бола алады?

Шығындардан грант мөлшері

Заңды тұлға - ҚР аумағында кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асыратын, ҚР резиденті:
Мәлімдеген салаларда кемі 3 жыл коммерциялық
қызмет атқаратын;
Қажетті біліктілік деңгейімен инженерліктехникалық персоналдың болуы;
Өтініш берушінің соңғы 3 жылдық жалпы табысы
оның мәлімдеген жоба сомасынан төмен болмауы
тиіс.

ЖК немесе ЗТ ретінде тіркелген Жеке тұлға

Сомасы

лицензиялық келісімшарт бойынша 70 %
дейін;
жабдықтарды сатып алуға негізделген
шығындардан 50 % дейін;
технологиялық құзыреттілікті арттыруға
негізделген шығындардан 85 % дейін

500 млн. тг дейін

лицензиялық келісімшарт бойынша 70
дейін;
жабдықтарды сатып алуға негізделген
шығындардан 50 % дейін

400 млн. тг дейін

50 % дейін

%

200 млн. тг дейін

БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ
1. Тау-кен металлургия кешеніндегі озық технологиялар
2. Минералды және көмірсутек шикізатын іздеу, өндіру, тасымалдау және қайта
өңдеудегі озық технологиялар.
3. Агроөнеркәсіп кешеніндегі прогрессивті технологиялар
4. Жаңа материалдарды пайдалануды қоса алғанда, машина жасаудың прогрессивті
технологиялары
5 Баламалы энергетика, жаңартылатын энергия көздері
6. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
7. Биотехнология

8. Химия және мұнай-химияның прогрессивті технологиялары
9. Энергия тиімділігі технологиялары
10. Жиһаз және ағаш өңдеу өнеркәсібіндегі прогрессивті технологиялар
11. Жеңіл өнеркәсіптегі прогрессивті технологиялар
12. Жаңа материалдарды пайдалануды қоса алғанда, құрылыстағы прогрессивті
технологиялар
13. Қаптама өнеркәсібіндегі прогрессивті технологиялар
14. Робототехника
15. Нано және ғарыштық технологиялар
16. Энергетика

*Инновациялық гранттарға өтініштер 2017 жылдың 2 тамызынан 2 қазанына дейін қабылданады
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ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ ЛИЗИНГТІК ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

Мекеме

«БРК-ЛИЗИНГ» АҚ

Бағдарлама

% мөлшері

Сомасы
150 млн. тг дейін

«БЖК 2020» Бірыңғай бағдарламасы
шеңберінде

5%

(жеңіл өнеркәсіп үшін
75 млн. тг басталады).

«НҰРЛЫ ЖОЛ 2015-2019 жылдарға» Отандық автокөлік өндірісін қолдау.
Бағдарламаның негізгі
қатысушылары:
 «Hyundai Trans Auto» ЖШС,
 «СарыаркаАвтоПром» ЖШС,
 «КАМАЗ-Инжиниринг» АҚ,
 «СемАЗ» ЖШС,

3%

-

Классикалық лизингі

Жеке қаралады

1,5 млрд теңге
басталады

Мерзімі

Өзінің қатысуы

3 жылдан 10

Жалпы жобаның
құнынан 15%

жылға дейін

3 жылдан
5 жылға дейін

Жалпы жобаның
құнынан 30%

3 жылдан бастап

-

8 702 323 10 10
8 7252 39 49 94

ШЫҒЫНДАРДЫ ӨТЕУ

Мекеме

Бағдарламалар/ пайдалану мақсаттары

Сомасы

Өтеу

1. Лизингті қаржыландырудың индустриалдыинновациялық жобасын кешенді жобасын жасаудың
шығындарын өтеу

60 млн.тг дейін
2. Карталар жобасын техникалық-экономикалық негіздеуге
өткізілген әзірлеу және/немесе сараптамадан өткізу
шығындарын өтеу

«Өнімділік
2020» "КИРИ" АҚ
Бағдарламасы

3. Топ-менеджерлерді қоса алғанда, кадрлерді даярлау
және/немесе қайта даярлауға кеткен шығындарды өтеу
4. Сарапшыларды тарту арқылы озық өндірістік
тәжірибелерді енгізуге кеткен шығындарды өтеу

30 млн.тг дейін

40 %
9 млн.тг дейін

5. Технологиялық процесстерді жетілдіруге жұмсалған
шығындарды өтеу

60 млн.тг дейін
6. Өндірісті ұймдастыру тиімділігін арттыруға кеткен
шығындарды өтеу
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АШТӨ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІНЕ КЕПІЛДК БЕРУ

Құрал-саймандар

Тарифтер мен қатысу шарттары

Ауылдық елді мекендерде микронесиелерге кепілдік
беру

Қарыздарды кепілдендіру - бастаушыларға – несие сомасының 85%

Мақта қолхаттары бойынша міндеттемелердің
орындалуына кепілдік беру

Жалпы негіздерде - жылына 64 теңге/тоннаға

дейін, жұмыс жасап жатқандарға – 50% дейін

Жалпы негіздердегі тәуекелдердің I тобы – жылына 70 теңге/тонна

Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің
орындалуына кепілдік беру

Жалпы негіздердегі тәуекелдердің II тобы - жылына 65 теңге/тонна
Жалпы негіздердегі тәуекелдердің III тобы - жылына 60 теңге/тонна
Өтемақы қоры - жылына 30 теңге/тонна
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«ЕҢБЕК» БАҒДАРЛАМАСЫ
I бағыт
Құрал-жабдықтар

Қатысушылар

Колледжде тегін оқыту (тамағын, жолақысын және стипендиясын төлеу)

9-11 сынып бітірушілері, оқу орнына түспеген тұлғалар

Оқу орталықтарында қысқа мерзімді тегін оқыту
(тігіншілер, бухгалтерлер, дәнекерлеушілер, және басқа да мамандықтар) тамағын, жолақысын және стипендиясын төлеу

29 жасқа дейінгі жастар, жұмыссыздар, өзін-өзі қамтығандар

II бағыт
1. Бизнеске оқыту

3. Микронесиелеу
ауылды мекендерде және кіші қалаларда
(тек қана ШБ үшін)

Атамекен бизнес мектебінде оқыту (тегін)

Мақсаты

Микробизнесті ашу
Кооперативтерді құру
Жұмыс жасап жатқан шаруашылықты
кеңейту

Сомасы

18 000 000 тенгеге дейін (8000 АЕК)

Мерзімі

5 жылға дейін,
7 жыл – мал шаруашылығы және а/ш кооперативтеріін құру үшін

Тақырыбы - бизнес негіздері мен жобалары
16 759 тенге көлемінде стипендиялар төленеді.
Мерзімі – 1 ай.
Қатысушылар – жұмыссыз және өзін-өзі қамтыған
адамдар.
ОҚО Кәсіпкерлер Палатасы 12 ай мерзімі ішінде
жобаларды сүйемелдеу қызметыін көрсетеді

2. Гранттар
Мақсаты

Қажетті құрал-саймандар алу: еңбек
құралдары, технологиялық құралжабдықтар

% мөлшері
ҚазАгроГаранттан
Кепілдеме
Операторы

Каналы
Жеңілдікті кезеңі

Сомасы

240 500 тг дейін (100 АЕК дейін)

қалаларда
Жаңа микромекемелерді іске қосу

Соңғы қарыз алушыға 6% жылдық мөлшерімен
Бастаушыларға – 85% дейін,
Жұмыс жасап жатқандарға – 50% дейін
"АКК" АҚ (фондтау)
"Казагрогарант" АҚ (қарыздарды
гарантиялау)

«ДАМУ» Қоры (қорландыру және
кепілдендіру)

ФФПСХ, АКК КТ арқылы, МФҰ

БВУ, МФҰ

Несиелеудің 1/3 мерзіміне дейін
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«ЕҢБЕК» БАҒДАРЛАМАСЫ

III бағыт
Құрал-жабдықтар
1. Әлеуметтік кәсіби бағдар – еңбек қызметі туралы хабардар ету, еңбек
нарығының жай-күйі, мамандық бойынша жұмысқа орналасу мүмкіндіктері;
жұмыс орнын және мамандықты таңдау бойынша кеңес беру.
2. Лайықты бос жұмыс орындарын іздеу және жұмысқа орналасуға жәрдемдесу.
Жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге
жәрдемдесу

3. Әлеуметтік жұмыс орындарын құру (еңбек ақысын субсидиялау) 12 айдан
кем емес мерзімімен.
4. 6 айдан жоғары мерзімімен және еңбек жалақысы 44 мың.теңге болатын
жастар практикасын ұйымдастыру.
5. Қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру – уақытша жұмыспен қамтуды
қамтамасыз ету.

Коммуналды қызметтер және тұрғын үйді жалға алу бойынша шығындарды өтеу
Еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру мен көшіп-қонуға субсидиялар ұсынумен еңбек күштері жеткіліксіз аймақтарға
ерікті көшіру.
Жұмыспен қамту бойынша бірыңғай
цифрлік алаң құру

«Еңбек биржасы» – жұмыс іздестіруге және персоналды іріктеуге жәрдемдесу.
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МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК ӘРІПТЕСТІК

ТАРАПТАРДЫҢ ҚАТЫСУ НЫСАНДАРЫ

БЮДЖЕТТЕН ТӨЛЕМДЕР ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
ШАРАЛАРЫ

Қатысу критерийлері
Мемлекет

1. Жергілікті жобалар
2. Жергілікті атқарушы
органдар бекіткен
жобалар
3. Денсаулық сақтау, білім,
ТҮКШ, транспорт,
туризм, мәдениет және
спорт саласындағы
жобалар
4. Жоба құны 4 млн МРП
тенгеден аспайды
5. Табиғи монополиялар
саласына жатпайтын
жобалар



Жер телімдерін беру



Мемлекеттік қолдау
және төлемдер (оның
ішінде жарғылық
капиталға ену)
Инженерлік
инфрақұрылымдармен
қамтамасыз ету





Мемлекет меншігіндегі
объектілеріді
қолдануға/басқаруға
беру
Бірлескен
компаниялардың
құрылуына және
қызметіне қатысу

Жекеше әріптес



МЖӘ жобаларын
қаржыландыру



МЖӘ нысандарын
жоспарлау



Мүлікті беру



МЖӘ нысандарын құру
(қайта құру) және/немесе
пайдалану



МЖӘ жобаларын іске
асыратын заңды
тұлғалардың құрылуына
және қызметіне қатысу



Жобаны басқару



МЖӘ жобаларын
жоспарлауға қатысу

төлемдер

1. субсидиялар
2. инвестициялық
шығыстарды өтеу
3. операциялық шығыстарды
өтеу
4. Басқарғаны үшін сыйақы
5. Қолжетімділігі үшін
төлем

Мемлекеттік қолдау
шаралары

1. инфрақұрылымдық
облигациялар бойынша
мемлекеттік кепілдіктер
2. несиелер бойынша
мемлекеттік кепілдіктер
3. Зияткерлік меншік
объектілеріне айрықша
құқықтарды беру
4. Заттай гранттар беру
5. МЖӘ жобаларын бірлесіп
қаржыландыру
6. Тұтыну кепілдігі
(мемлекеттік сатып алу)

Мемлекеттік қолдау шаралары МЖӘ жобаларын
іске асыру басталғанға дейін және жобаның келесі
төлемдерінің мөлшерін алдын ала анықтайды
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МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕШЕЛІК ӘРІПТЕСТІК

Қала/аудан
Жобаны МЖӘ
тетіктерін пайдалана
іске асыруды ұсыну

Конкурсты
ұйымдастырушы

Экономика және
бюджеттік жоспарлау
басқармасы

Жобаны өңірді дамыту
бағдарламасына
енгізуді ұсыну

Өңірді дамыту
бағдарламасына
өзгерістер енгізу

Жоба
тұжырымдамасын
дайындау

Жоба
тұжырымдамасынаса
раптама жасау

Конкурстық
құжаттарды
дайындау

Конкурстық
құжаттарды
сараптамадан өткізу

Областной маслихат
МЖӘ жобасы бойынша
мемлекеттік міндеттері
туралы шешім
қабылдау

Конкурстық комиссия

Конверттерді ашу

Конкурстық
өтінімдерді
қарастыру
Үздік конкурстық
өтінімді анықтау

Конкурстық өтінім
жасау

Конкурс жариялау

МЖӘ келісімшартын
түзу

Әлеуметті жекешелік
әріптесі

Конкурс жеңімпазын
анықтау

Бюджеттік комиссия
МЖӘ жобасы бойынша
мемлекеттік міндеттерді
қарастыру
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Бизнесті қаржылай емес қолдау

1. Сервистік қызметтер (қаржылай емес қолдау)
2. «Аға сеньорлар» (шетелден маман тарту)
3. «Іскерлік байланыстар» (шетелдік компанияларда тәжірибе
жинақтау)
4. Бизнес мектебінде оқыту және салалық семинарлар
5. SES бағдарламасы (Германиядан сарапшы тарту)
6. ЕҚДБ арқылы шығындарды өтеу бағдарламасы (Business
advice support)
7. Ontustik Onimderi каталогінде және Infomob
мобильді қосымшасында орналастыру
Операторы - ҚР Ұлттық
кәсіпкерлер палатасы
«Атамекен»
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БИЗНЕСТІ СЕРВИСТІК ҚОЛДАУ

Мекеме

Бағдарламалар/ пайдалану мақсаттары
Бизнесті сервистік қолдау
1. Бухгалтерлік және салықтық есеп жүргізумен сондай-ақ
статистикалық есептілік құру, жүргізу жасаумен
байланысты қызмет;
2. Бизнес-пландар даярлау (маркетинг, жылжыту),
3. Несие алу бойынша жобаларды сүйемелдеу,
4. Заңгерлік қызмет,
5. МЖӘ бойынша кеңестер,
6. Мемлекеттік сатып алу бойынша қызметтер,
7. Ақпараттық технологиялр бойынша қызметтер (сайттар
құру),
8. Кедендік рәсімдер бойынша қызмет

ОҚО Кәсіпкерлер
палатасы

Өзіндік қатысуы

Сомасы

-

Қызметтер тегін
көрсетіледі

- Тәуліктік шығындар,
Аға сеньорлар
Германиядан сарапшы тарту

Іскерлік байланыстар
Шетелдік әріптестермен іскерлік байланыстар орнату, екі
кезеңнен тұрады

Ұшу шығындары және
шетелдік сарапшылар
- ҚР аумағында тұру,
шығындары
мемлекет орындайды
- Аудармашы қызметі

- ҚР аумағындағы
көліктік шығындар,

Ұшу шығындарын және
шетелде тұру
шығындарын төлеу
- ҚР аумағында тұру мемлекет орындайды
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БИЗНЕС МЕКТЕБІНДЕ ОҚЫТУ ЖӘНЕ САЛАЛЫҚ СЕМИНАРЛАР

Мекеме

Бағдарламалар

Қатысушылары

Ұзақтығы

Әлеуетті және жұмыс
істейтін кәсіпкерлер

2 күн

Бизнес-өсу – кәсіпкерлік қызметті дамытудың функционалды
бағыттары бойынша қысқа мерзімді тегін оқытулар.

«Бизнес-Кеңесші»
жобасы бойынша курсін
өткендігі туралы
сертификаты бар, жұмыс
істейтін кәсіпкерлер

5 күн

Жобалық оқыту– табысты кәсіпкерлер мен салалық
мамандардың қатысуымен бизнестің нақты бір түрін ашу мен
дамытуга байланысты тегін практикалық оқытулар.

Әлеуетті және жұмыс
істейтін кәсіпкерлер

1 ай

Әлеуетті және жұмыс
істейтін кәсіпкерлер

1 күн

Бизнес-кеңесші – жеке кәсіпті құру, маркетинг, адами
ресурстарды басқару, бизнесті жүргізудегі заңгерлік негіздер,
қаржылық жағдайларға байланысты қысқа мерзімдік тегін
оқытулар.

ОҚО Кәсіпкерлер
Палатасы

Салалық семинарлар – түрлі бағыттар бойынша тегін
оқытулар:
АПК
Бухгалтерлік және салықтық есеп
Заңгерлік біліктілік
Мемлекеттік сатып алуларға қатысу және т.б.
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ГЕРМАНИЯДАН САРАПШЫ ТАРТУ

Бағдарлама/ мекеме

Шетелдік
сарапшыларды
тарту

Сарапшыны кім шақыра алады
(тапсырыс беруші)

1. Жеке меншік және мемлекеттік
мекеме
2. Жалпы білім беру мекемелері мен
кәсіптік білім беру мекемелері
3. Коммуналдық басқару органдары
4. Денсаулық сақтау саласындағы
мекемелер
5. Әлеуметтік және қоғамдық
ұйымдар

Сарапшылар қызметі салалары

 Басқарушы буын мен мамандардың
біліктілігін арттыру,
 Маркетингтік стратегиялар әзірлеу
және өткізу стратегиялары,
 Технологиялық процестерді
оңтайландыру,
 Қоршаған орта мен еңбекті қорғауды
жақсарту,
 Сапа менеджменті,
 Жаңғырту және жабдықты таңдау,
 Өнім ассортиментін кеңейту және т. б.

Тапсырыс берушінің
шығындары

 тұру,
 тамақ,
 жергілікті көлік,
 аудармашы,
 Тәуліктік (күніне 5 €)
Басқа да шығындар
бағдарламамен жабылады
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ШЫҒЫНДАРДЫ ӨТЕУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Мекеме

Бағдарлама

Қызмет түрлері

Негізгі қатысу шарттары

 Стратегиялық менеджмент: бизнес-жоспар,
стратегия
 Маркетинг-менеджмент: веб-сайттар әзірлеу,
брендинг және оны жылжыту
 Ұйымдастыру менеджменті: адам ресурстарын
басқару

 Операциялық менеджмент: кәсіпорынның тиімділігін
арттыру
 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар:
Консалтингтік
автоматтандыру
компаниялардың
қызметіне кеткен
шығындардың 25-75% өтеп  Инженерлік-конструкторлық әзірлемелер: Проектіксметалық құжаттар (ПСД), техникалықберу.
экономикалық негіздеме (ТЭО)

Ең жоғарғы сома
10 000 евро.

 Сапа менеджменті: СМЖ, ИСО
 Энергия- және ресурс тиімділігі: энергия аудиті
 Экологиялық менеджмент: экологиялық аудит

 Консалтинг қызметінің басқа да түрлері (мысалы,
ауыл шаруашылығы үшін – рентабельдікті көтеру,
егін өнімділігін арттыру, жануарлардың тұқымдық
сапаларын жақсарту және т.б. кеңес беру; басқа
түрлі салаларға - өндіру және қайта өңдеу
салаларында технологияларды беру және т.б.)

 Кіші немесе орта бизнес болуы
керек
 Кәсіпорынның қызметі 2 жылдан
кем болмауы
 Жарғылық шетелдік капиталы
49% дейін кәсіпорындар болады
 "Бизнестің жол картасы-2020"
бірыңғай бағдарламасының
аясындағы басымды саланың
барлығы
 Қажетті құжаттар:
1. Нысан бойынша өтінім
2. Құрылтай құжаттарының
көшірмелері
3. Қаржылық есептердің
көшірмелері (баланс, пайда туралы
есеп, ақша қаражатының қозғалысы
туралы есеп) немесе жеке
кәсіпкердің өтінім беру сәтінде өткен
2 жылдың толық және ағымдағы
қаржылық кезеңіне декларациясы

ONTUSTIK ONIMDERI КАТАЛОГІНДЕ ОРНАЛАСТЫРУ
ЖӘНЕ INFOMOB МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАСЫНДА

«Ontustik Onimderi» ОҚО тауар өндірушілерінің ақпараттық каталогі.
Мынадай ақпараттарды қамтиды:
 Мекеме туралы
 Өндіретін өнімі
 Байланыс деректері
 ЭҚЖЖ коды
 СЭҚ ТН коды
Каталогта орналастыру – тегін.

Infomob – тегін электрондық бизнес-анықтамалығы.
Қосымша App Store және Google Play-да қолжетімді.
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ИНДУСТРИАЛДЫ АЙМАҚТАР
ЖӘНЕ АРНАЙЫ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚ
(АЭА)
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ИНДУСТРИЯЛЫҚ АЙМАҚТАР / ПАРКТЕР

Артықшылықтары

ТарифтерІ

 Дайын инфрақұрылым: учаскелердің
шекараларына электр, газ, жылу және басқа да
инженерлік коммуникацияларды тарту
 Тарифтер 30 % ға арзан
 Жер телімін нарықтық құнынан төмен етіп меншігіне
сатып алу немесе жалға алу мүмкіндіктері.
 Жер телімінің құны:
жеке меншігіне алу – 1275 тг/ш.м.,
жалға алу 12,84 тг/ш.м. жылына
 Ыңғайлы логистикалық орналасуы (т/ж тұйықтары,
жолдар)
 Индустриялық аймақ қатысушыларының
тауарлары мен қызметтерін ұсыну
 «Жалғыз терезе» принципімен қолданысқа
берілгенге дейін жобаларды сүйемелдеу

Электр қуаты:

14 тг/кВатт (3,8 цент/кВатт )

Газ:

25 тг/куб (6,8 цент/куб)

Су:

Ауызсу 186 тг./куб (50,3 цент/куб)
Техникалық 50 тг/куб (13,5 цент/куб)

Кәріз:

78 тг/куб (21,1 цент/куб)

8 702 323 10 10
8 7252 39 49 94

ИНДУСТРИЯЛЫҚ АЙМАҚТАР / ПАРКТЕР

Басым бағыттары

Инфрақұрылымның дайындығы

Жалға беру

Коммуналдық шарттары

1. Меншікті темір жол станциясы.

Жеңіл өнеркәсіп
Өңдеу өнеркәсібі
Машина жасау
Фармацевтика

2. Жүк автокөліктері үшін автобаза және  Теміржол және
автомобиль
кірме жолдар.
пандустары бар
қоймалық жайлар 3. «ҚазТрансКом» сандық
оптоталшықты желісі.
420 тг. ш.м. ге
4. Интернет байланысының болуы.

 Өндірістік жайлар -

240 тг. ш.м.ге

5. Тәулік бойғы қарулы күзет қызметі.
6. Бейнебақылау жүйесі.



офистік жайлар -

Химиялық өнеркәсіп
1150 тг. ш.м.ге
(Жеңіл өнеркәсіп пен АПК дан 7. Меншікті сумен жабдықтау және кәріз
 жер телімдері басқа)
жүйесі
8. Автотехникалық қызметтер: автокран,
аша, жүк тасымалдағышы,
автомұнара, экскаватор.

60 тг. ш.м.ге

Электр қуаты – 1кВт/сағ -

16,39 тг.
Газ -1 куб.м - 32,4 тг.
су -1 куб.м. - 0,25 тг.
Кәріз 1 куб.м. -

206,29 тг.
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АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТАР (АЭА)

Салалық бағыты

Кім қатысушы
бола алады

Кім қатысушы бола
алмайды

Қызметтің басым түрлері

1) жер қойнауын
пайдаланушылар

Жеңіл және
химиялық
өнеркәсіп

2) акцизделетін тауарлар
өндіретін ұйымдар
(Салық Кодексіне
АЭА аумағында сәйкес)
қызметтің басым
түрлерін жүзеге 3) арнайы салықтық
асыруды
жүйені қолданатын
жоспарлап
мекемелер
отырған Заңды
тұлға
4) инвестициялық
(шетелдіктерді салықтық
қосқанда)
преференциялар
қолданатын мекемелер
5) ойын бизнесі
саласында қызмет ететін
мекемелер

 киімнен басқа дайын тоқыма
бұйымдарын өндіру;
 трикотаж бұйымдарды өндіру;
 тоқыма материалдарынан киім тігу;
 Өздік негізінде жасалған жібек
маталар мен бұйымдарды өндіру;
 мата емес тоқыма материалдары
мен олардан жасалған бұйымдарды
өндіру;
 кілем өндірісі, кілем бұйымдары мен
гобелендер;
 мақта целлюлозасын және оның
туындысын өндіру;
 Мақта шикізатынан жоғарғы сапалы
қағаз өндірісі;
 тері бұйымдарын өндіру

АЭА тағы жеңілдіктер

Салық салу (жерге, мүлікке, ЖТС
және ҚҚС) – 0%
Шетелдік жұмыс күшін
жалдаудың жеңілдетілген тәртібі
АЭА аумағына тауар кіргізген
сәттегі кедендік баж салығынан
босату
Тегін жер телімі, 10 жыл
мерзіміне келесі сатып алу
құқығымен
Коммуналдық қызметтер 35%
арзан
Дайын инфрақұрылым

ЭКСПОРТТАУШЫЛАРДЫ
ҚОЛДАУ

ЭКСПОРТТЫҚ НЕСИЕЛЕРДІ САҚТАНДЫРУ

Мекеме

Кімдерге арналған

Қандай тәуекелдер өтеледі
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Сақтандыру өтемінің үлесі

Коммерциялық тәуекелдер:

Шетелдік контрагенттің банкрот болуы;


Шетел контрагентінің
(импорттаушы)
қазақстандық
тауарларды/қызметтер
ді төлем мерзімін
кейінге қалдыру
шарттары
қарастырылған
экспорттық келісімшарт бойынша
төлемеу тәуекелінен
қорғау

Шетелдік контрагенттің қаржылық міндеттемелерін келісімшартқа сәйкес орындамауы

Саяси тәуекелдер:

Транзиттік мемлекеттің мемлекеттік органдары іс-қимылы
немесе Қазақстандық тауар жеткізілетін мемлекеттің
немесе экспроприация бойынша шетелдік контрагенттің
мемлекеті, тәркілеу, тауарға құқықтарды шектеу,
экспорттаушыға тиесілі жасалынған жұмыстың нәтижелері;


Шетел контрагенті болып табылатын шет мемлекеттің
мемлекеттік органдары келісімшартты бір жақты (негізсіз)
бұзуы немесе орындамауы;



Келісім бойынша қаржылық міндеттерді орындауға кедергі
келтіретін, Қазақстан Республикасының аумағынан тыс
соғыс, азаматтық толқу, жаппай тәртіпсіздіктер;



Шетел контрагенті еліндегі еркін айналыстағы валютаға
және/немесе төлемді аударуда айырбастауға шектеулер
мен тыйымдар салатын мемлекеттік органдардың күтпеген
әрекеттері;

Шеккен шығын сомасының

80%
дейін

БАНКТІК ҚАРСЫ КЕПІЛДЕРДІ САҚТАНДЫРУ

Мекеме

Кімдер үшін арналған

Қандай тәуекелдер өтеледі

8 702 323 10 10
8 7252 39 49 94

Сақтандыру өтемінің
үлесі

Коммерциялық тәуекелдер:
 Қарсы кепіл Банктің банкрот болуы;

 Қарсы кепіл Банктің уақыты қарсы кепіл шартымен
белгіленген төлемді орындамауы

Құжаттамалық
операцияларды жүзеге
асыратын Қазақстандық
банктер, қарсы кепіл
Банктің өз қарсы
кепілдіктері бойынша
міндеттемелерін
орындамау тәуекелін
сақтандыру мүмкіндігі

Саяси тәуекелдер:
 Қарсы кепіл Банк елі мемлекеттік органының
дискриминациялық сипаты бар іс-әрекеті немесе оның
қарсы кепіл Банкі ісіне кепілдеме бойынша міндеттемелерін
орындауға кедергі келтіретін араласуы;
 Қарсы кепіл Банкі қарсы кепілдік бойынша өз
міндеттемелерін орындауына кедергі келтіретін, сол елдегі
соғыс, азаматтық толқулар; жаппай сипаттағы
тәртіпсіздіктер;

 еркін айналыстағы валютаға және/немесе аккредитив
бойынша төлемді аударуға айырбастауды жүзеге асыруға
шектеулер мен тыйымдар салудағы, қарсы кепіл Банк елінің
мемлекеттік органдарының іс-әрекеттері.

Кепілдемеден

100%
дейін
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ЭКСПОРТТЫ САУДАЛЫҚ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

Мекеме

Қандай тәуекелдер өтеледі

Сақтандыру
өтемінің үлесі

Коммерциялық тәуекелдер:

Қаржыландыру шарттары және импорттаушы Банкке
қаржыландыру шығындары (эмитент-Банк)



Қазақстанда шығарылған шикізаттық емес
тауарды/қызметтерді қаржыландыру экспорттық
келісімшарт бойынша жүзеге асады.



Қаржыландыру валютасы – USD, EUR, RUB и KZT;



Қаржыландыру мөлшерлемесі:
- USD және EUR - СIRR + 2% жылдық;
- RUB – РФ ЦБ негізгі мөлшерлемесінің ½ + 2% жылдық;
- KZT – ҚР ҰБ негізгі мөлшерлемесінің ½ + 2% жылдық.



CIRR (Commercial Interest Reference Rate) – бұл
экономикалық ынтымақтастық және даму Ұйымына
кіретін елдердің экспорттық несиелік агенттіктерімен
бекітілген, экспорттық несиелер бойынша мин.ресми
деректемелер мөлшерлемесі: ол әр айдың 15 күні қайта
қаралады және пайыз мөлшерлемесіне мемлекеттік
облигациялармен негізделеді (елдің ішкі нарығында
орналасқан және осы елдІң ұлттық валютасымен
көрсетілген). Мөлшерлеме туралы ақпарат ашық болып
табылады және OECD сайтында жарияланады.



Қаржыландыру мерзімі – 7 жылға дейін

 Эмитент-Банктің банкрот болуы;
 Аккредитив шарттарымен анықталған эмитентБанктің өз мерзімінде төлемдерді орындамауы.
Саяси тәуекелдер:

 аккредитив бойынша экспроприациялау, келісімшарт бойынша жеткізілетін тауар/қызметті
тәркілеу жөнінде эмитент-Банк елінің
мемлекеттік органы іс-әрекеті, немесе
аккредитивтің орындалуына кедергі келтіретін,
дискриминациялық сипаты бар Банктердің
жұмысына араласу;

аккредитив
сомасының
100%
дейін

 Эмитент-Банктің аккредитив бойынша өз
міндеттемелерін орындауына кедергі келтіретін,
эмитент-Банк еліндегі соғыс, азаматтық
толқулар; жаппай сипаттағы тәртіпсіздіктер;
 еркін айналыстағы валютаға және/немесе
аккредитив бойынша төлемді аударуға
айырбастауды жүзеге асыруға шектеулер мен
тыйымдар салудағы, эмитент-Банк елінің
мемлекеттік органдарының іс-әрекеттері.

ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ САҚТАНДЫРУ

Мекеме

Кім үшін арналған

Сақтандыру объектісі

Қандай тәуекелдер өтеледі
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Сақтандыру өтемінің үлесі

Саяси тәуекелдер:

Шет мемлекеттерде
тікелей инвестиция
жасайтын жеке және
заңды тұлғалар, оның
ішінде банктер және
басқа да қаржылық
ұйымдар

Инвестордың, оның
инвестициясы жөнінде
төмендегі активтер мен
солар бойынша кірістерге
шетелдік компаниялармен
тиесілі құқығына немесе
жекеменшігіне байланысты
және/немесе келісімшарт
бойынша аударылған
мүліктік мүддесі:
 Бағалы қағаздар, қатысу
құқығы;
 Лицензияландырумен
және халықаралық
лизингпен байланысты
мүліктік құқығы;
 Несиелер, қарыздар,
қаржылық несиелердің
басқа түрлері;
 Мақсаты шетелден кіріс
табу болатын басқа да
қаржылай немесе
материалдық салулар.

 Экспроприация – инвестициялау
мемлекетінің мемлекеттік органының
сақтандырушының меншік құқығын
сақтандыру объектісіне қатысты шектеу
немесе айыру, оның ішінде
экспроприациялау, ұлт меншігіне
айналдыру, тәркілеу, меншік құқығын 6
(алты) айдан кем емес мерзімге шектеу,
егер сақтандыру келісім шартында басқа
мерзім қарастырылмаса, сияқты заңдық
және/немесе әкімшілік іс-әрекеттері;

 Инвестициялау мемлекетінде соғыс,
жаппай сипаттағы азаматтық толқулар;
 Инвестицияланған капиталды және одан
түскен кірісті инвестициялау
мемлекетінен еркін айналыстағы
валютаға айырбастауды және аударуды
жүзеге асыруға шектеулер мен
тыйымдар салудағы, инвестициялау
елінің мемлекеттік органдарының
мерзімі 6 (алты) айға дейін, егер
сақтандыру келісім шартында басқа
мерзім қарастырылмаса, шектендірген
күтпеген іс-әрекеттері.

Саяси тәуекелдер бойынша
– шыққан шығынның 90%
дейін
Коммерциялық
тәуекелдердің орны
толтырылмайды
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ИНВЕСТОРЛАРДЫ ҚОЛДАУ
Инвестициялық басым жобалар үшін преференциялар
Басым секторлары

Критерийлері

Металлургия (қара және түсті металлургия)

Басым инвестициялық жобалар шеңберінде басым болып
белгіленген, қызмет түрі бойынша инвестициялық жобаларды
іске асыру

Қолдау
Салықтық жеңілдіктер
Корпоративтік табыс салығы (10 жылға дейін)
Жер салығы (10 жылға дейін)
Мүлікке салық (8 жылға дейін)

Мұнай өңдеу

Машина жасау (автомобиль өнеркәсібі және
электротехника)

жаңадан құрылған заңды тұлғаның инвестициялық жобаны
іске асыруы (өтінім беруден 24 ай бұрын)

0%

Кеден баждарынан босату
Импортқа кеден баждары 5 жылға дейін 0%:
 Технологиялық жабдықтар және оның жинақтауыштары;
 Қосалқы бөлшектер, шикізат және материалдар.
Заттай гранттар
Жеке меншікке жер учаскелері, ғимараттар, машиналар мен жабдықтар

Химия (мұнай-химия және агрохимия)

Инвестициялар көлемі 2 млн. АЕК (1 АЕК – 2269 теңге)
немесе 14 млн. АҚШ долл.

Өңдеу өнеркәсібі (тамақ өнімдерініңөндірісі)

Шетелдік жұмыс күштерін еркін тарту
Квоталау және шетел жұмыс күштерін тартуға рұқсат алу талаптарын
сақтамай отыра шетелдік жұмыс күшін тарту
Инвесторлар үшін сервистік орталық («Бір терезе»)
 Инвесторлар үшін мемлекеттік қызмет көрсетудің 363 түрін
ұсыну (инвестициялық келісімшарт, жер учаскесін беру, визалық
қолдау және т. б..);
 инвестициялық заңнамалар бойынша кеңестер.
Инвестициялық Омбудсмен
Қазақстандағы шетел инвесторларының құқықтары мен заңды мүдделерін
қорғау үшін.
ЭЫДҰ-ға мүше 35 елді қоса алғанда, 60 елдің азаматтарына 2017
жылдың 1 қаңтарынан бастап 30 күндік визасыз режимі енгізіледі.

Инвестициялық жобаларға преференциялар
Критерийлері
Қызметтің басым түрлері бойынша инвестициялық жобаларды іске асыру

Қолдау
Кедендік баж салықтарынан босату
Технологиялық құрал жабдықтар мен олардың қосалқы бөлшектеріне, шикізат және материалдарына

0% көлеміндегі кедендік баждар
Импортқа ҚҚС нан босату
Заттай гранттар – жеке меншікке жер телімдері, ғимараттар, көліктер және құрал-жабдықтар
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ИНВЕСТОРЛАРДЫ ҚОЛДАУ

Инвестор үшін «БІР ТЕРЕЗЕ»
АҚ Ұлттық компаниясы
«KAZAKH INVEST»

Шетелдік өкілдіктері

• Алғашқы келіссөздер
• ҚР-на сапарын ұйымдастыру
• Визалық қолдау

• Жағдайларды талқылау
• Инвестшарттарды алу
• орталық мемлекеттік
органдармен, ұлттық
компаниялармен және жергілікті
атқарушы органдармен өзара
байланыстар

Аймақтық өкілдіктер

Экспорттқ қолдау

• Жобаны бастапқы бағалау
• Инвесторды сүйемелдеу
• Жобаны іске асыру

Экспорттық қолдау
Талдамалық сүйемелдеу
 Экспорттық тауашаларды және
әлемдік сұраныстарды талдау

Экспортты жылжыту
• Сауда миссиялары (шетелдік
сатып алушыларды іздеу, В2В
келіссөздер)

 Экспорттық әлеуетін анықтау
• Шетелдік көрмелер
 Қазақстан аймақтарының экспорттық
әлеуетін талдау

 Отандық өндірушілер үшін
маркетингтік зерттеулер

• Ұлттық стенд (ұжымдық
тұсаукесері саласы)
• Тауар белгілерінің тұсаукесері
• Өнімді гуманитарлық сатып алу
нарығына жылжытуға
жәрдемдесу

Экспортты дамыту
• Кәсіпкерлерді экспорттық
қызметке оқыту
• Мамандандырылған
әдебиетті дайындау ("экспорт
Жолсілтемесі","Экспорттау
шыға көмек" және
"Қазақстанның Экспорттық
өнімі")

Экспортты ынталандыру
Экспорттаушы
шығындарының
беру

50% өтеп

БИЗНЕС ҮШІН ПАЙДАЛЫ
ВЕБ-САЙТТАР
БИЗНЕС-НАВИГАТОР

ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
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http://www.businessnavigator.kz
Аймақтық Кәсіпкерлікті Дамыту Картасы

http://atameken.kz/
"Атамекен“ ҚР ұлттық кәсіпкерлер палатасы

http://invest.gov.kz
«KAZAKH INVEST» Ұлттық компаниясы АҚ
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ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР

http://export.gov.kz/
Өңдеу салаларындағы қазақстандық
экспорттаушылар мен шетелдік сатып
алушылар порталы

http://natd.gov.kz/
«Технологиялық даму жөніндегі Ұлттық
агенттік« АҚ

http://keg.kz/
"KazakhExport" Экспорттық сақтандыру
компаниясы» АҚ
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ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР

http://ricon.kz
АИО «ОҢТҮСТІК»

http://www.kazagro.kz
«ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ

https://www.damu.kz/
«Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
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ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР

http://kidi.gov.kz/
"ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНДУСТРИЯ
ДАМЫТУ ИНСТИТУТЫ" АҚ

http://www.ebrd.com
Еуропалық қайта құру және даму
банкі (ЕҚДБ)

http://industzona.kz
ОҚО индустиалды
аймақтары
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ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР

http://www.sez-ontustik.kz/
«Оңтүстік» арнайы экономикалық
аймағы

http://kasipker.info/
ОҚО Бизнес-порталы

http://infomob.kz/
Электрондық тауар өндірушілерінің каталогы

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕГІ ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР

8 702 323 10 10
8 7252 39 49 94



https://www.facebook.com/groups/ShymkentBiz/?fref
=ts – Шымкент қаласындағы және Оңтүстік
Қазақстан облысындағы бизнес



https://www.facebook.com/openbiz.kz/?fref=ts –
Бизнес-мектеп



https://www.facebook.com/madeinontustik/?ref=ts&fr
ef=ts – ОҚО тауар өндірушілері



https://www.facebook.com/groups/85193642163334
0/?pnref=story – ONTUSTIK сауда алаңы
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ОҚО КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫНЫҢ ФИЛИАЛДАРЫ

№

Аудан / қала

Мекен жайы

Сымтетігі

Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі, 2Д

8 (72539) 79097

1

Казығұрт ауданы

2

Мақтаарал ауданы

Жетісай қаласы, Байботаев көшесі, 28Б

8 (72534) 63366

3

Ордабасы ауданы

Темірлан ауылы, Абасов көшесі, н/з

8 (72530) 79206

4

Отырар ауданы

Шәуілдір ауылы, М. Әуезов көшесі, н/з

8 (72544) 21614

5

Сайрам ауданы

Ақсукент ауылы, Абылайхан көшесі, 66

8 (72531) 20068

6

Сарыағаш ауданы

Сарыағаш ауылы, Исмаилов көшесі, 23

8 (72537) 23684

7

Созақ ауданы

Шолаққорған ауылы, Жібек Жолы көшесі, н/з

8 (72546) 79133

8

Төлеби ауданы

Ленгір қаласы, 1 мөлтек ауданы, 15 а

8 (72547) 59907

9

Түлкібас ауданы

Т.Рысқұлов ауылы, Қонаев көшесі, 16 а

8 (72538) 51590

10

Шардара ауданы

Шардара қаласы, Әшіров көшесі, н/з

8 (72535) 21394

11

Бәйдібек ауданы

Шаян ауылы, Ш. Құдайбердіұлы көшесі, 1A

8 (72549) 21750

12

Арыс қаласы

Арыс қаласы, Д. А. Қонаев көшесі, 9

8 (72540) 59154

13

Кентау қаласы

Кентау қаласы, Абай даңғылы, 10 г

8 (72536) 40624

14

Түркістан қаласы

Түркістан қаласы, С. Қожанов көшесі, 42

8 (72533) 31585

БІРЫҢҒАЙ БАЙЛАНЫС-ОРТАЛЫҒЫ

8 702 323 10 10
8 7252 39 49 94

