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гранттық бағдарламасы
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"Инклюзивті инновациялар консорциумдары" гранттық
бағдарламасы
Бағдарлама 2015 жылғы 9 маусымдағы №8463-KZ Қазақстан Республикасы мен Халықаралық қайта құру және
даму банкі арасындағы Қарыз туралы келісімге сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің "Өнімді инновацияларды ынталандыру" жобасы шеңберінде іске асырылады.
Гранттық бағдарламаның мақсаты - жоғары әлеуметтік маңызы бар коммерциялық тұрақты инновациялық
жобаларды құру және енгізу үшін ғылым мен бизнестің күш-жігерін біріктіру.
Инклюзивті инновациялар - бұл:
ұзақ мерзімді негізде айтарлықтай қамту деңгейінде қала және
ауыл халқының, оның ішінде халықтың әлеуметтік осал
топтарының өмір сүру деңгейін жақсартуға мүмкіндік беретін
сапалы тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге
қолжетімділікті қамтамасыз ететін инновациялар

1. Инновациялар

2. Инклюзия

3. Бизнес

Инклюзивті инновациялардың сипаттамалары:
- Ғылым және инновациялар;
- Коммерциялық тұрақтылық;
- Әлеуметтік әсері (тікелей);
- Қол жетімділік (оның ішінде халықтың осал топтары үшін);
- Масштабталу.
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Гранттық бағдарламаның басым бағыттары
• Білім;
• Денсаулық сақтау;
• Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар;
• Қоршаған ортаны қорғау;

• Жаңартылатын энергия көздері;
• Ауыл шаруашылығы;
• Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану;
• Халықтың осал топтарының өмірін және өмір сүру жағдайларын жақсартуға бағытталған
өзге де бағыттар.

Жоба мысалдары
Қымбатты шешім

Ауыз сумен қамтамасыз ету

Суды тұщыту

Медицина

Жасыл энергетика

Қол жетімді шешім

Гранттың сипаттамасы
• Жобаны іске асыру мерзімі - 24 айға дейін;
• Гранттың ең көп сомасы - бір алушыға 165 млн. теңгеге дейін;
• Қоса қаржыландыру міндетті шарт болып табылады;

Концорциум құрылымы (минимум талаптар)

Бизнес
• Коммерциялық немесе коммерциялық емес
ұйым ( кәсіпкерлік қызмет құқығы)
• Ұйымдардың бірі ҚР резиденті
• Халықаралық ұйымдар қатыса алады
• Консорциум қатысушылары өзара үлестес
болмауы тиіс.

Ғылым
• Консорциумға қатысушылардың бірі
аккредитацияланған ғылыми ұйым (ЖОО, ҒЗИ және т.
б.) болуы тиіс.
• Консорциум қатысушылары өзара үлестес болмауы
тиіс.

Негізгі өтінім берушіге қойылатын талаптар

•Коммерциялық немесе коммерциялық емес ұйым ( кәсіпкерлік қызмет
құқығы);
•Қазақстанның резиденті;
•Нарықта кемінде 2 жыл;
•Негізгі қызмет өтінім тақырыбына сәйкес келеді;

•Тек бір кіші жобаға қатысады;
•Жоба шеңберінде бұрын қаржыландырылған заңды тұлғалар негізгі өтінім
берушілер БОЛА АЛМАЙДЫ;
•ЖОО-лар негізгі өтінім беруші бола алмайды.

Өтінімдерді қабылдау тәртібі

Хабарландыру мен конкурстық
құжаттама www.fpip.kz
сайтында жарияланады.

Өтінімдер ағылшын және
мемлекеттік/
орыс тілдерінде толтырылады

Өтінімдерді қабылдау мерзімі
10.12.2018 дейін.

Өтінімдерді қарау тәртібі
1
Әкімшілік
критерийлер
бойынша іріктеу.
Гранттық
бағдарлама
бойынша
нұсқаулыққа
сәйкес алдын ала
бағалау

2
Плагиат және қос
қаржыландыруды
тексеру

"ҰМҒТСО" АҚ
"Ғылым қоры"
АҚ
"ТДҰА" АҚ

3

Экологиялық
бағалау
Өтінімдер
Дүниежүзілік
Банктің
талаптарына
сәйкес
экологиялық
бағалаудан
өтеді

4

Сараптамалық
баға

ҒКХК мүшелері
тәуелсіз құпия
бағалауды
онлайн түрде
жүргізеді

5
Презентация
кезеңіндегі
бағалау
ҒКХК
мүшелерінің
алдында
ағылшын
тіліндегі
презентация
өткізу

6

Жеңімпаздарды
іріктеу

ҚР БҒМ құрған
Комиссия
ҚР БҒМ дауыс
беру арқылы
іріктеу
жүргізеді.

Шығыстардың сипаттамасы
Грантта көзделген шығыстар
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Грантпен көзделмеген шығыстар

• Салықтар, медициналық сақтандыру қорларына ерікті
Жобалық топтың әрбір қатысушысына
жарналарды төлеу және
жеке сыйақы
басқа да міндетті төлемдер. Бұл төлемдер
Келісім шеңберінде жабдықтарды сатып алу,
қоса қаржыландыру есебінен жүзеге асырылады.
жабдықтың әрбір бірлігі үшін шығындарды негіздеумен;
• Грант және қоса қаржыландыру есебінен жол берілмейді
Іссапар шығыстары, оның ішінде ҚР шегінен тыс
кеңсе ғимаратын күрделі жөндеу, ғимараттар мен
Кіші жоба тақырыбы аясында оқыту және семинарлар
үй-жайлар құрылысы;
Зертханалық және шығын материалдары
• Жерді, жылжымайтын мүлікті немесе көлік құралдарын және
Зияткерлік меншік объектілерін қорғауға байланысты
арнайы техниканы сатып алу;
шығындар
• Офистік үй-жайларды жалға алу;
Консорциумның құрамына кірмейтін бөгде ұйымдардың
кәсіби және консалтингтік қызметтеріне арналған шығындар • Коммерциялық сақтандыруға арналған шығыстар
• Ұйымды немесе жобаны іске асыруға байланысты емес
Кіші жобаны іске асырумен байланысты шағын
өнімді ілгерілетуге арналған жарнама
құрылыс жұмыстарына арналған шығыстар
Үстеме шығыстар (пошталық қызметтер, байланыс қызметтері жәнешығыстары;
т. б.)
• Кеңсе тауарларына, кеңсе жиһаздарына
және кеңсе техникасына (компьютерлік техниканы қоспағанда)
арналған шығыстар
• Жобаны іске асыруға байланысты емес
өзге де тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге арналған
шығыстар

Толық ақпаратпен Жобаның сайтында танысуға болады:
www.fpip.kz
Байланыс:
Тәуелсіздік 41, 511-кеңсе
E-mail: consortia@fpip.kz
тел: 8 7172 23 90 35
Моб: 8 708 984 27 11

