Ақпараттық бюллетеньнің осы аударылған нұсқасы оның 2015 жылғы 12 тамыздағы ағылшын тіліндегі нұсқасына
негізделген.

Қазақстан: микро-, кіші және орта кәсіпорындардың дамуы
Жобаның атауы

Микро-, кіші және орта кәсіпорындардың дамуы

Жобаның нөмірі

49076-004

Елі

Қазақстан

Жобаның мәртебесі

Мақұлданды

Жобаның түрі

Техникалық көмек
TA 8918-KAZ: Микро-, кіші және орта кәсіпорындардың дамуы

Қаржыландыру көзі / сома
Техникалық көмектің арнайы қоры
Стратегиялық сұрақтар

Инклюзивті экономикалық өсу

Өзгеруге түрткілер

Жеке секторды дамыту

Сектор / кіші сектор

Қаржы – қаржы секторын дамыту

Гендерлік теңдік және оны
жылжыту

Тиімді гендерлі тәсіл

1.00 млн. АҚШ долл.

Сипаттамасы
Техникалық көмек жобаға экономикалық, қаржы сұрақтары, сонымен
Жобаның негіздемесі және
қатар кедейлік, гендерлік теңдік, қауіпсіздік шаралар мен сатып
оның елдік/аймақтық
алуларға қатысты сұрақтарға баға беруге қажет аналитикалық
стратегиямен байланысы
жұмысты жүргізуге қолдау жасайды.
Жобаның ықпал етуі

Жобаның нәтижесі
Нәтиженің сипаттамасы
Нәтижеге жету үшін атқарылған жұмыстар

Жобаны іске асыру
Жоба қорытындыларының сипаттамасы
Іске асырудың мәртебесі
(қорытындылар, іс-шаралар және сұрақтар)
Географиялық орналасуы
Экологиялық және әлеуметтік аспектілер шолуы
Экологиялық аспектілер
Мәжбүрлі көшіру
Жергілікті халық

Мүдделі жақтармен өзара іс- қимыл, консультациялар және қатысу
Мүдделі жақтардың негізгі құрамына бизнес қауымдастығы кіреді,
Жобаны даярлау кезеңінде онымен жобаны даярлаудың барлық кезеңі аралығында фокус топтар
мен бизнес ассоциациялар арқылы консультациялар жүргізіліп тұрады.

Жобаны іске асыру
кезеңінде

Жоба жеке сектормен консультация жасау механизмдерін
институционализациялауға көмек береді, бұл иелері немесе
басқарушылары әйелдер болатын ресми емес кәсіпкерлер және КОБ
секілді шығарып тасталу тәуекелі жоғары тұлғалардың қатысуын
қамтамасыз етеді.

Бизнес мүмкіндіктер
Консультациялық
қызметтер

Барлығы 11 консультант қажет болады, оның ішінде 7 халықаралық
және 4 жергілікті. Жұмысқа сегіз жеке консультант (5 халықаралық:
микро-, кіші және орта кәсіпорындарды қаржыландыру бойынша
маман, жеке секторды дамыту жөніндегі маман, бизнес
инкубаторлар сұрақтары бойынша маман, сатып алулар жөніндегі
маман және әлеуметтік әсер ету сұрақтары бойынша маман; және
3 жергілікті: қоршаған орта сұрақтары жөніндегі маман және микро-,
кіші және орта кәсіпорындарды қаржыландыру жөніндегі маман),
және де АДБ консультанттарды жұмысқа тарту туралы
нұсқаулығына сәйкес бір компания алынады.

Сатып алулар

Тауарлар сатып алынбайды

АДБ жауапты маманы

Инмакулада Мартинез

АДБ жауапты департаменті Орта және Батыс Азия Департаменті
АДБ жауапты бөлімдері

Мемлекеттік басқару, қаржы секторы мен сауда бөлімі, ОБАД

Атқарушы агенттіктер

Ұлттық экономика министрлігі

График
Жоба концепциясын бекіту

-

Ақпаратты жинау

-

Басшылықтың шолу кеңесі

-

Жобаны мақұлдау

2015 ж. 1 шілде

Жоба бойынша соңғы шолу
миссиясы

-

TA 8918-KAZ
Жобаны іске асыру кезеңдері
Жабу күні
Мақұлдау
күні

Қол қойылатын күн

2015 ж. 1
шілде

2015ж. 27 шілде

Күшіне
енетін күн

Бастапқы

2015ж. 27 шілде

Бірлесіп
қарж.

1,000,000.00

0.00

ЖАБ-нің соңғы
жаңартылған күні

0.00

0.00

13.07.2015

-

-

Кумулятивті сомалар

Серіктестер
ҚРҮ Бенефициарлар

Нақты

2016ж. 31
желтоқсан

Қаржыландыру жоспары/ТК көлемі
АДБ

Қайта
қаралу

Барлығы

Күні

Сома

1,000,000.00

01.07.2015

0.00

Жоба
Басқалар
демеушілері
0.00

0.00

Жобаның веб-сайты

http://www.adb.org/projects/49076-004/main

Ақпаратты сұрау салу http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=49076-004

Жоба туралы ақпараттық бюллетень (ЖАБ) жоба немесе бағдарлама бойынша жинақтық ақпаратты
қамтиды. Жоба туралы ақпараттың өзгеру мүмкіндігіне байланысты, кейбір ақпарат оның бірінші
нұсқасына қосылмауы мүмкін, бірақ қолжетімділігіне қарай ұсынылатын болады. Ұсынылған жобалар
туралы ақпарат алдын ала.
АДБ жоба туралы ақпараттық бюллетеньдегі ақпаратты ешбір кепілсіз пайдаланушыларға ресурс түрінде
беріп отыр. АДБ ақпарды қашан да жоғары сапалы болып беруге тырысады, ақпарат еш көрсетілген
немесе ұйғарынды кепілсіз, шектеусіз, коммерциялық қолданыс кепілдігінсіз, авторлық құқық
бұзушылықсыз сол күйінде беріліп отыр. АДБ әдейі бұндай ақпараттың дәлдігі мен толықтығы жайлы
ешқандай кепілдер мен мәлімдемелер жасамайды.

