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Қазақстандағы GEFF пилоттық механизмі 

 
 

 
 

 

Жобаның сипаттамасы 

Қазақстанда жасыл экономиканы (GEFF) қаржыландыруға Пилоттық механизмді жасау үшін 30 

миллион АҚШ долларына дейін соманы бөлу. GEFF механизмін іске қосу алғашқы қатысатын 

қаржы мекемесін (ҚҚМ) растағаннан кейін күтілуде.   

Жобаның мақсаттары 

Бұл жобаның мақсаты – ҚҚМ шұғыл қаржыландыруды ұсыну арқылы энергия тиімділігін, 

жаңартылатын энергия көздерін және ресурстарды тиімді пайдалану мақсатында 

Қазақстанда микро, шағын және орта бизнес кәсіпорындары мен тұрғын үй шаруашылығын 

жергілікті валютада қаржыландыруды қолдау. Қарыздар GEFF механизмімен көзделген 

Техникалық ынтымақтастық (ТЫ) және сыйлықақы төлемдерімен сүйемелденеді. 

 
Ауысу процесіне ықпал 

Болжанған Механизм жасыл экономикаға көшу бойынша іс-шараларға бөлінген қаржыны 

100% пайдаланумен Жасыл экономикаға көшу аясында Көшу тиімділігін бағалау 

әдістемесіне сәйкес Жасылға көшу тиімділігі ретінде үлесін қосады.   

Клиент туралы ақпарат 

Орналасқан орны: 

Жобаның нөмірі: 

Сала: 

Мемлекеттік/жекеше сектор: 

Экологиялық санаты: 

 Директорлар кеңесімен белгіленген 

қарау мерзімі: 

Күйі: 

Ағылшын тіліндегі жоба түйіндемесін 

ашу күні: 

ҚАЗАҚСТАН 

51540 

Қаржы ұйымдары 

ЖЕКЕШЕ 

Қаржы делдалы 

27 қараша 2019 ж. 
 

 
Зерттеу, тұжырымдаманы талдау күтілуде 
 

21 қазан 2019 ж. 
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Әлеуетті ҚҚМ (үш ҚҚМ дейін қатысу күтілуде) – бұл өздерінің операциялық қызметінде 

басымшылықты ММСБ-ке беретін, филиал желісі кең Қазақстандық жекеше банктер 

және/немесе микрокредиттік ұйымдар.   

ЕҚДБ қаржылық ақпаратына шолу  

30 000 000,00 АҚШ доллары 
 

Жобаның жалпы құны  

30 000 000,00 АҚШ доллары 

 

Экологиялық және әлеуметтік мәселелер бойынша түйіндеме  

Жобаға ҚД санаты берілді (Экологиялық және әлеуметтік саясат 2014 ж.). Қаржы делдар-

серіктестер (ҚДС) осы бағдарлама аясында 2, 4 және 9 ЕҚБД жобаларын іске асыруға 

қойылатын талаптарын сақтауға міндетті. GEFF аясындағы білікті қосалқы жобалар қоршаған 

ортаны қорғау, әлеуметтік қорғау, еңбек қатынастары, денсаулық сақтау және еңбекті қорғау 

саласындағы ұлттық заңнамаларға, сондай-ақ ЖЭК және энергия тиімділігі бойынша қосалқы 

жобалар саласыда нақты ЕҚБД біліктілік әлеуметтік-экологиялық көрсеткіштерге сай іске 

асырылуы тиіс. Барлық жаңа ҚДС тиісті ЕҚБД әлеуметтік-экологиялық тексеруден өтеді. 

Барлық ҚДС Банкке жыл сайын әлеуметтік-экологиялық есептерді, оның ішінде қосалқы 

жобалар бойынша және олардың жасыл экономикаға үлесі бойынша есептерді беруге міндетті 

болады.   

Техникалық ынтымақтастық 

GEFF стандарты моделі бойынша ТЫ кешендік адрестік пакеті ҚДС кредиттеуге жекелендірілген 

және тұрақты тәсілге кепілдік береді. ТЫ екі тарапты донормен қолданады.   

ҚДС өздерінің жасыл кредиттік өнімдерін стандарттық қазақстандық кредиттерден саралай алуы 

үшін, донорлардан 3,5 млн. АҚШ долл. сомасына соңғы қарыз алушыларға сыйлықақылы 

төлемдер кепілдендіріледі. 

Компания туралы байланыс мәліметтер 

Николас Дрюд 

druden@ebrd.com 

+7 495 787 1111 вн. 116 

+7 495 787 1122 

www.ebrd.com 

2-қабат, Ducat Place III, Гашека к-сі, 6, Мәскеу, РФ, 125047 

Жобаларға қатысудың мүмкіндіктері 

Іскерлік ұсынысыңызбен және сатып алуларға қатысу мәселесі 

бойынша компания-клиентке жүгінуіңізді сұраймыз. 

 
Жалпы анықтамалар 

mailto:druden@ebrd.com
http://www.ebrd.com/
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Сатып алуды жүзеге асырумен байланысты емес ЕҚДБ жобалары бойынша анықтамалар: 

Тел.: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380 
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Эл. пошта: projectenquiries@ebrd.com 

Жұртшылықты хабардар ету қағидаттары (ЖХЕҚ) 

ҚХЕҚ ЕҚДБ стратегияларын, саясатын және операциялық қызметін тереңірек түсінуге және 

білуге жәрдемдесу үшін ЕҚДБ-де белгіленген ақпаратты ашу және мүдделі тараптармен 

кеңесулер жүргізу тәртібін анықтайды 

ЖХЕҚ мәтіні 

Жобалармен байланысты шағымдарды қарау жөніндегі орган 

(ШҚО)  

Жобалармен байланысты шағымдарды қарау жөніндегі орган (ШҚО) ЕҚДБ қызметінің есептілігiн 

қамтамасыз ететін механизм болып табылады. Ол өтінішкерлердің пікірінше экологиялық және 

(немесе) әлеуметтік зиян келтірді немесе келтіруі мүмкін деген, Банкпен қаржыландырылатын 

жобаларға қатысты жеке тұлғалармен ұйымдардан келіп түсетін шағымдарды тәуелсіз қарауды 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

ШҚО процедурасының ережелері| Мәтін орыс тілінде 

 
Шағым беру нысандары туралы ақпаратты Жобалармен байланысты шағымдарды қарау 

жөніндегі орган сайтының парақшасынан қараңыз. ШҚО рәсімінің ережелеріне сәйкес, шағым 
беруге немесе оларды тіркеумен олардың тиімділігін мойындауға қойылатын талаптарға қатысты 
өзіңіздің кез-келген сұрақтарыңызға жауап алу үшін келесі мекенжай бойынша ШҚО уәкіліне 
жүгінсеңіз болады: pcm@ebrd.com 

 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
mailto:pcm@ebrd.com

