ИННОВАТОРЛАРҒА КӨМЕК КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КЕҢЕС БЕРУ
Ғылым бір жерде тұрмайтын қазіргі заманғы әлемде, күнделікті жаңа идеялар пайда болады
және адам өмірін жақсартуға мүмкіндік беретін жаңа нәрселерге реинкарнация жасайды.
Инновацияны идеядан шығару үшін сіз бүкіл циклды өткізуіңіз керек. Бұл циклде идеялардың
қаржылық қолдауы маңызды. Өмір сүруінің жоғары деңгейі, дамыған елдерде, жеке
компаниялардың және инновацияның барлық субъектілері өздерінің идеяларын нарыққа дербес
жеткізеді. Атап айтқанда, егер біздің елімізді қарастырсақ, онда Қазақстанда кәсіпкерлер мен
кәсіпкерлік субъектілері инновациялық идеяларды қолдауға белсенді қатыспайды. Осыған
байланысты барлық инновациялық қолдауды мемлекет қамтамасыз етеді.
Инновациялық қызмет субъектілеріне инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау, отандық
инновацияларды енгізуді, инновациялық технологияларды игеруді жүзеге асырады.
Инновацияларды мемлекеттік қолдау мынадай негізгі нысандарда жүзеге асырылады:
- инновациялық қызмет субъектілеріне инновациялық гранттар беру;
- инновациялық даму институттарының инновациялық даму шараларының жиынтығы арқылы
қаржыландыру;
- инновациялық жобаларды бастапқы құн бойынша қаржыландыру сомаларын қайтару немесе
сатып алу мүмкіндігімен қайтарымды негізде қаржыландыру;
- мемлекеттік ғылыми-техникалық, экономикалық және қажет болған жағдайда инновациялық
жобаларға экологиялық сараптама жүргізуді қамтамасыз ету.
-

Инновацияларды мемлекеттік қолдаудың мақсаттары:
1. Қазақстан Республикасының инновациялық әлеуетін дамыту;
2. жалпы ішкі өнім құрылымында жоғары технологиялық өнімдердің үлесін арттыру;
3. жоғары технологияларды енгізу және пайдалану негізінде Қазақстан Республикасының
экономикасын инновациялық даму жолына көшіруге жәрдемдесу.
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Инновацияларды мемлекеттік қолдау принциптері:
инновациялық қызметті жүзеге асыруда ұлттық мүдделерді сақтау;
инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды алу кезінде инновациялық қызмет
субъектілерінің теңдігі;
инновациялық субъектілердің тұрақты өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін кешенді және
жүйелі;
инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаудың ашықтығы.

Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес мынадай негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
1. мемлекеттік инновациялық саясатты жүзеге асыру үшін инвестицияларды тартуды қоса
алғанда, ұйымдастырушылық және экономикалық жағдайлар жасау арқылы инновацияларды
ынталандыру;
2. инновациялық даму басымдықтарын айқындау;
3. инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру және дамыту;
4. елдегі жалпы инновациялық қызметті арттыру, оның ішінде жоғары технологиялық және
ғылымды қажет ететін өндірістерді дамытуға жәрдемдесу;
5. сыртқы нарықтарда отандық инновацияларды жылжыту;
6. инновациялық технологияларға, оның ішінде инновациялық технологияларды сатып алуға
инвестицияларды тарту;
7. ресурстарды үнемдейтін технологияларға арналған өнімдерді қайта бағыттау, экологиялық
таза өнімдерді өндіру;
8. инновацияларды енгізу үшін жағдай жасау;
9. ақпараттық қолдау және инновациялық жетістіктерді насихаттау;
10. инновациялық жобаларды әзірлеу және енгізу кезінде инновациялық субъектілер арасында
ақпарат пен тәжірибе алмасу үшін жағдай жасау.
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Мінездеме
"Атамекен стартап" - 2012 жылдың мамырында «Атамекен» Одағы
мен Рахим Ошақбаев жастар арасында құрылған жастар
кәсіпкерлігін дамытуға арналған қоғамдық қоры.
"Атамекен стартап"
фонды жастарды бизнестің мәні болып
табылатын нақты істерді іске асыруға тартуды қажет деп есептейді.
Елде заманауи дизайн технологиялары арқылы жүйелі түрде жүзеге
асырылатын жастар кәсіпкерлігі үшін кешенді және жүйелі
бағдарлама қажет.
"Атамекен стартап" ҚҚ мақсаты - жастарды кәсіпкерлікке тарту,
жас кәсіпкерлердің сапалы жаңа түрін қалыптастыруға ықпал ететін
Қазақстандағы мекемелер құру.
"Атамекен стартап" ҚҚ міндеттері:
- жастар арасында кәсіпкерлік қызметті насихаттау;
- іскерлік ортаны қалыптастыру;
- перспективалық кәсіпкерлік идеяларды таңдау;
- профильді оқыту, жастар бизнес дағдыларын игеру;
- жастар бизнес-жобаларын іске асыру үшін түрлі қаржыландыру
көздерін тарту.
Агенттіктің негізгі қызметі:
- инновациялық процестерді ақпараттық-талдамалық қамтамасыз
ету;
- коммерцияландыру жүйесін дамыту;
- тиімді инновациялық инфрақұрылымды дамыту;
- инновацияларға қызмет көрсетуді қолдау құралдарын басқару;
- инновациялық жобаларды инвестициялық қолдау;
- инновацияны дамыту.
Агенттіктің шаруашылық субъектілерін қолдауға арналған
негізгі құралдар:
- инновациялық гранттар;
- жобаны қаржыландыру;
- венчурлық қорлар арқылы қаржыландыру;
- технологиялық бизнес-инкубациялау қызметтерін ұсыну;
- конструкторлық бюро қызметтерін ұсыну;
- халықаралық технологиялар трансферті орталықтарының
қызметтерін ұсыну.
Ғылым қоры 2006 жылы 22 қарашада жарғылық капиталға
мемлекеттің 100% қатысуымен Қазақстан Республикасы Үкіметінің
қаулысына
сәйкес
құрылды.
Ғылым
қоры
Қазақстан
Республикасында ғылымды дамыту бағдарламаларын жүзеге
асырудағы негізгі рөлдердің бірін ойнауға шақырады.
Мақсаты:Басымдықты, белсенді, тәуекелді зерттеу және дамыту
жұмыстарын дамытуға жәрдемдесу.
Міндеттері:Тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер жобаларын
қаржыландыру, бастамалық және тәуекелді ғылыми зерттеулер.
Ғылыми-техникалық жобаларды құқықтық және қаржылықэкономикалық талдау саласында маркетингтік зерттеулер жүргізу
және кеңес беру қызметтерін көрсету.
Ғылыми-техникалық
жобаларды
бірлесіп
қаржыландыруға
инвесторларды іздеу.
ҒЗТКЖжобаларындайындау,
олардықаржыландырудыұйымдастыружәнекоммерцияландырубойы
ншасеминарлар,
тренингтер,
конференцияларұйымдастыружәнеөткізу.
коммерцияландыру.
Миссия:Қазақстан Республикасының жоғары тәжірибелік әлеуеті
бар перспективті, бастамашыл, тәуекелді ғылыми зерттеулер мен
даму жобаларын жүзеге асыратын ғылыми ұжымдарға, ұйымдарға
және компанияларға қаржылық қолдау көрсету.
Мемлекеттік қолдауды күшейту және шағын бизнесті дамытуды
жандандыру мақсатында Қазақстан Республикасының Президенті
1997 жылғы наурызда «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның

Сілтеме
http://www.atamekenstartup.kz/

http://natd.gov.kz/to_help_the_i
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«Инжиниринг және
технологиялар
трансферті орталығы»
АҚ

«ҚазАгроИнновация»
АҚ

«Қазақстанның
тұрғын үйкоммуналдық
шаруашылығын
жаңғырту және
дамыту орталығы»
АҚ

құрылуына негіз болатын жарлық шығарды.
«Даму» қорының миссиясы Қазақстанда шағын және орта
бизнестің сапалы дамуына жәрдемдесу болып табылады.
«Даму» қоры өзінің миссиясын жүзеге асыру үшін төрт негізгі
стратегиялық бағыт бойынша жұмыс істейді:
- даму әлеуеті бар барлық ШОК қаржыландыруға қол
жетімділігін қамтамасыз ету арқылы белсенді кәсіпкерлердің санын
және жұмыс орындарының санын көбейтуге жәрдемдесу;
- экономиканың шикізаттық емес секторларында кәсіпкерлікті
дамытуға жәрдемдесу;
- ШОБ кәсіпқойлығын арттыру және халықты кәсіпкерлікке
тарту;
- «Даму» қорының тиімділігін арттыру.
ИжТТО АҚ миссиясы - экономиканың нақты секторын жаңғыртуға
көмектесу.
Миссияның негізінде ИжТТО АҚ негізгі міндеттері:
- жаңа технологияларды жобалау;
- ішкі және сыртқы технологиялар трансферті;
- инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру және дамыту;
- жобаларды бизнес-инкубациялау;
- технологиялық сараптама жүргізу.
ИжТТО АҚ-ның негізгі мақсаты - Қазақстан Республикасының
индустриалды-инновациялық дамуын іске асыруға, отандық
кәсіпорындардың техникалық, технологиялық және басқарушылық
деңгейін жаңғыртуға жәрдемдесу.
«ҚазАгроИнновация» АҚ миссиясы ғылыми активтер мен
инновациялық процестерді тиімді басқару арқылы Қазақстанның
агроөнеркәсіптік кешенін технологиялық дамытуға жәрдемдесу
болады.
Негізгі қызмет түрлері:
- салалық инновациялық жүйенің операторы, еншілес ұйымдарды
басқару;
- жаңа білім алу, шетелдік технологияларды трансферттеу және
бейімдеу;
- агроөнеркәсіптік кешен субъектілеріне ҒЗТКЖ «кері байланыс»
нәтижелерін қолдану практикасында оқыту;
- ҒЗТКЖ нәтижелерін бейімдеу, инновациялық өнімдерді өндіру;
- ҒЗТКЖ нәтижесін автоматтандыру, технология трансферті ақпараттық-аналитикалық қолдау, агроөнеркәсіп кешеніндегі
технологиялық зерттеулер;
- мал шаруашылығына жаңа технологияларды енгізу, асыл
тұқымды материалды тарату - қолдау қызметтері
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық орталығының негізгі
мақсаты тұрғын үй қатынастарының оңтайлы моделін құру мен
дамытуға және коммуналдық шаруашылықты жаңғыртуға
жәрдемдесу болып табылады.
«ҚазЦентр ТКШ» АҚ-ның негізгі қызметі:
1. жаңғырту және дамыту мақсатында тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылықтың инвестициялық тартымдылығын арттыру;
2. талдау және ғылыми зерттеулер жүргізу, тұрғын үйкоммуналдық
шаруашылық
саласында
инновациялық
технологияларды енгізу;
3. тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты жаңғырту мен
дамытудың оңтайлы моделін анықтау;
4. тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында кәсіптік
даярлыққа бағытталған бірқатар шараларды іске асыру;
5. тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында заманауи
басқару әдістерін енгізу.
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