Механизм реализации проекта «Бизнес без
границ»
1) Подача заявки на получение грантовой
(благотворительной) поддержки на развитие
предпринимательства.

«Шексіз бизнес» жобасын іске асыру
ережелері
1) Кәсіпкерлікті дамытуға грант
(қайырымдылық көмек) алуға өтінім
беру.

 Принимаются заявки на открытие
нового бизнеса и развитие уже
существующего бизнеса в любом
секторе экономики (сельское хозяйство,
производство, услуги и т. д.) в любом
регионе РК.

 Қазақстан Республикасының кез-келген
аймағында экономиканың кез-келген
саласында (ауыл шаруашылығы, өндіріс,
қызмет көрсету және т.б.) жаңа бизнес
ашу және қолданыстағы бизнесті
дамыту үшін өтініштер қабылданады.

 Заявки могут затрагивать получение как
материальной помощи (например,
приобретение ноутбука, средств
производства, сырья; ремонт
производственных помещений; наем
работников и т. д.), так и
нематериальной (например,
прохождение профильных обучающих
курсов, участие в программе «БастауБизнеса» для развития навыков ведения
предпринимательской деятельности и т.
д.).

 Өтініштер материалдық көмекке де
(мысалы, ноутбук, өндіріс құралдары,
шикізат сатып алу; өндіріс орындарын
жөндеу; жұмысшыларды жалдау және
т.б.), сонымен қатар материалдық емес
(мысалы, арнайы оқыту курстарынан
өту, «Бастау-Бизнес» бағдарламасына
қатысуға, Кәсіпкерлік қабілеттерін
дамыту үшін және т.б.) көмекке
байланысты бола алады.

Заявки подаются через портал atamekenim.kz с
приложением следующих документов:

Өтініштер atamekenim.kz порталынде келесі
құжаттарды жұктеу арқылы тапсырылады:

- удостоверение личности гражданина РК;

- Қазақстан Республикасы азаматының жеке
куәлігі;

- подтверждающие документы;
- фотография;
- ссылка на видеообращение (при наличии);
- мотивационное письмо, объясняющее:
А) на какие нужды грантополучатель
намеревается использовать полученные
средства;

- растайтын құжаттар;
- сурет;
- бейне хабарға сілтеме (бар болса);
- келесі жағдайларды қамтыған мотивациялық
хат:
A) грант алушы алынған қаражатты қандай
қажеттіліктерге пайдаланғысы келеді;

Б) какие средства и для чего ему
необходимы;

B) ол не үшін және не үшін қажет;

В) имеется ли у заявителя опыт ведения
предпринимательской деятельности;

C) өтініш берушінің бизнесті жүргізу тәжірибесі
бар ма;

Г) какие предпосылки для ведения
указанной предпринимательской деятельности

D) осы бизнесті жүргізудің алғышарттары
қандай

существуют и т. д.;
- дополнительные документы (если имеются,
например, сертификат прохождения курсов
«Бастау-Бизнес», диплом о получении
профильного образования и т. д.);
- контакты (адрес, телефон, электронная почта и
т. д.).

- қосымша құжаттар (мысалы, «Бастау-Бизнес»
курстарына қатысқаны туралы сертификат,
арнайы білім алу туралы диплом және т.б. бар
болса);
- байланыс телефондары (мекен-жайы,
телефоны, электрондық поштасы және т.б.).

2) Верификация заявки.

2) Өтінімді тексеру.

Верификация заявки осуществляется в
несколько этапов:

Өтінімді тексеру бірнеше кезеңмен жүзеге
асырылады:

- разговор с заявителем работников коллцентра ОО «Менің Атамекенім»;

- «Менің Атамекенім» қоғамдық бірлестігінің
байланыс орталығы қызметкерлерінің өтініш
берушісімен сұхбат;

- подтверждение социально уязвимого статуса
заявителя от Министерства труда и социальной
защиты РК;
- подтверждение об отсутствии финансовых
задолженностей и затруднений от
Министерства Юстиции для предотвращения
фактов мошенничества.

- Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрлігінен өтініш
берушінің әлеуметтік осал мәртебесін растау;
- алаяқтықтың алдын алу үшін Әділет
министрлігімен қаржылық берешектің және
қиындықтардың жоқтығын растау.

3) Размещение заявки на портале
аtamekenim.kz.

3) Өтінімді atamekenim.kz порталына
орналастыру

После размещения заявки с указанием суммы,
заявленной грантополучателем, целевого
назначения финансовых средств и обоснования
суммы гранта, она становится видна всем
посетителям портала аtamekenim.kz. После чего
благотворители смогут просматривать все
заявки и выделять финансовые средства на
поддержку тех из них, которые посчитают
нужными.

Грант алушы мәлімдеген сома, қаржы
ресурстарының мақсаты және грант сомасының
негіздемесі көрсетілген өтінімді толтырғаннан
кейін, ол atamekenim.kz порталының барлық
қолданушыларына көрінеді. Осыдан кейін,
меценаттар барлық өтініштерді қарап, қажет
деп санайтындарын қолдауға қаржы
ресурстарын бөле алады.

4) Оказание грантовой помощи.

4) Гранттық көмек көрсету.

Заявитель получает грантовую помощь в виде
материальных или нематериальных объектов:
оборудования, сырья, ремонта помещения,
оплаты курсов и т. д.

Өтініш беруші материалдық немесе
материалдық емес жабдықтар түрінде көмек
алады: шикізат, үй-жайларды жөндеу, курстарға
ақы төлеу және т.б.

Заявитель НЕ ПОЛУЧАЕТ денежные средства
для самостоятельного распоряжения ими.

Өтініш беруші қаражатты өз бетінше басқара
алмайды.

Все имущество, передаваемое заявителю,
остается собственностью ОО «Менің
Атамекенім». Заявитель не имеет права

Өтініш берушіге берілген барлық мүлік «Менің
Атамекенім» ҚБ меншігінде қалады. Өтініш
берушінің оны «Менің Атамекенім» қоғамдық

продавать его без согласия ОО «Менің
Атамекенім». Грантополучатель может
пользоваться имуществом неограниченное
время, при условии, что он использует его для
развития своего бизнеса. В случае если
грантополучатель нарушает условия договора и
начинает использовать имущество не по
назначению, ОО «Менің Атамекенім» вправе
лишить его этого имущества. Все доходы,
получаемые с имущества (в том числе
недвижимости), становятся собственностью
грантополучателя.

бірлестігінің келісімінсіз сатуға құқығы жоқ.
Грант алушы мүлікті өзінің бизнесін дамыту
үшін шектеусіз мерзімге пайдалана алады. Егер
грант алушы шарттың талаптарын бұзып, мүлікті
басқа мақсаттарға пайдалана бастаса, «Менің
Атамекенім» қоғамдық бірлестігі оны осы
мүліктен айыруға құқылы. Мүліктен (соның
ішінде жылжымайтын мүліктен) алынған
барлық кірістер грант алушының меншігіне
айналады.

5) Мониторинг проекта.

5) Жобаның мониторингі.

ОО «Менің Атамекенім» на регулярной основе
проводит мониторинг проекта (целевое
использование полученных грантовых средств
грантополучателем).

«Менің Атамекенім» қоғамдық бірлестігі
жобаны үнемі қадағалап отырады (грант алушы
алған грант қаражатын мақсатты пайдалану).

