
Нұр-Сұлтан, 2022 жыл 

Қазақстан Республикасының  

Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 

 

"Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы" АҚ 

ӨНЕРКӘСІПТІ МЕМЛЕКЕТТІК 

ЫНТАЛАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ 
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ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІ БОЙЫНША ШЫҒЫН ТҮРЛЕРІ 

 инженерлік-техникалық персоналдың 

өндірістік персоналдың, оның ішінде топ-

менеджерлердің еңбек өнімділігін арттыру;  
 

 

 еңбек шарты бойынша шетелдік 

қызметкерді тарту (оның ишінде өнімді 

ілгерлету үшін). 

 технологиялық аудит, энергия аудит; 
 

 өндірілетін өнімнің және өнім қаптамасының 

өнеркәсіптік дизайнын әзірлеу; 
 

 инженерлік ой және шешім,  жаңа 

құрастырылымдар, технологиялар, жабдық іздеу;  
 

 жабдықты монтаждау, шеф-монтаждау; 
 

 жабдықтау іске қосу; 
 

 инженерлік, конструкторлық әзірлемелер; 
 

 тәжірибелік үлгілерді дайындау; 
 

 жабдыққа техникалық қызмет көрсету;  
 

 өнімге өнеркәсіптік сынақтар жүргізу; 
 

өлшем: 40% 

сомасы: 30 млн теңгеден артық емес 

тарихи кезең: 24 ай (оқыту, стажировка) 

тарихи кезең: 12 ай (шетелдік қызметкерді 

тарту) 

 

 құжаттаманы әзірлеу;  
 

 

 прогрессивті басқарушылық және өндірістік 

технологияларды әзірлеу немесе енгізу; 
 

 

 энергия тиімділігі және жасыл технологиялар; 
 

 

 үнемді өндіріс элементтерін  (Kaizen, TPM, Six 

Sigma, 5 S, Kanban және т.б.); 
 

 

ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ  

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ 

ҚҰЗЫРЕТІН АРТТЫРУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ПРОЦЕСТЕРДІ 

ЖЕТІЛДІРУ 

 басқарудың автоматтандырылған жүйелерін 

әзірлеу және/немесе енгізу (оның ішінде 

лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді 

сатып алу); 

 Индустрия 4.0 технологияларын (элементтерін) 

енгізу. 

ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ  

2 Қарсы міндеттеме: кәсіпорынның өнімді өткізуден және қызмет көрсетуден түсетін кіріс көлемін 2 (екі) жыл ішінде 

мемелекет инвестициялаған сомадан кемінде 2 (екі) есеге арттыру. 

өлшем: 40% 

сомасы: 60 млн теңгеден артық емес 

тарихи кезең: 24 ай 

өлшем: 40% 

сомасы: 60 млн теңгеден артық емес  

тарихи кезең: 24 ай 

өлшем: 40% 

сомасы: 60 млн теңгеден артық емес 

тарихи кезең: 24 ай 



2 4 

ҚАЖЕТТІ ҚҰЖАТТАР ТІЗІМІ 

ОДНА ЗАЯВКА = ОДНА МЕРА 
1. Заявка (электронная) 

2. Копия Договора 

3. Копии платежных документов 

4. Копии актов выполненных работ 

5. Отчет выполненных работ 

6. Копии счетов-фактур 

7. Расчетные ведомости 

8. Цифровая стратегия 

* Барлық құжаттар 2022 жылғы 1 маусымдағы № 308 ереже талаптарына сәйкес ресімделуі керек  . 
• Шет тіліндегі құжаттардың көшірмелері ұсынылған жағдайда өтініш беруші оның мемлекеттік және/немесе орыс 

тілдеріндегі   

     аудармасын ұсынады

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И/ИЛИ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Кәсіпорынның 

құзыреттілігін арттыру  

 

Технологиялық процестерді 

жетілдіру  

 

Повышение эффективности 

организации производства 

 

Внедрение цифровых  

технологий 
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ВСТРЕЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА = N + 2 х Q 
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Увеличение объема доходов предприятия от реализации 

продукции и оказания услуг не менее чем в 2 (два) раза от 

вложенной государством суммы в течение 2 (двух) лет. 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

Соглашение о 

возмещении 

затрат 

где,   N – доход от реализации продукции за 2 года до получения меры 

         Q – сумма полученной меры 

Согласие на 

распространение 

первичных 

статистических 

данных 

Заполняется на 

Бланке 

Заявителя 
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ШЫҒЫНДАРДЫ ӨТЕУ МЕХАНИЗМІ  

ШЫҒЫНДАРДЫ ӨТЕУДІ КІМ АЛА АЛАДЫ? 

Мемлекет, ҰБХ, ҰК акцияларының елу және одан да көп 

пайызын иеленбейтін, басым тауарлар тізбесінен өнім 

шығаратын шағын және орта кәсіпорындар 

ҚР Индустрия және 

инфрақұрылымдық 

даму министрінің м.а. 

30.05.2022 ж №306 

бұйрығы 

Өнеркәсіптік-инновациялық қызмет субъектілерінің еңбек 

өнімділігін арттыруға бағытталған өнеркәсіпті мемлекеттік 

ынталандыру шараларын ұсыну қағидалары 

ҚР Индустрия және 

инфрақұрылымдық 

даму министрінің  

1.06.2022ж №308 

бұйрығы 

«Бизнесті ынталандыру» бөлімінде  www.qazindustry.gov.kz 

интернет-порталы арқылы   

Жыл бойы 

өтінімдерді қабылдау кезеңі 

эл. өтінім беру 
толықтығы үшін 

карастыру 

сараптама, 

шешім иә/жоқ 

келісімді  

жіберу 

шығындарды  

өтеу 

1 2 3 4 5 

14 жұмыс күні 

3 

ШАРТТАРДЫ, ҚҰЖАТТАР ТІЗБЕСІН ҚАЙДАН ҚАРАУҒА БОЛАДЫ? 

ӨТІНІМДІ ҚАЛАЙ БЕРУГЕ БОЛАДЫ? 

ӨТІНІМДІ ҚАНША УАҚЫТ ҚАРАЙДЫ? 

жалпы мерзім 

Шығындарды өтеу туралы келісімге қол қойған күннен бастап  

2 жыл ішінде қарсы міндеттемелерді орындауға мониторинг жүргізіледі 

* Өтінім жүйеге келіп түскеннен кейін келесі күні  тіркеледі 

http://www.qazindustry.gov.kz/
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Гульнара Саукенова 

8 701 520 61 37 

g.saukenova@qazindustry.gov.kz 

Айдана Әділсұлтани 

8 708 554 83 37 

a.adilsultani@qazindustry.gov.kz  

Айслу Жалмурзина 

8 778 171 24 66 

a.zhalmurzina@qazindustry.gov.kz 

Арстанбек Сағиев 

8 701 999 73 07 

a.sagiyev@qazindustry.gov.kz 

БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ  

Консультация  

алу үшін менеджерлер 

контактілері 

Телеграмм-чат: 

 

«QazIndustry: бизнеске арналған ынталандыру шаралары» 

кәсіпкерлерге оперативті консультация беру (сұрақ-жауап) 

 

https://t.me/joinchat/S_S-XdqzVPKwhhLo 

Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ 

  

 

010000, Қазақстан Республикасы, 

Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай батыр даңғылы, 17,  

Е блогы, 4-қабат.  

 

Байланыс нөмірлері: 

+7 (7172) 793390, 793391, 793392,793393 (+444) 

 

www.qazindustry.gov.kz 
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