
ИНСТИТУТ
ПОЛИТИКИ
РАЗВИТИЯ

DEVELOPMENT
POLICY

INSTITUTE

ӨНҮКТҮРҮҮ 
САЯСАТ 
ИНСТИТУТУ

DEVELOPMENT
POLICY

INSTITUTE

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ



2

ЧАКАН ГРАНТТАР 
ПРОГРАММАСЫНЫН

презентациясы

ӨНҮКТҮРҮҮ 
САЯСАТ 
ИНСТИТУТУ

 

Чакан гранттар программасы EGAP (Evidence in Governance and Politics) – Мамлекеттик 
башкаруу жана саясат маселелерин изилдөө боюнча Глобалдык тармак тарабынан каржыланат

https://egap.org/


Чакан гранттар программасынын максаты

• Жарандардын демилгелерин каржылоо жолу 
менен жарандардын, алардын 
бирикмелеринин жергиликтүү деңгээлде 
чечимдерди кабыл алуу процессине жигердүү 
катышуусуна дем берүү;

• демилгелүү топторго финансылык 
каражаттарды, атап айтканда бюджеттен 
тышкаркы каражаттарды пландаштыруу, 
бөлүштүрүү жана натыйжалуу башкаруу 
көндүмдөрүн бекемдөөгө көмөктөшүү.
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Өтүнмө ээлери:
• Жалал-Абад, Ысык-Көл жана Нарын 

облустарынын айылдык муниципалитеттеринин 
демилгелүү топтору Программага өтүнмөлөрдү 
жибере алышат.

Гранттык долбоорлорду ишке ашыруунун 
узактыгы: 3 айдан ашпайт
Гранттын суммасы
• Гранттын суммасы бир демилгелүү топ үчүн 

100 миң сомду түзөт. Өтүнмөнүн ээси Конкурска 
бирден ашпаган долбоордук өтүнмөнү жиберип, 
бирден ашпаган грантты ала алат.

• Бардык гранттардын суммасы 2 млн 800 миң сомду
түзөт. Гранттардын жалпы саны – 28.

• Облустар боюнча гранттардын саны облустан 
гранттык конкурска келип түшкөн өтүнмөлөрдүн 
санына ылайык аныкталат.
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• Гранттык каражаттар товарлар, жабдуулар ж.б. 
түрүндө берилет. Муну менен катар демилгелүү 
топтун салымы, гранттык долбоорду каржылоо үчүн 
башка булактардан бөлүнгөн каражаттардын үлүшү 
гранттык долбоордун жалпы наркынын 10 пайыздан 
кем эмесин түзүүгө тийиш жана акчалай да, ошондой 
эле материалдык жана эмгек ресурстары түрүндө да 
берилсе болот.

Гранттын каражаттарын төмөнкүлөргө пайдаланууга 
болбойт:
• Курулуш иштеринин кызмат көрсөтүүлөрүнө
• Атайын техниканын ижарасына жана анын кызмат 

көрсөтүүлөрүнө
Долбоордук өтүнмөнү берүү мөөнөтү
• 2023-жылдын 30-июнуна чейин берилүүгө тийиш.
• Өтүнмөнү толтуруу боюнча онлайн консультациялар 

болот
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Долбоордук өтүнмөлөрдү баалоонун 
критерийлери

№ Критерийлердин сүрөттөлүшү Салмагы 
100%

1 Бул өтүнмө конкурстун шарттарына шайкеш келеби?  Конкурстун бардык 
шарттары сакталганбы?

10%

2 Өтүнмө канчалык так жазылган:                                                                             
1) тема боюнча уюштурулган ушул өңдүү тематикалык сүйлөмдөргө жана 
абзацтарга окшош логикалык түзүлүшү барбы;                                                                          
2) туура келген жана оңой эле түшүнүүгө боло тургандай тилди колдонобу;
3) темага тиешеси бар учурларга көңүл бурулганбы.

12%

3 Өтүнмөдө баяндалган керектөөлөр канчалык жакшы сүрөттөлгөн?

Түшкөн башка өтүнмөлөргө салыштырмалуу жамааттын тиешелүү керектөөлөрү 
канчалык так түшүндүрүлгөн? Алар керектөө бар экендигин көрсөтүү үчүн өз 
жамааты жөнүндө маалыматты колдонушабы?

12%

4 Бул өтүнмөдө сүрөттөлгөн көйгөй канчалык актуалдуу, бул көйгөйгө 
байланышкан маселени чечүү үчүн сунушталган чаралардын ортосунда 
логикалык байланыш барбы?

14%

5 Долбоордон пайда ала турган топтор канчалык так аныкталган? 14%
6 Долбоордон пайда алып жаткан бардык бенефициарлардын саны 12%
7 Кайсы уюмдар бул өтүнмөнү колдошот?  Өтүнмө ээсинин өнөктөшү барбы? 

(колдоо каттары) (кошо каржылоонун суммасы, тастыктаган кат)
15%

8 Долбоордун туруктуулугу: гранттык долбоор аяктагандан кийин кандай чаралар 
каралган.

6%

9 Долбоордун бюджетинин реалдуулугу: долбоордун бюджети реалдуу түрдө 
канчага эсептелген.

5%
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• Конкурстук комиссия:
Конкурстук комиссия Жалал-Абад, Ысык-Көл жана 
Нарын облустарынын деңгээлинде түзүлөт.

• Конкурстук комиссиянын курамы:
1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 

облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын 
өкүлү;

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине 
караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик 
агенттиктин облустагы өкүлү;

3. Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруулар союзунун өкүлү;

4. Облустагы жарандык коомдун уюмунун өкүлү;
5. Өнүктүрүү саясат институтунун өкүлү.
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• Сатып алууларды ӨСИ жүргүзөт.
• Грантка өтүнмөнүн формасы – 1-тиркеме,
• Грант алуучу Долбоордун талаптарына 

ылайык жыйынды баяндоочу отчетту 2-
тиркеме – “Отчеттун формасы”.  

Толтурулган өтүнмө (1-тиркеме) төмөнкү 
электрондук дарек боюнча кабыл алынат: 
smairambekov@dpi.kg

Бардык суроолор боюнча грант менеджер 
Султан Майрамбековго 0770 771110  (Вотсапп) 
телефон аркылуу кайрылыңыздар.
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