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1. Жалпы ережелер
1.1. Жастар кәсіпкерлігін қолдауға бағытталған «Startup «Bolashak» стартап
жобалар байқауы» жобасы туралы осы ережелер (бұдан әрі «Ережелер» деп
аталады) Жастар кәсіпкерлігін қолдауға бағытталған «Startup «Bolashak» стартап
жобалар байқауы» жобасын іске асыру талаптары мен механизмін айқындайтын
құжат болып табылады, жобаны ұйымдастырушылар мен оның қатысушыларының
арасындағы өзара қарым-қатынастардың жалпы ережелерін белгілейді.
1.2. Жоба «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ мен «Қазақстан
Республикасы
Президентінің
«Болашақ»
Халықаралық
стипендиясы
стипендиаттарының қауымдастығы» ҚБ-нің арасында жасалған 2015 жылғы 10
маусымдағы Ынтымақтастық туралы меморандумның аясында, сондай-ақ «Даму»
қоры» АҚ-ның Директорлар кеңесі бекіткен (07.07.2015 жылғы № 63 хаттама)
«Даму» қоры» АҚ-ның жастардың стартап жобаларын қолдау бағдарламасының
аясында іске асырылуда.
2. Терминдер мен анықтамалар
«Болашақ»
қауымдастығы
ЕДБ
Бизнес-идея
Бизнес-жоспар
Грант/»Болашақ»
қауымдастығының
гранты

Қазылар алқасы
Өтінім беруші

Өтінім

Ақпараттық серіктес

«Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ»
Халықаралық
стипендиясы
стипендиаттарының
қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі.
«Даму» қорының қаржы құралдарын іске асыруға
қатысатын екінші деңгейдегі банк/банктер.
Меншікті бизнесті құру жөніндегі идея.
Байқау Лауреатының бизнес-идеясын іске асыру
жөніндегі егжей-тегжейлі жоспар.
«Болашақ» қауымдастығы «Startup «Bolashak»
байқауының
жеңімпаздарына
ақысыз
негізбен
беретін ақша. Барлығы 3 (үш) грант бар.
Грант берілген стартапты дамытуға немесе «Даму»
қорының қаржы құралдарын пайдалана отырып ЕДБтер арқылы стартап жобаларды несиелеген кезде
15%-дық жарна ретінде пайдалануға беріледі.
Бизнес-жоспарлардың
марафонында
байқау
жеңімпаздарын
айқындайтын,
құрамында
кем
дегенде 3 адам болатын төрешілер комиссиясы.
Байқауға қатысу жөніндегі өтінімді беретін және
өзінің бизнес-идеясын немесе өзі мүшесі болып
табылатын Жобалық топтың атынан бизнес-идеяны
ұсынатын, жасы 18-ден (он сегізден) 29-ға (жиырма
тоғызға)
дейінгі
(қоса
алғанда)
Қазақстан
Республикасының азаматы.
Өтінім беруші Байқауға қатысу үшін беретін өтінім.
Өтінімнің нысаны Байқау ұйымдастырушылары мен
серіктестерінің
ақпараттық
ресурстарында
орналастырылады.
Ұйымдастырушылар Байқаудың өткізілу үрдісін
жарыққа шығару үшін тартатын қазақстандық БАҚ
(телеарналар, радио, мерзімді баспа басылымдары,
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Байқау/«Startup
«Bolashak» байқауы
Байқау комиссиясы

КҚКО-ның
(Кәсіпкерлерге
қызмет көрсету
орталығы) кеңесшісі
Байқау лауреаты
Бизнес-жоспарлар
марафоны

Медиа-жоспар
Тәлімгер/жетекші

Тәлімгерлік/жетекшіл
ік

Жастар
ТДҰА
«Даму» қорының
кеңес беру
қызметтерін көрсетуі
Ұйымдастырушылар

интернет-порталдар, ақпараттық агенттіктер және
т.б.).
Жастар кәсіпкерлігін қолдауға бағытталған «Startup
«Bolashak» стартап жобалар байқауы» жобасы.
«Болашақ» қауымдастығының, «Даму» қорының,
«Бәйтерек»
холдингінің,
Технологиялық
даму
жөніндегі ұлттық агенттіктің, ЕДБ-тердің өкілдерінен
және басқа да ұйымдардың өкілдерінен тұратын,
құрамында кем дегенде 7 адам болатын, Өтінім
берушілердің
өтінімдерін
және
Байқауға
Қатысушылардың презентацияларын бағалауды әрі
іріктеуді жүзеге асыратын төрешілер комиссиясы.
Өтінім берушілерден өтінімдерді қабылдау үшін,
Байқауға қатысу мәселелері жөнінде ықтимал Өтінім
берушілерге кеңес беру арқылы қолдау көрсету үшін,
Өтінім берушілердің өтінімдерін тіркеуге арналған
тиісті журналды жүргізу үшін жауапты КҚКО
қызметкері.
Бизнес-жоспарлар
марафонына
қатысу
үшін
іріктеуден өткен Байқауға қатысушы.
Байқаудың соңғы кезеңінің жұмыс атауы, бұл
кезеңде Байқау лауреаттары қазылар алқасы
мүшелерінің және ықтимал инвесторлардың алдында
өздерінің стартап жобаларының бизнес-жоспарларын
таныстырады.
Байқауды ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі жоспар.
Байқаудың аясында Байқау лауреаттарына бизнесті
жүргізу және дамыту мәселелері жөнінде кеңес беру
үшін тартылатын тәжірибелі кәсіпкер немесе жоғары
білікті маман.
Басқаруына және бизнесінің қаржыландыруына
араласпай,тәжірибелі кәсіпкердің немесе маманның
(тәлімгер/жетекші) тәжірибесі азырақ кәсіпкерге
(Байқаудың лауреатына) 1 (бір) жыл бойы (3 (үш)
жылға дейін ұзарту мүмкіндігімен) тұрақты негізбен
кәсіби білім мен дағдыларды беруінің нәтижелі әрі
ақысыз тәсілі.
Жастары 18-ден (он сегізден) 29-ға (жиырма
тоғызға)
дейінгі
(қоса
алғанда)
Қазақстан
Республикасының азаматтары.
«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік»
акционерлік қоғамы.
КҚКО-ның бизнес-тренерлері мен кеңесшілерінің
Байқау лауреатының стартап жобасына кеңес
беру/тәжірибелік сүйемелдеу жүргізуі, соның ішінде
Байқау
лауреаттарының
бизнес-жоспарларымен
жұмыс істеуі.
«Болашақ» қауымдастығы, «Даму» қоры – Бірлескен
іс-шаралар жоспарына сай Байқауды іске асыру
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мақсатында ұйымдастыру, әкімшілік және басқа да
қызметті жүзеге асыратын ұйымдар.
Өтінімнің толтырылған нысанынан және дербес
Құжаттар пакеті
деректер субъектісінің оның дербес деректерін
жинауға және өңдеуге берген келісімінен, сондай-ақ
осы
Ережелердің
№
1
қосымшасына
сай
құжаттардың көшірмелерінен тұратын құжаттардың
тізбесі.
Байқаудың
Байқауды ұйымдастыру қызметін жүзеге асыратын
серіктестері
және басқа да көмек көрсететін «Бәйтерек» холдингі,
ТДҰА, Жинақ банкі, Астана қаласының әкімдігі.
Бірлескен іс-шаралар
«Болашақ» қауымдастығы мен «Даму» қорының
жоспары
«Startup «Bolashak» стартап жобаларының байқауын
іске асыру жөніндегі бірлескен жоспары.
Байқаудың жеңімпазы Бизнес-жоспарлар марафонының барысында қазылар
алқасының мүшелері қойған баллдардың ең көп
деген санын жинаған Байқау лауреаты.
Ықтимал инвестор
Байқау жеңімпазының немесе Байқау лауреатының
стартап жобасын іске асыруды толықтай немесе
ішінара қаржыландыруға дайын Заңды тұлғаның
өкілі/жеке тұлға.
Кәсіпкер
«Жеке
кәсіпкерлік
туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес қызметін жүзеге
асыратын жеке кәсіпкерлік субъектісі.
Жобалық топ
Бизнес-идеяны іске асыруға тартылған, жастары 18ден (он сегізден) 29-ға (жиырма тоғызға) дейінгі
(қоса
алғанда)
Қазақстан
Республикасы
азаматтарының тобы (көп дегенде 5 (бес) адам).
Жобалық топтың құрамы өтінімде көрсетіледі.
Жұмыс тобы
«Болашақ» қауымдастығының, «Даму» қорының,
«Бәйтерек» холдингінің, ТДҰА-тің, ЕДБ-тердің, сәтті
қызмет етіп келе жатқан, стартаптардың ықтимал
инвесторлары
болуы
мүмкін
қазақстандық
кәсіпкерлердің
және
Байқауды іске
асыруға
қатысатын басқа да ұйымдардың немесе мүдделі
тұлғалардың
өкілдерінен
тұратын,
Байқауды
ұйымдастыру, соның ішінде өтінімдерді жинау және
іріктеу функцияларын атқаратын топ.
«Startup «Bolashak»
Байқау жарияланған уақыттан бастап қоса алғанда
реалити-шоуы
бизнес-жоспарлар
марафонына
дейін
Байқау
қатысушыларының іс-әрекеттері сюжеті болып
табылатын телевизиялық бағдарлама.
Жинақ банкі
Байқаудың қаржылық демеушісі болып әрекет ететін,
сондай-ақ «Болашақ» қауымдастығының гранттарын
бөлу үшін қаражат беретін Қазақстандағы «Ресей
Жинақ банкі» акционерлік қоғамының еншілес банкі.
Қазылар алқасының
Бизнес-жоспарлар марафонында қазылар алқасы
хатшысы
мүшелерінің дауыстарын есептейтін, сондай-ақ
Бизнес-жоспарлар марафоны қорытындыларының
хаттамасын
жасайтын
Байқау
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Байқау
комиссиясының
хатшысы

БАҚ
Стартап/стартап жоба

Байқауға қатысушы
«Даму» қорының
қаржы құралдары

«Даму» қоры
«Бәйтерек» холдингі
КҚКО

ұйымдастырушыларының өкілі. Қазылар алқасының
хатшысы қазылар алқасының мүшесі болып
табылмайды.
Өтінімдерді жинауды жүзеге асыратын және Байқау
комиссиясы мүшелерінің жұмысын үйлестіретін,
сондай-ақ өтінімдер мен презентацияларды іріктеу
қорытындыларының хаттамасын жасайтын Байқауды
ұйымдастырушылардың өкілі. Байқау комиссиясының
хатшысы Байқау комиссиясының мүшесі болып
табылмайды.
Бұқаралық ақпарат құралдары.
Бизнес-идея туындаған сәттен бастап Кәсіпкер жеке
кәсіпкер ретінде тіркелген сәттен бері 3 (үш) жылдық
мерзім аяқталғанға дейінгі кезеңдегі кәсіпкерлік
жоба.
Байқауға қатысу үшін іріктеуден өткен Өтінім беруші.
Бизнесті қолдау мен дамытудың «Бизнес жол
картасы 2020» бірыңғай бағдарламасының аясында:
 несиелер/қаржы лизингі шарттары бойынша
сыйақы мөлшерлемесінің бөлігін субсидиялау;
 несиелер бойынша ішінара кепілдендіру.
«Даму» қорының меншікті бағдарламалары:
 қаражатты шарттасылған түрде орналастыру
бағдарламалары.
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік
қоғамы.
«Бәйтерек»
ұлттық
басқарушы
холдингі»
акционерлік қоғамы.
«Даму» қорының Кәсіпкерлерге қызмет көрсету
орталықтары.
3. Негізгі ережелер

Байқаудың мақсаты

Байқаудың міндеттері

Әлеуметтік тұрғыдан маңызды болатын, өмір
сапасының стандарттарын жетілдіруге, озық білім
мен
технологияларды
елдің
әлеуметтікэкономикалық өміріне ендіруге бағытталған жас
Кәсіпкерлердің бизнес бастамаларын қолдау.
 Жастардың
арасында кәсіпкерлік
қызметті
дәріптеу;
 жас Кәсіпкерлердің кәсіби және тұлғалық
дамуына жәрдемдесу;
 тәжірибелі тәлімгерлердің/жетекшілердің жаңа
бастап келе жатқан Кәсіпкерлерді қолдауы;
 стартап жобаларды гранттық қаржыландыру;
 «Даму» қорының қаржы құралдарының жастар
үшін қолжетімділігін арттыру;
 Ұйымдастырушылардың Байқауды іске асыру
жөніндегі Бірлескен іс-шаралар жоспарын іске
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Байқау жүргізілетін
жер
«Болашақ»
қауымдастығы
гранттарының сомасы
«Болашақ»
қауымдастығы
гранттарының жалпы
саны
Байқау
жеңімпаздарының
жалпы саны
Байқау іске
асырылатын кезең
Байқаудың кезеңдері

асыру.
Астана қаласы.
I орын – 7 (жеті)миллион теңге.
II орын– 5 (бес) миллион теңге.
III орын– 3 (үш) миллион теңге.
3 (үш) грант.

Байқаудың 3 (үш) жеңімпазы.
2015 жылғы шілде-желтоқсан айлары.
1. Байқауды жариялау, өтінімдерді жинау.
2. Байқаудың қатысушыларын іріктеу.
3. Байқаудың қатысушыларын оқыту, Байқаудың
лауреаттарын іріктеу.
4. «Даму» қорының КҚКО-ның негізінде стартап
жобаларға кеңес беру/тәжірибелік сүйемелдеу.
5. Байқау лауреаттарының Бизнес-жоспарларды
дайындауы, тәлімгерлермен/жетекшілермен жұмыс
істеуі.
6.Бизнес-жоспарлар
марафонында
Байқау
лауреаттарының
стартап жобалардың
бизнесжоспарларын қазылар алқасына таныстыруы.

4. Байқауды іске асыру механизмі
4.1.
Ұйымдастырушылар
және
ақпараттық
серіктес
Байқау
ұйымдастырушылары бекіткен медиа-жоспарға сай БАҚ үшін баспасөз
конференциясын өткізу арқылы Байқаудың іске асырылуының басталғаны
жөніндегі ақпаратты жариялайды.
4.2. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып
Байқаудың аясында ұйымдастырушылар «Startup «Bolashak» реалити-шоуы
түсірілімдерінің жүргізілуін қамтамасыз етеді.
4.3. КҚКО-ның кеңесшілері Байқауға қатысу мәселелері жөнінде ықтимал
Өтінім берушілерге кеңес беру арқылы қолдауды қамтамасыз етеді.
4.4. Байқауға қатысу үшін өтінімнің нысанын толтыру және осы Ережелердің
№ 1 қосымшасына сай құжаттар пакетін қоса тіркеу қажет. Өтінім нысанының
үлгісі, оны толтыру тәртібі және құжаттар пакетінің тізбесі ұйымдастырушылардың
және Байқау серіктестерінің ақпараттық ресурстарында, сондай-ақ «Даму»
қорының аймақтық филиалдарындағы барлық КҚКО-да орналастырылады.
4.5. Қажет болған жағдайда ұйымдастырушылар Өтінім берушіден Байқауға
қатысы бар қосымша ақпаратты сұрату құқығын өзіне қалдырады.
4.6. Өтінім және құжаттар пакеті «Даму» қорының аймақтық
филиалдарының КҚКО-да немесе 010000, Астана қ., Қажымұқан к-сі, 8а
мекенжайы бойынша («Даму» қорының Астана қаласындағы аймақтық
филиалының кеңсесі) пошта арқылы қабылданады.
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4.7. Өтінім беруші барлық анықталған ескертпелерді жойғаннан кейін Жұмыс
тобының мүшелері Өтінім берушіден өтінімді және құжаттар пакетін қабылдайды.
4.8. Өтінімді қабылдағаннан кейін КҚКО-ның кеңесшілері осы Ережелердің
№ 2 қосымшасына сай өтінімдерді тіркеу журналына тиісті жазба жазады, осыдан
кейін Өтінім берушіге қабылданған өтінім нысанының көшірмесі беріледі,
қабылданған күні көрсетіле отырып, қабылдау туралы белгі және КҚКО
кеңесшісінің қолы қойылады.
4.9. Байқау комиссиясының хатшысы қабылданған өтінімдер тізімінің
негізінде Байқау комиссиясы отырысының күн тәртібін жасайды.
4.10. Байқау комиссиясының мүшелері осы Ережелердің № 3 қосымшасына
сай Байқауды іске асыруға қатысу туралы келісімге қол қояды, осыдан кейін олар
өтінімдерді қарастырады және осы Ережелерде белгіленген тәртіппен күн тәртібіне
қосылған әр өтінім жөнінде шешім қабылдайды.
4.11. Байқау комиссиясының қатысушыларды іріктеу жөнінде қабылдаған
шешімін Байқау комиссиясының хатшысы осы Ережелердің № 4 қосымшасына сай
хаттамамен ресімдейді.
4.12. Өтінімдерді бағалаған Байқау комиссиясының мүшелері хаттамаға қол
қояды. Байқау комиссиясының мүшелері жалпы кем дегенде 20 (жиырма) өтінімді
іріктейді.
4.13. Байқауға қатысушылар Байқау ұйымдастырушылары өткізетін семинартренингтен өтеді. Семинар-тренинг аяқталғаннан кейін Байқауға қатысушылар
Байқау комиссиясы мүшелерінің алдында өз стартап жобаларын таныстырады
және қорғайды, қорғау нәтижелері бойынша Байқау комиссиясының мүшелері
бизнес-жоспарлар марафонына қатысатын Байқаудың 10 (он) лауреатын іріктейді.
4.14. Байқау комиссиясы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс
күні ішінде Байқау комиссиясының хатшысы «Даму» қорының СRM (ВРМ)
жүйесінде семинар-тренингтің барлық тыңдаушыларының тіркелуін қамтамасыз
етеді.
4.15. Бизнес-жоспарлар марафонына қатысу үшін Байқаудың лауреаттарын
іріктеу Байқау қатысушыларының өз бизнес-идеяларын таныстыруының және
қорғауының негізінде жүргізіледі (бір таныстыруға көп дегенде бес минут беріледі).
Презентация көп дегенде 7 слайдтан тұратын PowerPoint пішімінде дайындалуға
тиіс және құрамында келесідей ақпарат болуға тиіс:
 бизнес-идеяның атауы;
 бизнес-идеяның жаңалығы және бірегейлігі;
 бизнес-идеяның әлеуметтік маңыздылығы;
 бизнес-идеяның мақсаты және міндеттері;
 ашылатын жұмыс орындарының саны;
 ұсынылатын нарықта тауарға/жұмысқа/қызметке және т.б. деген
сұраныс;
 нысаналы топтың қамтылуы;
 бәсекелестер;
 бизнес-идеяны іске асыру механизмінің сипаттамасы;
 сыртқы
қаржыландыруға
деген
қажеттікті
көрсете
отырып,
қаржыландыру көлемі;
 бизнес-идеяның өтелімділік мерзімі/рентабельділігі;
 грант алынған сәттен бастап стартап жобаны іске асырудың көзделіп
отырған мерзімі.
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4.16. Байқау комиссиясы Байқау лауреаттарын іріктеу жөнінде қабылдаған
шешімді Байқау комиссиясының хатшысы осы Ережелердің № 5 қосымшасына сай
хаттамамен ресімдейді.
4.17.Байқау қатысушыларының презентацияларын бағалаған Байқау
комиссиясының мүшелері хаттамаға қол қояды. Байқау комиссиясының мүшелері
барлығы 10-нан (оннан) көп бизнес-идеяны іріктейді.
4.18. Байқау лауреаттары КҚКО-ның бизнес-тренерлерімен және
кеңесшілерімен бірлесіп бизнес-жоспарлармен жұмыс істейді. Байқаудың әр
лауреатына тәлімгердің/жетекшінің көмегі ұсынылатын болады.
4.19. Жұмыс тобының мүшелері Байқаудың лауреаттарына бизнесжоспарлар марафонының өткізілетін жері және уақыты жөнінде 3 (үш) күнтізбелік
күн бұрын хабарлайды.
4.20. Қазылар алқасының мүшелері осы Ережелердің № 3 қосымшасына сай
Байқауды іске асыруға қатысу туралы келісімге қол қояды. Бизнес-жоспарлар
марафонының барысында қазылар алқасының мүшелері балдар қою арқылы
Байқаудың әр лауреаты жөнінде түпкілікті шешім қабылдайды, қазылар алқасының
хатшысы бұл шешімді осы Ережелердің № 6 қосымшасына сай хаттама түрінде
ресімдейді.
4.21. Бизнес-жоспарлар марафонының қорытындылары бойынша ең көп
балл жинаған бизнес-жоспарлар Байқаудың жеңімпаздары атанады.
4.22. Ұйымдастырушылар БАҚ арқылы Байқау жеңімпаздарының
марапатталғанын баяндау үшін қажетті іс-шараларды өткізеді.
4.23. «Даму» қорының кепілдігімен ЕДБ-тердің несиелері түрінде қаржылай
қолдау көрсету мүмкіндігін қарастыру үшін Байқау комиссиясының хатшысы 2015
жылғы 5 желтоқсанға дейінгі мерзімде «Даму» қорының бас кеңсесіне осы
Ережелердің № 7 қосымшасына сай жасалған, бизнес-идеялар қысқаша
сипатталған, Өтінім берушілердің байланыс деректері берілген барлық өтінімдердің
электрондық деректер базасын береді.
4.24. «Даму» қоры «Болашақ» қауымдастығының берілген гранттары
қаражатының мақсатқа сай пайдаланылуына мониторингті өзінің ішкі нормативтік
құжаттарына сәйкес жүргізеді.
5. Байқауға қатысу шарттары
5.1. Байқауға жеке тұлғалар да, Жобалық топтар да қатысуға құқылы.
Топтағы қатысушылардың саны – жасы 18-ден (он сегізден) 29-ға (жиырма
тоғызға) дейінгі (қоса алғанда) көп дегенде 5 (бес) адам. Жобалық топ Байқаудың
бір қатысушысы деп қарастырылады.
5.2. Өтінім беруші Байқауды ұйымдастырушылардың және серіктестерінің
ақпараттық ресурстарында Байқауды өткізу талаптарымен және мерзімдерімен
танысады.
5.3. Байқауды өткізу мерзімі ұзартылған жағдайда немесе басқа да
өзгерістер енгізілген жағдайда, ұйымдастырушылар қосымша ақпаратты немесе
жаңа талаптарды «Болашақ» қауымдастығының ресми сайтында (www.bolashak.kz)
және «Даму» қорының ресми сайтында (www.damu.kz) жариялайды.
5.4. Байқауға қатысу жөніндегі өтінім Байқауға қатысуға ниетті Байқаудың
ықтимал қатысушысының осы Ережелерде көзделген талаптармен және
шарттармен келісетінін білдіретін нысан болып табылады.
5.5. Өтінім берушілердің Байқауға қатысуы ақысыз негізбен жүзеге
асырылады.
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5.6. 2015 жылғы 20 қыркүйектен кеш келіп түскен өтінімдер
қарастырылмайды.
5.7. Өтінімдер рецензияланбайды және кері қайтарылмайды.
5.8. «Startup «Bolashak» реалити-шоуы эфире шыққанға дейін Байқауға
қатысушылар Байқауды іске асыру барысы жөніндегі ақпаратты жария етпеуге
міндеттенеді.
5.9.Өтінім
берушінің
Байқау
ұйымдастырушыларының
пошталық
мекенжайына өтінімді және құжаттар пакетін жіберген күні өтінімнің қабылданған
күні болып саналады.
6. Байқауды өткізу кезеңдері
6.1. 20 шілдеден бастап 21 қарашаны қоса алғанға дейін –«Startup
«Bolashak» реалити-шоуының түсірілімі.
6.2.20 шілде – баспасөз конференциясы арқылы Байқау жөнінде жариялау.
6.3. 20 шілдеден бастап 20 қыркүйекті қоса алғанға дейін –Байқауға
қатысуға өтінімдерді қабылдау.
6.4. 21 қыркүйектен бастап 7 қазанды қоса алғанға дейін – Байқау
комиссиясы мүшелерінің өтінімдерді қарастыруы.
6.5. 8 қазан – Байқау қатысушыларының тізімін жариялау (кем дегенде 20
(жиырма) бизнес-идея.
6.6. 12 қазаннан бастап 15 қазанды қоса алғанға дейін – Байқау
қатысушыларына арналған тренинг- семинар өткізу.
6.7. 16, 19 қазан – Байқау комиссиясы мүшелерінің Байқау лауреаттарын
іріктеуі (10 (он) бизнес-идея). Әрбір лауреатқа менторды бекіту.
6.8. 19 қазаннан бастап 19 қарашаны қоса алғанға дейін – «Даму»
қорының КҚКО-ның кеңесшілерінің Байқау лауреаттарына кеңес беру қызметтерін
көрсетуі. Сапалы бизнес-жоспарларды дайындау. Менторлардың лауреаттармен
жұмыс істеуі.
6.9. 21 қараша – бизнес-жоспарларды өткізу. Қазылар алқасы мүшелерінің
Байқау жеңімпаздарын анықтауы. Байқаудың жеңімпаздарын «Болашақ»
қауымдастығының
гранттарымен
және/немесе
ықтимал
инвесторлардың
қаражатымен марапаттау.
7. Байқау комиссиясы мен қазылар алқасы мүшелерінің жұмысы
жөніндегі негізгі ережелер
7.1. Байқау комиссиясы мен қазылар алқасының мүшелері осы Ережелерде
жазылған Байқаудың талаптары мен ережелерін қатаң сақтауға міндеттенеді.
7.2. Байқау комиссиясының мүшелері Байқаудың мақсаттарына, міндеттеріне
және критерийлеріне сәйкес Өтінім берушіні таңдау жөніндегі шешімдерді әділ
шығаруға міндеттенеді.
7.3. Байқау комиссиясы мен қазылар алқасының мүшелері қазылар
алқасының құрамында жұмыс істеген кезде өзіне белгілі болған Өтінім берушінің,
Байқау қатысушыларының және Байқау лауреаттарының жеке өміріне,
денсаулығына, саяси көзқарастарына, діни ұстанымдарына және т.б. қатысты жеке
мәліметтерді Байқау іске асырылған бүкіл уақытта құпия етіп сақтауға
міндеттенеді.
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7.4. Байқау комиссиясы мен қазылар алқасының мүшелері «Startup
«Bolashak» реалити-шоуы эфирге шыққанға дейін Байқаудың іске асырылу барысы
жөніндегі ақпаратты жария етпеуге міндеттенеді.
7.5. Ұйымдастырушылармен келіспей, Байқауға, оны алға бастыруға қатысты
ақпаратты БАҚ-на және басқа да мүдделі тұлғалар мен ұйымдарға беруге Байқау
комиссиясы мен қазылар алқасы мүшесінің құқығы жоқ, соның ішінде Байқауды
іске асыруға байланысты болатын қандай да бір ақпаратты немесе материалдарды
беруге құқығы жоқ.
8. Байқауға қатысу жөніндегі өтінімдерді бағалау критерийлері
8.1. КҚКО-ның кеңесшісі берілген өтінімдердің Байқаудың талаптарына
сәйкес келмеуі себепті Өтінім берушілерді Байқауға қатысуға жібермеуге құқылы.
8.2. Байқау қатысушыларының өтінімдерін бағалау критерийлері:
 бизнес-идеялардың жаңалығы және бірегейлігі;
 бизнес-идеялардың әлеуметтік маңыздылығы;
 нысаналы аудиториясы, атаулығы;
 бизнесте жұмыс істеу тәжірибесі (ұқсас бизнестегі жұмыс тәжірибесінің
болғаны жақсы).
8.3. Байқау қатысушыларының өтінімдерін бағалаудың әр критерийі 0-ден
(нөлден) 2-ге (екіге) дейінгі балдармен бағаланады, мұндағы 0 (нөл) – өтінімнің
критерийге толықтай сәйкес келмейтінін, 1 (бір) – критерийге ішінара сәйкес
келетінін, 2 (екі) критерийге толықтай сәйкес келетінін білдіреді.
8.4. Балдарының саны тең түскен өтінімдер болған жағдайда, Байқау
қатысушыларын айқындау жөніндегі шешімді Байқау комиссиясының мүшелері
қабылдайды.
9. Байқау қатысушыларының презентацияларын бағалау критерийлері
9.1. Байқауқатысушыларының презентацияларынбағалау критерийлері:
 бизнес-идеялардың жаңалығы және бірегейлігі;
 бизнес-идеялардың әлеуметтік маңыздылығы;
 ашылатын жұмыс орындарының саны;
 іс жүзіндегі нәтижелерге бағдарлануы: өтелімділігі, рентабельділігі,
төлем қабілеттілігі және т.б.;
 нысаналы аудиториясы, атаулығы;
 бәсекелестері;
 бизнесте жұмыс істеу тәжірибесі (ұқсас бизнестегі жұмыс тәжірибесінің
болғаны жақсы).
9.2. Байқау лауреатының бизнес-идеясын бағалаудың әр критерийі 1-ден
(бірден) 10-ға (онға) дейінгі балдармен бағаланады.
9.3.
Балдарының
саны
тең
түскен
Байқау
қатысушыларының
презентациялары болған жағдайда, Байқау лауреаттарын айқындау жөніндегі
шешімді Байқау комиссиясының мүшелері қабылдайды.
10. Байқау лауреаттарының бизнес-жоспарларын бағалау критерийлері
10.1. Байқау лауреаттарының бизнес-жоспарларын бағалау критерийлері:
 бизнес-жоспарлардың жаңалығы және бірегейлігі;
 бизнес-жоспарлардың әлеуметтік маңыздылығы;
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ашылатын жұмыс орындарының саны;
іс жүзіндегі нәтижелерге бағдарлануы: өтелімділігі, рентабельділігі,
төлем қабілеттілігі және т.б.;
 нысаналы аудиториясы, атаулығы;
 бәсекелестері;
 бизнесте жұмыс істеу тәжірибесі, ұқсас бизнестегі жұмыс тәжірибесінің
болғаны жақсы.
10.2. Байқау лауреатының бизнес-идеясын бағалаудың әр критерийі 1-ден
(бірден) 5-ке (беске) дейінгі балдармен бағаланады.
10.3. Жалпы бизнес-жоспарлар марафонына қатысуға көп дегенде 10 (он)
лауреат жіберіледі. Жиналған балдары тең түскен қатысушылар болған жағдайда,
олардың бизнес-жоспарлар марафонына қатысуы жөніндегі шешімді Байқау
комиссиясының мүшелері қабылдайды.
10.4. Марафонда Балдарының саны тең түскен Байқау лауреаттарының
бизнес-жоспарлары болған жағдайда, Байқау жеңімпаздарын айқындау жөніндегі
шешімді қазылар алқасының мүшелері қабылдайды.
11. Байқаудың жеңімпаздарына «Болашақ» қауымдастығының
гранттарын беру
11.1. Байқаудың жеңімпаздары «Болашақ» қауымдастығының гранттары
түріндегі бастапқы инвестицияларды алуға құқылы.
11.2. «Болашақ» қауымдастығының стартап жобаларды дамытуға
бағытталған
гранттары
тиісті
келісімдер
жасалғаннан
кейін
Байқау
жеңімпаздарының банктік шоттарына ақша аудару арқылы беріледі.
11.3. Байқау жеңімпаздарының тізімі Байқау ұйымдастырушылары мен
серіктестерінің ақпараттық ресурстарында жариялады.
12. Қорытынды ережелер
12.1.
Байқауға
қатысты
барлық
сұрақтар
мен
ұсыныстар
support@bolashak.kzнемесе astana@fund.kz мекенжайына жіберіледі.
12.2. Байқаудың «Startup «Bolashak» деген атауына деген құқыққа
«Болашақ» қауымдастығы ие.
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«Startup «Bolashak» стартап жобаларының
Байқауы жөніндегі ережелердің
№ 1 қосымшасы
«Startup «Bolashak» стартап жобалары
Байқауының ұйымдастырушыларына
«Startup «Bolashak» стартап жобаларының Байқауына қатысу жөніндегі
өтінім
Беріліп отырған өтінімді қарастыруды және оны «Startup «Bolashak» стартап
жобаларының Байқауына қатысушылардың тізіміне қосуды сұраймын.
Өтінім берушінің аты-жөні (толықтай):
Жобалық топтың құрамы (болған жағдайда,
Жобалық топтың барлық мүшелерінің атыжөндері (толықтай), туған күндері
көрсетілсін):
Өтінім берушінің тұрғылықты мекенжайы (іс
жүзіндегі):
Өтінім берушінің пошталық мекенжайы:
Өтінім берушінің байланыс телефоны (үй):
Өтінім берушінің байланыс телефоны(ұялы):
Өтінім берушінің е-mail мекенжайы:
Несие тарихының бар-жоғы (оң/теріс/жоқ):
ЖК-ді тіркеу туралы куәліктің бар-жоғы
(болған жағдайда, куәліктің көшірмесі қоса
тіркелсін):
Ұсынылып отырған бизнес-идеяның атауы:
Қызметтің түрі: (өндіріс, сатылымдар,
қызметтер, т.б.):
Өтінім берушінің/Жобалық топ мүшелерінің
бизнес-идеяға қатысы бар жұмыс тәжірибесі
(болған жағдайда):
Бизнес-идеяның негізгі мәнісі (көп дегенде
400 сөз):
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Бизнес-идеяның жаңалығы және бірегейлігі
(көп дегенде 200 сөз):
Бизнес-идеяның әлеуметтік маңыздылығы:
Ашылатын жұмыс орындарының саны:
Нысаналы аудитория, клиенттер:
Бәсекелестер:
Бизнес-идеяны іске асыруға қажетті
қаражат:
Грант алынған сәттен бастап стартап
жобаны іске қосудың көзделіп отырған
мерзімі:
Қосымша ақпарат (жетістіктер, өткерілген
қиындықтар, ұсынылып отырған бизнесидеяны іске асырудағы жеке мақсат) (көп
дегенде 200 сөз):
Осы өтінімге Өтінім берушінің/Жобалық топ мүшелерінің жеке басын
куәландыратын құжаттың көшірмесін/көшірмелерін және түйіндемесін, түрлі-түсті
суретті/суреттерді, сондай-ақ Өтінім берушінің/Жобалық топтың әр мүшесінің (дербес
деректер субъектісінің/субъектілерінің) Байқау ұйымдастырушыларына өзінің дербес
деректерін жинауға және өңдеуге берілген, осы өтінімнің № 1 қосымшасы болып
табылатын келісімді қоса тіркеймін.
Мен «Startup «Bolashak» Байқауы жөніндегі ережелерде жазылған Байқаудың
талаптарымен танысқанымды және олармен келісетінімді растаймын.
Осы өтінімде берілген бүкіл ақпараттың шынайы және өтінім берілген сәтте
қолданыста болғанын растаймын.
Мен «Startup «Bolashak» реалити-шоуының түсіріліміне қатысуға келісемін.
Байқау комиссиясы мен қазылар алқасының мүшелері Байқаудың
қатысушылары, Байқаудың лауреаттары және Байқаудың жеңімпаздары жөнінде
қабылдаған шешімдерінің түпкілікті болатынымен келісемін.
Өтінім берушінің аты-жөні (толықтай):
________________________________________________
Қолы: _________________

Күні: ____________

*өтінімнің әр бетіне қол қою қажет
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«Startup «Bolashak» стартап жобаларының
Байқауына қатысу жөніндегі өтінімнің
№ 1 қосымшасы
Дербесдеректер субъектісінің «Startup «Bolashak» стартап
жобаларының Байқауын ұйымдастырушыларға өзінің
дербесдеректерін жинауға және өңдеуге берген
келісімі
«___»___________ж.
_______________ қ.
_____________________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), туған күні және жері)

_____________________________________________________________________________
(тұрғылықты жері, тіркелген мекенжайы)

_____________________________________________________________________________
(жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі және күні)

«Startup «Bolashak» стартап жобалар Байқауына қатысу мәселесін қарастыруға
байланысты «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан
Республикасының 21.05.2013 жылғы № 94-V Заңына сәйкес өзінің дербес
деректерін, соның ішінде қаржылық және басқа да мүліктік міндеттемелеріне
қатысты ақпаратты, сондай-ақ болашақта Байқаудың ұйымдастырушыларына
келіп түсетін ақпаратты жинауға және өңдеуге келісімін береді.
______________ _________________
(қолы)

(болашақта келіп түсетін ақпаратты жария етуге келіскен жағдайда, қол қою қажет, болашақта
келіп түсетін ақпаратты жария етуге келіспеген жағдайда, сызық қою қажет)

______________________________________________________________________
(Өтінім беруші өз қолымен тегін, атын және әкесінің атын (болған жағдайда) жазады, жеке қолын қояды)

_____________________________________________________________________________________
(осы келісімді қабылдауға уәкілетті Жұмыс тобы мүшесінің тегі, аты мен әкесінің атының
бастапқы әріптері және қолы)

14

«Startup «Bolashak» стартап жобалары
Байқауыжөніндегі ережелердің
№ 2 қосымшасы
«Startup «Bolashak» Байқауына қатысу жөніндегі өтінімдерді тіркеу журналы

Өтінім берушінің/
Жұмыс тобы
мүшелерінің
№
(болған
жағдайда) атыжөні

1

2

Өтінім
берушінің/
Жұмыс
тобы
мүшелеріні
ң (болған
жағдайда)
туған күні

Бизнесидеяның
мәнісі

3

4

Жеке
кәсіпкерлік
секторына
тиесілілігі
(иә, жоқ).
«Иә» деп
жауап
берілген
болса, жеке
кәсіпкерлік
секторының
атауы
көрсетілсін
(нысаны
көрсетілуге
тиіс – ЖК,
ЖШС,
шаруа
қожалығы,
өндірістік
кооператив
және т.б.)
5.

Өтінім берушінің байланыс
деректері

Тұрғылықты
мекенжайы

Телефо
ны (үй,
ұялы.)

e-mail

Өтінімнің
тіркелген
күні

6

7

8

9

«Байқау іске
асырылған
уақытта
ынтымақтасуға,
сондай-ақ
Байқаудың
аясында дербес
деректердің
үшінші
тұлғалардың
берілетініне
және
пайдаланылаты
нына келісім
беремін»
(қолы)

Өтінімді
қабылдаған
КҚКО
кеңесшісінің
аты-жөні
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11.

КҚКО кеңесшісінің аты-жөні(толықтай): ________________________________________________
Қолы: _________________

Күні: ____________
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«Startup «Bolashak» стартап жобалары
Байқауы жөніндегі ережелердің
№ 3 қосымшасы
Жастар кәсіпкерлігін қолдауға бағытталған «Startup «Bolashak» стартап
жобаларының Байқауы» жобасын іске асыруға қатысу туралы
№ ___________ келісім
________________ қ.

«___» ____________ 201_ ж.

Жастар кәсіпкерлігін қолдауға бағытталған «Startup «Bolashak» стартап
жобаларының Байқауы» жобасын іске асыруға қатысу және серіктестік туралы осы
келісім (бұдан әрі «Келісім» деп аталады) төменде аталғандардың арасында
жасалады:
бұдан әрі «Болашақ» қауымдастығы» деп аталатын «Қазақстан Республикасы
Президентінің «Болашақ» Халықаралық стипендиясы стипендиаттарының
қауымдастығы» қоғамдық бірлестігінің атынан ____________________ негізінде
әрекет ететін _____________________,
бұдан әрі «Даму» қоры» деп аталатын «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамының атынан ____________________ негізінде әрекет ететін
_____________________ және
бұдан әрі «Байқау комиссиясының мүшесі/қазылар алқасының мүшесі»1 деп
аталатын_____________________________________________________________
(аты-жөні),
бірге «Тараптар», ал жеке «Тарап» деп аталады.
1. Келісімнің мақсаты
Байқау
комиссиясы
мүшесінің/қазылар
алқасы
мүшесінің,
«Болашақ»
қауымдастығының және «Даму» қорының Жастар кәсіпкерлігін қолдауға
бағытталған «Startup «Bolashak» стартап жобаларының Байқауы» жобасына
қатысу жөніндегі өтінімдерді қарастыру қызметіндегі (бұдан әрі «Байқау» деп
аталады)/ «Startup «Bolashak» стартап жобалары Байқауының бизнес-идеялар
марафонының лауреаттарын анықтау қызметіндегі(бұдан әрі «Байқау» деп
аталады)өзара қарым-қатынастарын реттеу осы Келісімнің мақсаты болып
табылады.
Байқау комиссиясы мүшесінің/қазылар алқасы мүшесінің қызметі ақысыздық және
еріктілік принциптерімен жүзеге асырылады.
2. Тараптардың функциялары мен міндеттері
2.1. Байқау комиссиясының мүшесінің міндеттемелері:
2.1.1. Байқау комиссиясындағы/қазылар алқасындағы өзінің қызметін Байқаудың
аясында жүзеге асыру. Осы Келісімге қол қоя отырып, Байқау комиссиясының
мүшесі/қазылар алқасының мүшесі Байқау туралы ережелермен танысқанын және
оның барлық талаптарымен келісетінін растайды;
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2.1.2. Байқау туралы ережелердің барлық талаптары мен шарттарын қатаң сақтау;
2.1.3. Байқау комиссиясының/қазылар алқасының жұмысына қатысу және Байқау
комиссиясы/қазылар
алқасы
отырыстарының
аясында
барынша
лайық
үміткерлерді/лауреаттарды жобада көзделген критерийлерге сәйкес таңдау;
2.1.4. Байқаудың міндеттері мен критерийлеріне сәйкес шешімдерді әділ әрі адал
шығару;
2.1.5. «Болашақ» қауымдастығымен және «Даму» қорымен келіспей, Байқауға,
оны алға бастыруға қатысты ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына және
басқа да мүдделі тұлғаларға, ұйымдарға беруге Байқау комиссиясы
мүшесінің/қазылар алқасы мүшесінің құқығы жоқ, соның ішінде ешқандай
ақпаратты немесе материалдарды беруге құқығы жоқ;
2.1.6. Осы Келісімнің № 1 қосымшасы болып табылатын Байқау комиссиясы
мүшелерінің/қазылар алқасы мүшелерінің этикалық кодексінің ережелерін қатаң
сақтау.
2.2.
«Болашақ»
қауымдастығының
және
«Даму»
қорының
міндеттемелері
2.2.1. Байқаудың талаптары мен шарттарын сақтау;
2.2.2. Байқаудың аясында өз функцияларын атқаруы мақсатында Байқау
комиссиясы мүшесіне/қазылар алқасының мүшесіне қажетті көмек көрсету;
2.2.3. Байқауды іске асыру мәселелері жөніндегі Байқау комиссиясының
Өтінімтерін қарастыру және Байқау комиссиясының мүшесі/қазылар алқасының
мүшесі өзгеше мерзімді келіспеген болса, 5 (бес) жұмыс күні ішінде оларға
негізделген жазбаша жауаптар беру.
3. Қорытынды ережелер
3.1. Осы Келісімнің қолданылу мерзімі: барлық Тараптар Келісімге қол қойған
күннен бастап 20__ жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін.
3.2. «Болашақ» қауымдастығының және/немесе «Даму» қорының бастамасы
бойынша осы Келісім біржақты соттан тыс тәртіппен бұзылуы мүмкін, бұл кезде
кем дегенде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын басқа Тараптарға бұл жөнінде жазбаша
түрде хабарлануға тиіс.
3.3. Осы Келісім Тараптардың ерікті ниетінің растауы болып табылады және
олардың ынтымақтастық жөніндегі ниеттерін білдіреді және Тараптардың бірбіріне қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелерінің туындауына әкеліп
соқтырмайды.
Тараптардың деректемелері
«Болашақ»
қауымдастығы

«Даму» қоры

Байқау комиссиясы
мүшесінің/қазылар алқасы
мүшесінің аты-жөні

Қолы

Қолы

Қолы
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Жастар кәсіпкерлігін қолдауға бағытталған «Startup «Bolashak»
стартап жобаларының Байқауы» жобасын іске асыруға қатысу және
серіктестік туралы «__» ______________ жылғы № ___________ келісімнің
№ 1 қосымшасы
Байқау комиссиясы мүшелерінің/қазылар алқасы мүшелерінің этикалық
кодексі

Кіріспе
Осы Этикалық кодекс Байқау комиссиясының/қазылар алқасының адалдығына,
ашықтығына және біліктілігіне деген қоғамдық сенімді қамтамасыз ету мақсатында
олардың қызметінің этикалық нормаларын белгілейді. Байқау комиссиясының
мүшелері/қазылар алқасының мүшелері Жастар кәсіпкерлігін қолдауға бағытталған
«Startup «Bolashak» стартап жобаларының Байқауы» жобасына ақысыз, ерікті
негізбен қатысады. Осы Этикалық кодексБайқау комиссиясы мүшелерінің/қазылар
алқасы мүшелерінің әділ әрі адал ережелерінің жиынтығы болып табылады.
Этикалық кодекс ашық құжат болып табылады.
Байқау комиссиясының мүшесі/қазылар алқасының мүшесі ретінде:
 ақысыз негізбен жұмыс істеуге;
 Байқау комиссиясының/қазылар алқасының жұмысына белсене қатысуға;
 Байқау комиссиясының/қазылар алқасының барлық мүшелерін құрметтеуге
және пікірлерін тыңдауға;
 әділдік пен ашықтық принциптеріне негізделе отырып шешімдер
қабылдауға;
 мүдделер қақтығысы жөнінде ашық жариялауға және бұл жағдайда дауыс
беруден тартынуға;
 қандай болған жағдайда да кемсітушіліктің (жыныс, ұлт, ақыл-ой немесе
физикалық денсаулық, сексуалды ориентация, саяси көзқарастар немесе
діни ұстанымдар бойынша) кез келген түрін болдырмауға;
 талқылауда сындарлы болуға;
 өз лауазымымды достарымның немесе басқа да адамдардың жеке
мақсаттарын, мүдделерін көздеп пайдаланбауға;
 Байқаудың
аясында
Байқау
комиссиясы
мүшелерінің/қазылар
алқасымүшелерінің арасындағы келіспеушіліктер жөніндегі ақпаратты жария
етпеуге;
 Байқау комиссиясының/қазылар алқасының отырысына дейін дауыс берудің
қалай өтетіні жөніндегі ақпаратты және қалай дауыс берілетіні жөніндегі
болжамдарды ешкімге бермеуге міндеттенемін.
Күні:_____________________
Аты-жөні: _____________________________
Қолы:____________________________
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«Startup «Bolashak» стартап жобалары
Байқауы жөніндегі ережелердің
№ 4 қосымшасы
Өтінімдерді бағалау хаттамасы

4-критерий

Ұсынылатын бизнесидеяның атауы және
оның мәнісі

3-критерий

Өтінім берушінің атыжөні

2-критерий

Реттік
№

«__» ___________ 2015 ж.

1-критерий

Астана қ.

Шешім

1
2
3
БАЙҚАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІ:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________
6. __________________________
7. __________________________

аты-жөні
аты-жөні
аты-жөні
аты-жөні
аты-жөні
аты-жөні
аты-жөні
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«Startup «Bolashak» стартап жобалары
Байқауы жөніндегі ережелердің
№ 5 қосымшасы
Байқау қатысушыларының презентацияларын бағалау хаттамасы

7-критерий

6-критерий

5-критерий

4-критерий

Ұсынылатын бизнесидеяның атауы және
оның мәнісі

3-критерий

Өтінім берушінің атыжөні

2-критерий

Реттік
№

«__» ___________ 2015 ж.
1-критерий

Астана қ.

Шешім

1
2
БАЙҚАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІ:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________
5. __________________________
6. __________________________
7. __________________________

аты-жөні
аты-жөні
аты-жөні
аты-жөні
аты-жөні
аты-жөні
аты-жөні
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«Startup «Bolashak» стартап жобалары
Байқауы жөніндегі ережелердің
№ 6 қосымшасы
Бизнес-жоспарлар марафонының хаттамасы

7-критерий

6-критерий

5-критерий

4-критерий

Ұсынылатын бизнесидеяның атауы және
оның мәнісі

3-критерий

Өтінім берушінің атыжөні

2-критерий

Реттік
№

«__» ___________ 2015 ж.
1-критерий

Астана қ.

Шешім

1
2
ҚАЗЫЛАР АЛҚАСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
Бірінші орын –___________________________ стартап жобасы, авторы/авторлары_________________________
Екінші орын–___________________________стартап жобасы, авторы/авторлары_________________________
Үшінші орын–___________________________стартап жобасы, авторы/авторлары_________________________
ҚАЗЫЛАР АЛҚАСЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІ:
1. __________________________ аты-жөні
2. __________________________ аты-жөні
3. __________________________ аты-жөні
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«Startup «Bolashak» стартап жобалары
Байқауы жөніндегі ережелердің
№ 7 қосымшасы
«Startup «Bolashak» байқауының Өтінімдер базасы/База Заявок «Startup «Bolashak»

№

Бизнесидеяныңа
тауы/Наи
меновани
е бизнесидеи

Об
лыс
/Об
лас
ть

Қала/
Город
,
Аудан
/Райо
н

Елдім
екен/
Насе
ленн
ый
пункт

Өтінім
берушін
ің атыжөні/Ф
ИО
Заявите
ля

Жоба
ға
қатыс
ушын
ың
ЖСН/
ИИН
участ
ника
проек
та

Туға
н
күні
/Дат
а
рож
ден
ия

Жыны
сы/По
л

Мүгедектік/
Инвалиднос
ть

Қай оқу
орнының
студенті/
Является
студенто
м
учебного
заведени
я

Жұмыс/ү
й
телефон
ы/Телеф
он
раб./дом
.

Ұялы
телефон
ы/Мобил
ьный
телефон

еmail
/еmail

Бизне
сті
ұйымд
астыр
у
нысан
ы/же
ке
тұлға/
Форма
орган
изаци
и
бизне
са/фи
зичес
кое
лицо

Ұйымның
атауы/На
именован
ие
организац
ии

ЭҚЖС
бойын
ша
саласы
/Отрас
ль по
ОКЭД

Оқу
дың
баст
алат
ын
күні
/Дат
а
нача
ла
обуч
ени
я

Оқуд
ың
аяқт
алат
ын
күні
/Дат
а
окон
чани
я
обуч
ения

Оқытуды
жүргізген
компания
/Компани
я,
проводив
шая
обучение

Бизн
естрен
ерді
ң
атыжөні
/ФИ
О
бизн
естрен
ера

Байқа
уға
қатыс
ушын
ың
оқыту
сапас
ына
қойға
н
бағас
ы/Как
оцени
л
качест
во
обуче
ния
Участн
ик
Конку
рса

Серти
фикат
нөмірі
/Номе
р
серти
фикат
а

Бизнесжоспар
лар
марафо
нына
қатысу
ы/Участ
ие в
Марафо
не
бизнеспланов

Бизнес
жоспа
рлар
мараф
оныны
ң
қорыт
ындыл
ары
бойын
ша
берілг
ен
грант
сомасы
/Сумм
а
прису
жденн
ого
Гранта
по
итогам
Мараф
она
бизнес
планов
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