
 

 

 

 
 

 
 Долбоор Европа Биримдиги 

тарабынан каржыланат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EcoDev 
 

Долбоор 
Hilfswerk Austria International тарабынан 
ишке ашырылат 

Европа Биримдиги, жалпы экономикалык, саясий жана 
социалдык максаттарды тыгыз камтуунун алкагында, 
жарандардын тынчтыгын жана гүлдөп өнүгүүсүн камсыз кылуу 
максатында Eвропанын 28 өлкөсүн бириктирет. 
 
Европа Комиссиясы эки тараптуу жана аймактык деңгээлде 
Борбордук Азиянын: Казахстан, Кыргызстан, 
Тажикстан,Түркмөнстан жана Өзбекстан өлкөлөрү менен 
кызматташат. 
 
Европа Комиссиясы (ЕК) Европа Союзунун аткаруучу органы 
болуп саналат. 
 
   
“Борбордук Азия- Инвест”  Программасы 2007 жылы Борбордук 
Азия үчүн  2007-2013 жылдарга  түзүлгөн Европа Комиссиянын  
Регионалдык Стратегиясынын алкагында кабыл алынган. 
 
“Борбордук Азия- Инвест” Программасынын максаты, 
борбордук- азиялык мамлекеттерде жеке сектордун өнүгүшүн 
күчөтүү менен жакырчылыктын деңгээлин кыскартуу болуп 
эсептелет. 
 
Өзгөчө көңүл кичи жана орто ишканалардын өнүгүшүнө жана 
алардын дүйнөлүк экономикага биригүүсүнө көмөк көрсөтүүгө 
бурулат. 
 
Европа Комиссиясынын Таджикистандагы Өкүлчүлүгү: 
Дареги: Душанбе шаары, Адхамов көчөсү 74 
Тел.:+992 37 221 74 07 
Факс: +992/ 372/ 214321 
 
Европа Комиссиясынын Кыргызстандагы Өкүлчүлүгү: 
Дареги: Эркиндик бул 21, 5 этаж, Бишкек, Кыргызстан. 
Тел: +996 312 261 004 
Факс: +996 312 261 007 
 
Website: www.ec.europa.eu 
 
 
 

Европа Биримдигинин 
“Борбордук Азия – Инвест III” Программасы 

 
Hilfswerk Austria International Тажикстан 
дареги:  М.Турсунзаде  коч 156, Душанбе 
тел: (+992) 372 28 93 85 
E-mail: aslanov@hilfswerk.tj  
Веб-сайт: www.hilfswerk.tj  
 

АНТИ – Тажикстандагы Илимий-Техникалык 
Интеллигенциянын Ассоциациясы  
дареги:  Шуро коч 24, Худжанд 
Tel: (+992) 3422 6 24 70 
E-mail: asti@sugdinter.com    
Веб-сайт: www.asti.tj 
 

НАМСБ – Тажик Республикасынын Кичи жана 
Орто Ишкерлеринин Улуттук Ассоциациясы   
дареги: Фирдавси коч. 1,  Душанбе  
тел: (+992 44) 6250008; (+992 44) 6250078 
E-mail: info@namsb.tj,  
Веб-сайт:  www.namsb.tj  
 

TES – Окутуу жана Кеңеш берүү борбору  
Кыргызстан 
дареги: Ош ш., Петров коч 33 E, Кыргызстан 
тел: (+996 3222) 42831 
E-mail: tes@tes-centre.org   
Веб-сайт: www.tes-centre.org  
 

АППК – Кыргызстандагы Тамак-Аш 
Ишканаларынын Ассоциациясы  
дареги: Манас проспектиси 101/1, 303 болмо, 
Бишкек, Кыргызстан 
тел: (+996 312) 46 27 44  
E-mail: fruit@elcat.kg   
Веб-сайт: www.afve.org   

 

 

 

Борбордук Азияны ишкер ортомчу жана 
кайра иштетүү секторундагы кичи жана 

орто  ишканаларын колдоо аркылуу 
экономикалык жактан өнүктүрүү  

Кошумча маалымат үчүн төмөнкү 

даректерге кайрылыңыздар: Европа  Биримдиги 

Баракча Европа Биримдигинин “Борбордук Азия Инвест” 
программасынын үчүнчү фазасынын алкагында иштелип 
чыкты жана көбөйтүлдү. Бул басылмадагы  пикир  Европа 
Комиссиясынын пикирин милдетүү түрдө чагылдырбайт. 
  

 

Долбоор Европа Биримдиги 
тарабынан каржыланат 

 

http://www.ec.europa.eu/
mailto:aslanov@hilfswerk.tj
http://www.hilfswerk.tj/
mailto:asti@sugdinter.com
http://www.asti.tj/
mailto:info@namsb.tj
http://www.namsb.tj/
mailto:tes@tes-centre.org
http://www.tes-centre.org/
mailto:fruit@elcat.kg
http://www.afve.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борбордук Азиядагы кайра иштетүү секторунун өнүгүшүнө ар тараптуу салым  

 

Hilfswerk Austria International – АППК, АНТИ,  
НАМСБ жана TES-борбору сыяктуу өнөктөштөрү 
менен кызматташтыкта «Борбордук Азияны Ишкер 
Ортомчу жана тамак-аш кайра иштетүү 
секторундагы кичи жана орто ишканаларын колдоо 
аркылуу экономикалык жактан өнүктүрүү» 
долбоорун ишке ашырууда. Долбоор  Европа 
Биримдиги тарабынан «Борбордук Азия Инвест III» 
программасынын алкагында каржыланат.  

Долбоордун максаты – Борбордук Азиядагы жеке 
секторду өнүктүрүүгө, экспортко багытталган кайра 
иштетүүчү ишканаларды колдоого басым жасоо 
аркылуу салым кошуу. 

Максаттуу топ: 
Кыргызстандагы жана Тажикстандагы кайра 
иштетүүчү кичи жана орто ишканалар, бизнес 
ортомчу ишканалар,  айыл чарба продукциясын 
өндүрүүчүлөр, сатып алуучулар,  кесиптик 
ассоциациялар, фермердик бирикмелер, кайра 
иштетүүчүлөрдүн жана сатуучулардын 
ассоциациялары.  

Максатту аймак: 
Кыргызстан: Баткен жана Ош облустары; 
Таджикистан: Согд облусу. 

Долбоор Борбордук Азиядагы кичи жана орто 
ишканалардын продукцияны сатууда, өндүрүүнүн 
инновациялык методдору жана диверсификация, 
сапатты жогорулатуу жана тамак-аш коопсуздугунун 
эл аралык стандарттарын колдонууда жана   
өнүктүрүүчү ишмер ортомчу ишканалардын 
мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга багытталган.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Долбоор жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн жана кайра 
иштетүүчүлөрдүн тышкы базардагы  атаандаштык 
артыкчылыктарын жакшыртуу максатында 
кластердик ыкманы пайдаланууну колдойт. 
 
Долбоор ишкер ортомчу ишканалардын билимин 
жогорулатууга басым жасайт. Ал өз кезегинде 
жагымдуу инвестициялык климаттын түзүлүшүнө жана 
кичи жана орто ишканалардын өнүгүшүнө салым 
кошот.  
 
Башка компоненттер менен бирге долбоор Борбордук 
Азия өлкөлөрүндөгү ишкер ортомчу ишканалар менен 
кичи жана орто ишканалардын кызматташуусун күчөтүү 
аркылуу тышкы жана ички экономикалык 
интеграциялоого салым кошот.  
 
Долбоор Европа Биримдигинин жана Борбордук 
Азиянын соода өкүлдөрүнүн кызматташтыгын күчөтүп, 
кайра иштетүүчүлөргө кирешелүү базарларды ачууга 
көмөктөшөт. 
 
Биз аймактык интеграция жана ишеничтүү 
ишмердүүлүк чөйрөсү айыл жергесинин ылдам 
өнүгүүсүнө жана жакырчылыкты жоюуга көмөк 
көрсөтөт деп ишенебиз. 

 
 

Долбоор эл аралык жана жергиликтүү көмөктөштөрдүн  
кызматташуусунда аткарылууда: 

 
АНТИ – Тажикстандагы Илимий- 
Техникалык Интеллигенциянын  
Ассоциациясы  

 

 
НАМСБ – Таджикистан Республикасынын  

 Кичи жана Орто Ишкерлеринин   
Улуттук Ассоциациясы 

 
 
 
TES – Окутуу жана Кеңеш берүү борбору  

Кыргызстан 

 
 
 
АППК – Кыргызстандагы Тамак-Аш  
 Ишканаларынын Ассоциациясы  

 
 
WIFI – Австриянын Соода Палатасынын  
алдындагы Экономикалык жардам  
Институту  

ДОЛБООР өнөктөштөр: 

 

Hilfswerk Austria International – Австриянын өнүгүү жана гуманитардык 
жардам жаатында иш алып барган эл аралык мамлекеттик эмес уюму. 
Аталган уюмдун иш-аракеттери  туруктуу өнүгүүнүн жана адам укуктарын  
коргоо принциптеринин негизинде жүргүзүлөт. 
Hilfswerk Austria International Кыргызстанда, Тажикстанда өзүнүн 
ишмердигин 2001 жылы баштаган. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Бул долбоор Hilfswerk Austria International 
Борбордук Азия өлкөлөрүн глобалдык 
экономикага бириктирүү программасынын бир 
бөлүгү болуп эсептелет. 
 


