Кошумча маалымат үчүн төмөнкү
даректерге кайрылыңыздар:

Европа Биримдиги
Европа Биримдигинин
“Борбордук Азия – Инвест IV” Программасы

Hilfswerk Austria International Тажикстанда
E-Mail: aslanov@hilfswerk.tj, Website: www.hilfswerk.tj
WIFI – Австриянын соода-өнөр жай палатасынын
карамагындагы Экономикалык Институту
E-Mail: Bernhard.Heuberger@wko.at,
Website: www.wifi.eu

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: Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан,
Түркмөнстан жана Өзбекстан өлкөлөрү менен кызматташат.

АНТИ – Тажикстандык Илимий Техникалык
Интеллигенциясынын Ассоциациясы
E-Mail: asti.tajikistan@gmail.com, Website: www.asti.tj

Европа Комиссиясы (ЕК) Европа Союзунун аткаруучу органы болуп
саналат.

НАМСБ – Тажик Республикасынын кичи жана орто
бизнесинин улуттук ассоциациясы
E-Mail: info@namsb.tj, Website: www.namsb.tj

“Борбордук Азия- Инвест” Программасы 2007 жылы Борбордук
Азия үчүн 2007-2013 жылдарга түзүлгөн Европа Комиссиянын
Регионалдык Стратегиясынын алкагында кабыл алынган.

TES – Окутуу жана кеңеш берүү борбору, Кыргызстан
E-Mail: tes@tes-centre.org Website: www.tes-centre.org

“Борбордук Азия- Инвест” Программасынын максаты, борбордуказиялык мамлекеттерде жеке сектордун өнүгүшүн күчөтүү менен
жакырчылыктын деңгээлин кыскартуу болуп эсептелет.

АППК – Кыргызстандагы жашылча жемиш кайра
иштетүүчүлөр ассоциациясы
E-Mail: fruit@elcat.kg, Website: www.afve.org

Өзгөчө көңүл кичи жана орто ишканалардын өнүгүшүнө жана
алардын дүйнөлүк экономикага биригүүсүнө көмөк көрсөтүүгө
бурулат.

МИС – Сапатты Башкаруу Борбору, Тажикстан
E-Mail: k-mirzoravshan@inbox.ru Website: www.qmc.tj

Европа Комиссиясынын Тажикстандагы Өкүлчүлүгү:
Дареги: Душанбе шаары, Адхамов көчөсү 74
Тел.:+99237 221 7407
Факс: +992/ 372/ 214321

Нексигол Мушовир Тажикстан
E-Mail: mushovir@neksigol.tj
Website: www.agroinform.asia, www.neksigol.tj
АгроЛид - Коомдук бирикме, Кыргызстан
E-Mail:: agrolead@agrolead.org
Website: www.agrolead.org

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

CANDY - IV

Европа Комиссиясынын Кыргызстандагы Өкүлчүлүгү:
Дареги: Эркиндик бул. 21, 5-кабат, Бишкек, Кыргызстан.
Тел: +996 312 261 004
Факс: +996 312 261 007
Website: www.ec.europa.eu

Долбоор Европа Биримдиги
тарабынан каржыланат

Бизнес ортомчу ишканаларды жакшыртылган
колдоо программасынын негизинде - кайра
иштетүү секторундагы экспортко
багытталган кичи жана орто ишканаларга
атайын жана комплекстүү кызмат корсотүү

Долбоор биргелешип иш алып баруунун
негизинде Hilfswerk Austria International
башкаруусунда

Бизнес ортомчу ишканаларды жакшыртылган колдоо программасынын негизинде - кайра иштетүү секторундагы экспортко багытталган кичи жана орто ишканаларга
атайын жана комплекстүү кызмат көрсөтүү

Өнөктөштөр:

Долбоор
Hilfswerk Austria International –АППК, АНТИ, НАМСБ,
TES, АгроЛид, МИС, Нексигол Мушовир жана WIFI
өнөктөштөр менен кызматташтыкта «Бизнес ортомчу
ишканаларды жакшыртылган колдоо
программасынын негизинде - кайра иштетүү
секторундагы экспортко багытталган кичи жана орто
ишканаларга атайын жана комплекстүү кызмат
көрсөтүү» долбоордун алкагында ишке ашырат.
Долбоор ЕС тарабынан «Борбор Азия - Invest IV»
програмасынын алкагында каржыланат.

Долбоор Борбордук Азиядагы бизнес ортомчу уюмдардын
ыйгарым укуктарын, ролун мындан ары жогорулатуу,
кичи жана орто ишканалардын тамак-аш азыктарын кайра
иштетүү жана өнүктүрүү максатында новатордук
өндүрүштүк техникасын, ассортиментин, эл аралык азыктүлүк коопсуздугун, органикалык өндүрүштү арттырууга
багытталган жана адилет соода принциптери боюнча
стандарттардын (Fairtrade, Global GAP, organic production)
сапатын жакшыртууга, өнүктүрүүгө багытталат.

Долбоор регионалдык жана улуттар аралык организациялар
аркылуу тең укуктуу шериктештикте аткарылат:

АНТИ –Тажикстандагы
Илимий Техникалык
Интеллигенциясынын
Ассоциациясы

НАМСБ
–
Тажик
Республикасынын кичи
жана орто бизнестин
улуттук ассоциациясы

АППК
–
Кыргызстандагы
жашылча
жемиш

WIFI – Австриянын
соода-өнөр
жай
палатасынын
карамагындагы
Экономикалык
Институту

TES – окутуу жана
кеңеш берүү
борбору,
Кыргызстан

Негизги максаты: Бизнес ортомчу ишканалардын
потенциалын жана алардын кызмат көрсөтүү ролун
жогорулатуунун негизинде кичи жана орто
ишканалардын өсүп-өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү.
Максаттуу аудитория:
Кыргызстандагы жана Тажикстандагы чакан жана орто
ишканалар, атайын бизнес ортомчу уюмдар, айыл
чарба азыктарын камсыздоочулар, керектөөчүлөр,
кесиптик бирикмелер жана фермердик
кооперативдер, кайра иштетүүчү жана соода
ассоциациялар.
Максаттуу аймак:
Кыргызстан: Түштүк Кыргызстан;
Таджикистан: Согд жана Хатлон облустары.

кайра иштетүүчү
Илимий-ишкердик платформаларын түзүугө өзгөчө көңүл
бурулат, ал аркылуу алдыңкы технологияларды өнүктүрүүгө
багытталган бизнес жана жогорку окуу жайлардын
ортосундагы өнөктөштүк мамилелерди колдойт.

Башка компоненттердин/иш-чаралардын катарында,
долбоор региондук бизнес ортомчу уюмдар менен кайра
иштетүүчү ишканалардын ортосунда өз ара аракеттерди
бекемдөө менен Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ички жана
тышкы экономикалык биригүүгө өбөлгө түзөт.

Долбоор Европа Биримдиги (ЕБ) жана Борбордук
Азиядагы соода өкүлдөрүнүн ортосундагы байланышты
тыгыз бекемдейт, кайра иштетүүчүлөргө кирешелүү базар
экономикасына жол ачууга шарт түзөт.

Аймактык интеграция жана ишеничтүү ишмердүүлүк
чөйрөсү айыл жергесинин ылдам өнүгүүсүнө жана
жакырчылыкты жоюуга көмөк көрсөтөт деп ишенебиз.

лөр ассоциациясы

МИС – Сапатты
Башкаруу Борбору

АгроЛид
Коомдук
бирикме,
Кыргызстан

Нексигол Мушовир
Тажикстандын Коомдук
Уюму

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

Долбоор Hilfswerk Austria Internationalдын
Борбордук
Азия
өлкөлөрүн
глобалдык
экономикага бириктирүү программасынын бир
бөлүгү болуп эсептелет.

