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Кыргыз Республикасындагы ЕРӨБ Чакан Бизнести Колдоо Программасы
(АСБ)
ЕРӨБ Бизнес кеңеш кызматтары Программасы (АСБ) микро, кичи жана орто
ишканаларды баасын жарым-жартылай төлөп берүү менен жергиликтүү кеңешчилер
менен долбоорлорду алып баруу аркылуу кеңеш берүү кызматтарынын кеңири
катарына жетишине көмөк көрсөтөт.

АСБ (проекттери) кантип иштейт?

Акы төлөө

Кызмат көрсөтүү

Кардар
65-75%

Консультант
• Консультант

менен иштөөгө
жардам берүү

Консультанттар
тууралу маалымат

ASB

• Проектти
контролдоо

Кандай кеңеш берүү кызматтарына колдоо көрсөтүлөт?
БАС ишканаларга бизнестеги муктаждыктарын аныктоодо жана ишин жакшыртууга
жардам берүү үчүн кесипкөй кеңешчилер сунуш кылган кызматтарды аныктоодо
жардам көрсөтөт. БАС долбоордун жалпы наркынан 50-75%-ына чейин,
€10,000дон ашпаган өлчөмдөгү ийкемдүү грант берет.
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•
•

Рынокту талдоо жана пландоо
Өнүгүүнү пландоо: Бизнести жана стратегияны пландоо
Техникалык-чарбалык талдоо
Өнөк караштыруу: Тапшыруучу, инвестор, кардар издөө, жабдууну башкаруу
Кайра уюштуруу/кайра түзүү
Компьютердик каржылык/башкаруу маалымат системдери
Айыл чарбасы: Түшүм алууну, мал чарбасын жана жер байлыгын башкаруу
Компьютердик өндүрүш системдери
Инженерлик изилдөөлөр: Архитектуралык пландоо/көркөмдөө
Сапатты тастыктоо жана тастыктоо: ISO 9000 - 27000
Энергияны үнөмдөө жана айлана-чөйрөнү коргоо: энергияга аудит жүргүзүү,
туруктуу өнүгүү механизми, жаңылануучу энергия, айлана-чөйрөгө таасирин
баалоо

Ишканаларга коюлуучу талаптар:
•
•
•
•

Жумушчуларынын саны 5 кишиден 100гө чейин
Негизги бөлүгү жеке жана жергиликтүү менчикте
Иштеген тармагы банк кызматтары, аскердик өнүмдөр же кызматтар, кумар
оюндары, тамеки жана алкогол ичимдиктерин чыгаруу ЭМЕС
Долбоордун жалпы наркынын 25-50 пайызын төлөөгө кудуреттүү

АСБ Кыргыз Республикасындагы кеңселери
Бишкек ш. Тыныстанов көч. 219,4-кабат Тел.:+996 (312) 620646 Факс: +996 (312)
620647
Ош ш. ул. Баялинов, көч.1 217 кеңсе,. Тел.: +996 (3222) 28048 Факс: +996 (3222)
57947
Каракол ш. ул. Гебзе көч. 122, 2-кабат. Тел.: +996 (3922) 52050 Факс: +996 (3922)
52060
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