ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ:

Открыть свой бизнес

Обучиться составлению
бизнес-планов

Учиться у лучших бизнес-тренеров,
имеющих положительный опыт
запуска подобных проектов

Получить полную информацию
о программах поддержки малого
и среднего бизнеса

Какие документы необходимы
для участия в программе
обучения по проекту «Бастау»?
•
•
•
•

Программа развития
продуктивной
занятости и массового
предпринимательства
на 2017-2021 годы «Енбек»

Копия удостоверения личности
Адресная справка
Заявление
Заполненная анкета
по форме

Для участия в проекте
нужно обращаться
в районные/городские
филиалы региональных
палат предпринимателей,
а также в центры занятости или
в акимат населенного пункта
Продолжительность курсов – 1 месяц

Получить льготный кредит под 6%
годовых на сумму до 8000 МРП и
гарантии от АО «КазАгроГарант»
и АО ФРП «Даму»

Участникам программы после окончания
курса будет выплачиваться стипендия
Дополнительную информацию
о проекте можно получить:

call-center: 1432
Бастау
Возможность получить грант
на развитие вашей бизнес-идеи

Желаете заниматься своим
любимым делом и при этом
хорошо зарабатывать?
Хотите построить бизнес,
но не знаете как?

bastaubusiness
www.atameken.kz

ПРОЕКТ «БАСТАУ»

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
Тестирование
(до 3-х дней)
Обучение и индивидуальное
консультирование
(до 20 дней)

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ

Проект «БАСТАУ»
поможет Вам:
ОТКРЫТЬ
СВОЕ ДЕЛО
НАУЧИТ КАК
ПРАВИЛЬНО
ВЕСТИ БИЗНЕС
БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ
ВАШ ПРОЕКТ В ТЕЧЕНИИ
12 МЕСЯЦЕВ

и все это БЕСПЛАТНО

Кроме бесплатной помощи
в оценке бизнес-идеи,
анализе и подготовке
бизнес-плана, программа
предоставляет возможность
получить стартовый капитал в виде
гранта или льготного кредита под 6%
годовых в финансовых организациях
(ФФПСХ, АКК, КТ, МФО, БВУ)

Главным отличием Проекта «Бастау»
от других программ государственной
поддержки малого бизнеса является
индивидуальное комплексное
сопровождение Вашего бизнеса
опытным бизнес-наставником

Подготовка и защита
бизнес-проекта
(до 7-дней)

Сопровождение в реализации
бизнес-проекта
(до 12 месяцев)

Кто может принимать участие
в обучении по проекту «Бастау»?
Участниками обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау»
являются безработные, независимо от
регистрации в центрах занятости населения, самозанятые, имеющие предпринимательский потенциал и начинающие
предприниматели со сроком регистрации
до 3-х лет

ЖОБА АЯСЫНДА СІЗДІҢ:

Өз бизнесіңізді ашуға

Бизнес-жоспар құруды үйренуге

Ұқсас жобаларды іске қосуда
оң тәжірибелері бар үздік
бизнес-тренерлерден білім алуға

Шағын және орта бизнесті
қолдау бағдарламалары туралы
толық ақпарат алуға

«Бастау» жобасына қатысу
үшін қандай құжаттар керек?
•
•
•
•

«Еңбек» нәтижелі жұмыспен
қамтуды және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға
арналған бағдарламасы

Жеке куәліктің көшірмесі
Мекенжай анықтамасы
Өтініш
Үлгі бойынша толтырылған
сауалнама

Жобаға қатысу үшін
өңірлік кәсіпкерлер
палатасының аудандық/
қалалық филиалына, сондай-ақ
жұмыспен қамту орталығына
немесе сол елді мекеннің әкімдігіне
өтініш білдіруіңізге болады
Курстың ұзақтығы – 1 ай

Жылдық 6%-бен 8000 АЕК-ке дейінгі
сомада жеңілдетілген несие
және «ҚазАгроКепіл» АҚ мен
«Даму» Қорынан кепілдік алуға

Бағдарлама қатысушыларына курс
аяқталған соң шәкіртақы төленеді
Жоба бойынша қосымша ақпаратты:

call-center: 1432
Бастау
Бизнес-идеяңызды дамыту
үшін грант алуға

МҮМКІНДІГІҢІЗ БАР

bastaubusiness

Сүйікті ісіңізбен айналысып,
жақсы табыс тапқыңыз келе ме?
Бизнес бастағыңыз келеді,
бірақ қалай бастау керектігін
білмейсіз бе?

www.atameken.kz
сайтынан алуыңызға болады

«БАСТАУ» ЖОБАСЫ

КӘСІПКЕРЛІК НЕГІЗДЕРІНЕ
ОҚЫТУ КЕЗЕҢДЕРІ:
Тестілеу
(3 күнге дейін)

Оқыту және дербес кеңес беру
(20 күнге дейін)

БАҒДАРЛАМА ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

«БАСТАУ» ЖОБАСЫ
СІЗГЕ:
ӨЗ ІСІҢІЗДІ АШУҒА
КӨМЕКТЕСЕДІ
БИЗНЕСТІ ҚАЛАЙ
ДҰРЫС ЖҮРГІЗУГЕ
БОЛАТЫНЫН ҮЙРЕТЕДІ
СІЗДІҢ ЖОБАҢЫЗҒА
12 АЙ БОЙЫ ҚОЛДАУ
КӨРСЕТІЛЕДІ
және мұның барлығы ТЕГІН

Бизнес-идеяларды
бағалауда, бизнес-жоспарды
әзірлеу мен талдауда тегін
көмек көрсетілуімен қатар,
бағдарлама аясында грант немесе
жылдық 6%-бен қаржы ұйымдарынан
(АШҚҚҚ, АНК, КС, МҚҰ, ЕДБ)
жеңілдетілген несие түрінде бастапқы
капитал алуға мүмкіндік береді

«Бастау» жобасының шағын бизнесті
қолдайтын басқа мемлекеттік
бағдарламалардан басты ерекшелігі –
ісін жаңадан бастаған кәсіпкердің
бизнесін тәжірибелі бизнес-тәлімгердің
кешенді сүйемелдеуі

Бизнес-жобаны
дайындау және қорғау
(7 күнге дейін)

Бизнес-жобаның іске
асуына қолдау жасау
(12 айға дейін)

«Бастау» оқыту жобасына
кімдер қатыса алады?
«Бастау» жобасы аясында кәсіпкерлік
негіздерін оқуға халықты жұмыспен қамту
орталықтарында тіркелген/тіркелмеген
жұмыссыздар, кәсіпкерлік әлеуеті бар өзінөзі жұмыспен қамтығандар және
бизнесінің тіркелгеніне 3 жылдан аспаған
кәсіпкерлер қатыса алады

