«Жастар корпусын дамыту жобасы» үйлестіру агенттігі
010000, Астана, Қонаев к-сі, 12/1, «Сулы-жасыл желек жолда» БО
тел. 8 (7172) 500-771, e-mail: zhasproject@gmail.com

АҚПАРАТТЫҚ ШАҚЫРУ ХАТ
ҚАБЫЛДАУШЫ ҰЙЫМДАРДЫ ІРІКТЕУ БОЙЫНША КОНКУРС
Үйлестіру агенттігі Қарағанды облысының коммерциялық емес және
жеке ұйымдарын Жастар корпусын дамыту жобасы гранттық
бағдарламасы шеңберінде қабылдаушы ұйымдарды іріктеу бойынша
конкурсқа қатысуға шақырады.
Анықтама: Жастар корпусын дамыту жобасы (бұдан әрі – Жоба) Қазақстан Республикасы мен

Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасында жастарды жергілікті
тұрғандардың өміріне тарту және олардың қоғамдық пайдалы қызметке
қатысуы, өмірлік маңызы бар дағдылардың дамуы мен жастар бастамаларын
ынталандыру бойынша №TF014174 грант туралы келісімнің шеңберінде іске
асырылады. 2017 жылы Жоба пилоттық режимде 4 облыстың аумағында іске
асырылады: Алматы, Қарағанды, Павлодар және Оңтүстік Қазақстан.

Жобаның гранттық бағдарламасы 18-ден 29 жасқа дейінгі жас адамдар
ұсынған және конкурстық негізде іріктелген әлеуметтік маңызы бар
жобаларды іздеуге және қаржыландыруға бағытталған. Бағдарламаның
қатысушыларына жобалық өтінім берудің екі тәсілінің бірі ұсынылады:
1) қабылдаушы ұйым арқылы. Жас адамдар, арнайы комиссиямен
іріктелген қабылдаушы ұйымдарға, қоғамдық пайдалы қызмет саласындағы өз
жобалық идеяларымен жүгіне алады немесе қабылдаушы ұйым ұсынған
жобаны іске асыруға қатыса алады. Гранттық бағдарлама шеңберінде
қабылдаушы ұйымдарға жастар топтары атынан (3-тен 5 адамға дейін) 7
жобалық өтінімге дейін ұсыну мүмкіндігі беріледі.
2) жастар бастамашыл тобы арқылы. Жас адамдар гранттық
бағдарламаға қатысу және өз жобасын іске асыру үшін жастар бастамашыл
топтарын (3-тен 5 адамға дейін) өз еріктерімен қалыптастыра алады. Жастар
бастамашыл тобы тек қана 1 жобалық өтінім ұсына алады.
Гранттық бағдарламаның бірінші кезеңі пилоттық облыстарда
қабылдаушы ұйымдарды іріктеу бойынша конкурс болып табылады. Жоба
іріктелген қабылдаушы ұйымдарға аймақтық деңгейде жастар саясатын іске
асыруда, ұйымның әлеуетін нығайтуда және Жобаның оқыту іс-шараларына
қатысу арқылы қызметкерлердің кәсіптік дағдыларын арттыруда елеулі үлес
қосуға мүмкіндік береді.
Қабылдаушы ұйымдарды іріктеу бойынша конкурсқа тек қана:
1) «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» ҚР Заңына сәйкес жастар
ұйымдары;
2) жарғылық мақсаттарында жастарды дамыту және қолдау бойынша
қызмет қарастырылған қоғамдық бірлестіктер, қорлар, заңды тұлғалар
бірлестіктері, мекемелер нысанындағы коммерциялық емес ұйымдар;
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3) корпоративті әлеуметтік жауапкершілік бағдарламаларын іске
асыратын, жарғылық мақсаттарында жастарды дамыту мен қолдау бойынша
қызмет қарастырылған жеке ұйымдар қатыса алады.
Гранттық бағдарламаны іске асыру кезінде іріктелген қабылдаушы
ұйымдар:
1) жастар арасында ақпараттық-түсіндіру науқаның жүргізеді;
2) жастар топтарын қалыптастыруда жәрдемдеседі; оларға жобалық
өтінімді дайындау және ұсыну кезінде ұйымдастырушылық және
консультациялық қолдау көрсетеді;
3) жастар
жобаларын
орындау
шеңберінде
барлық
қаржы
операцияларын жүргізеді;
4) бақылауды жүзеге асырады, қаржы және бағдарламалық есептерді
тапсырады.
Әр қабылдаушы ұйымның қызметіне грант беру туралы шарт сомасынан
15% мөлшерінде өтемақы беріледі. Өтемақы жастар жобасын іске асырумен
ілесетін үстеме шығындарды жабу үшін төленеді.
«Қабылдаушы» мәртебесіне үміткер ұйымдар келесі талаптарға сәйкесуі
қажет:
1) заңды тіркелуінің болуы (өтінім беру кезінде 1 жылдан кем емес);
2) қызметінің пилоттық облыстары аумағында жүзеге асырылуы;
3) мәлімделген қызметтің ұйымның жарғылық ережесіне сәйкесуі;
4) жастардың қатысуымен әлеуметтік жобаларды іске асыру саласында
тәжірибесінің болуы;
5) басшының және есепшінің болуы;
6) салық және өзге берешектерінің болмауы;
7) ұйым қызметтерді жосықсыз жеткізушілер тізілімінде болмауы тиіс;
8) бас кеңсенің тарапынан ресми рұқсаттың болуы (филиалдар үшін).
Мүдделі тұлғалар қабылдаушы ұйымдарды іріктеу бойынша конкурсқа
қатысуға өтінімді, белгіленген нысанға сәйкес ағымдағы жылғы 14 сәуір
сағат 23.00-ге дейін konkurs@zhasproject.kz электрондық поштасына
жіберулері қажет (1-қосымша).
Қабылдаушы ұйымдарды іріктеу тәуелсіз конкурстық комиссиямен
жүзеге асырылады. Қабылдаушы ұйымдардың тізімі ашық қолжетімділікте
www.zhasproject.kz ақпараттық порталында орналастырылады.
________________________
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1-қосымша
Жастар корпусын дамыту жобасы шеңберінде
қабылдаушы ұйым мәртебесін алуға үміттенген заңды тұлғаның
ӨТІНІМ НЫСАНЫ
1. Қабылдаушы ұйымның мәртебесіне үміттенген заңды тұлға туралы мәліметтер:
Заңды мәртебесін көрсетумен, ұйымның толық
атауы
Ұйымның заңды мекенжайы
(пошта индексі, облысы, елді мекен, көше, үй,
кеңсе)
Ұйымның нақты мекенжайы
(пошта индексі, облысы, елді мекен, көше, үй,
кеңсе)
Байланыстар
(жұмыс телефоны, факс, электрондық пошта)
Заңды тұлғаның банк реквизиттері (БИН, ИИК,
БИК), сонымен қоса заңды тұлғаға қызмет
көрсететін банктің немесе оның филиалының
толық атауы мен мекенжайы
Ұйымның бірінші басшысының Т.А.Ә.
Басшының байланыстары
(ұялы телефон нөмірі, жұмыс телефоны, факс,
электрондық пошта)
Ұйымның есепшісінің Т.А.Ә.
Есепшінің байланыстары
(ұялы телефон нөмірі, жұмыс телефоны, факс,
электрондық пошта)
Ұйымның құрылтайшылары туралы мәліметтер
Жарғыға сәйкес заңды тұлғаның құрылымы,
штаттық қызметкерлердің саны
Аймақтарда филиалдардың болуы туралы
мәліметтер
Ұйымның консультативті-кеңестік
органдардағы мүшелігі туралы мәліметтер
2. Заңды тұлға қызметінің мәні және мақсаттары (Жарғыға сәйкес). Ұйымның міндеті.
Қызметінің бағыттары.
3. Әлеуетті қабылдаушы ұйым іске асырып жатқан немесе соңғы бес жыл ішінде іске
асырған жобалары туралы мәліметтер (болған жағдайда):
Жобаның
атауы

Тапсырыс берушінің
атауы және оның
байланыс
ақпараттары

Жобаның
мақсаты және
бенефициарлары
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Жобаның
жалпы құны

Жеткен
нәтижелері

4. Қабылдаушы ұйымның мәртебесін алу үшін заңды тұлғада, әлеуетті қабылдаушы ұйым
Жоба бенефициарларының жұмысы үшін ұсынуға дайын материалдық-техникалық
базасының болуы айтарлықтай маңызды болады:
Жабдықтардың түрі

Бірліктер саны

Жабдықтардың
жағдайы

Меншікті, жалға
алынған

5. Меморандумдардың (келісімдердің) тізбесі.

Өтінімге келесі құжаттар міндетті түрде қоса берілуі керек:
- ұйымның заңнамамен белгіленген тәртіпте бекітілген жарғысының сканерленген
нұсқасы;
- жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылар құрамы туралы ақпараттар
болмаған жағдайда, құрылтайшы шартының сканерленген көшірмесі;
- заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәліктің/
анықтаманың сканерленген нұсқасы;
- ұйымға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының қолы мен мөрі бар (i)
банк шотының болуы туралы және (ii) міндеттердің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен
берешектің жоқтығы туралы анықтамалардың сканерленген нұсқасы, анықтамалар өтiнiмді
берген күнінiң алдында бiр айдан аспайтын мерзімде берiлуі тиiс;
- өтiнiмдi берген күнiнiң алдындағы үш айдан астам салық берешегiнiң және мiндеттi
зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдары бойынша берешегiнiң жоқтығы туралы
тиiстi салық органының белгiленген нысандағы анықтамасының сканерленген нұсқасы;
- Республикалық ұйымдардың филиалдары үшін – қабылдаушы ұйымдардың
конкурсына қатысу үшін ресми рұқсат
- Ұсыным хаттар.
Осымен ұсынылған ақпараттың анықтығын растаймын.
_____________________________________
________________________/____________/
(Лауазымы, заңды тұлғаның бірінші басшысының Т.А.Ә. және қолы)
Толтыру күні____________
М.О.
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Координационное агентство «Проект развития молодежного корпуса»
010000, Астана, ул. Кунаева, 12/1, БЦ «На Водно-зеленом бульваре»
тел. 8 (7172) 500-771, e-mail: zhasproject@gmail.com

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
КОНКУРС ПО ОТБОРУ ПРИНИМАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Координационное агентство приглашает некоммерческие и частные
организации Карагандинской области принять участие в конкурсе по отбору
принимающих организаций в рамках грантовой программы Проекта развития
молодежного корпуса.
Справочно: Проект развития молодежного корпуса (далее – Проект) реализуется в рамках
Соглашения о гранте № TF014174 между Республикой Казахстан и Международным
Банком Реконструкции и Развития по вовлечению молодежи в жизнь местного
населения и ее участия в общественно полезной деятельности, стимулирования
развития жизненно важных навыков и молодежной инициативы. В 2017 году Проект
реализуется в пилотном режиме на территории 4-х областей: Алматинская,
Карагандинская, Павлодарская и Южно-Казахстанская.

Грантовая программа Проекта направлена на поиск и финансирование
социально значимых проектов, предложенных молодыми людьми в возрасте
от 18 до 29 лет и отобранных на конкурсной основе. Участникам программы
будет предоставлен один из двух способов подачи проектной заявки:
1) через принимающую организацию. Молодые люди смогут
обратиться в принимающую организацию, отобранную специальной
комиссией, со своей проектной идеей в сфере общественно полезной
деятельности или принять участие в реализации проекта, предложенного
принимающей организацией. В рамках грантовой программы принимающие
организации получат возможность подать до 7 проектных заявок от имени
групп молодежи (от 3 до 5 чел.).
2) через молодежную инициативную группу. Молодые люди смогут
самостоятельно сформировать молодежную инициативную группу (от 3 до 5
чел.) для участия в грантовой программе и реализации собственного проекта.
Молодежная инициативная группа сможет подать только 1 проектную заявку.
Первым этапом грантовой программы является конкурс по отбору
принимающих организаций из пилотных областей. Отобранным
принимающим организациям Проект предоставит возможность внести
весомый вклад в реализацию молодежной политики на региональном уровне,
укрепить потенциал организации и повысить профессиональные навыки
сотрудников посредством участия в обучающих мероприятиях Проекта.
В конкурсе по отбору принимающих организаций могут принять участие
только:
4) молодежные организации в соответствии с Законом РК «О
государственной молодежной политике»;

5

5) некоммерческие организации в форме общественных объединений,
фондов, объединений юридических лиц, учреждений, в уставных целях
которых предусмотрена деятельность по развитию и поддержке молодежи;
6) частные организации, реализующие программы корпоративной
социальной ответственности, в уставных целях которых предусмотрена
деятельность по развитию и поддержке молодежи.
Отобранные принимающие организации в период реализации грантовой
программы будут:
5) проводить информационно-разъяснительную кампанию среди
молодежи;
6) содействовать в формировании групп молодежи; оказывать им
организационную и консультационную поддержку при подготовке и подаче
проектной заявки;
7) производить все финансовые операции в рамках исполнения
молодежных проектов;
8) осуществлять контроль, предоставлять финансовые и программные
отчеты.
Деятельность каждой принимающей организации будет вознаграждаться
компенсацией в размере 15% от суммы договора о предоставлении гранта.
Компенсация выплачивается для покрытия накладных расходов,
сопутствующих реализации молодежного проекта.
Организациям, претендующим на статус «принимающей», необходимо
соответствовать следующим требованиям:
1) наличие юридической регистрации (не менее 1 года на момент подачи
заявки);
2) осуществление деятельности на территории пилотной области;
3) соответствие заявленной деятельности уставным положениям
организации;
4) наличие опыта в сфере реализации социальных проектов с участием
молодежи;
5) наличие руководителя и бухгалтера;
6) отсутствие налоговой и иных задолженностей;
7) организация не должна состоять в реестре недобросовестных
поставщиков услуг;
8) наличие официального разрешения со стороны головного офиса (для
филиалов).
Заинтересованным организациям необходимо до 23.00 часов 14 апреля
2017 года направить заявку на участие в конкурсе по отбору принимающих
организаций на электронную почту konkurs@zhasproject.kz в соответствии с
установленной формой (Приложение 1).
Отбор принимающих организаций будет осуществляться независимой
конкурсной комиссией. Список принимающих организаций будет размещен в
открытом доступе на информационном портале www.zhasproject.kz.
________________________
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Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
юридического лица, претендующего на получение статуса принимающей
организации в рамках Проекта развития молодежного корпуса
1. Сведения о юридическом лице, претендующем на статус принимающей организации:
Полное наименование организации с указанием
юридического статуса
Юридический адрес организации
(почтовый индекс, область, населенный пункт,
улица, дом, офис)
Фактический адрес организации
(почтовый индекс, область, населенный пункт,
улица, дом, офис)
Контакты организации
(рабочий телефон, факс, электронная почта)
Банковские реквизиты юридического лица (БИН,
ИИК, БИК), а также полное наименование и адрес
банка или его филиала, в котором юридическое лицо
обслуживается
Ф.И.О. первого руководителя организации
Контакты руководителя
(мобильный телефон, рабочий телефон, факс,
электронная почта)
Ф.И.О. бухгалтера организации
Контакты бухгалтера
(мобильный телефон, рабочий телефон, факс,
электронная почта)
Сведения об учредителях организации
Структура юридического лица в соответствии с
Уставом, количество штатных сотрудников
Сведения о наличии филиалов в районах
Сведения о членстве организации в консультативносовещательных органах

2. Предмет и цели деятельности юридического лица (в соответствии с Уставом).
Миссия организации. Направления деятельности.
3. Сведения о проектах, реализуемых и реализованных потенциальной принимающей
организацией в течение последних пяти лет (при наличии):
Наименование
проекта

Наименование
Заказчика и его
контакты

Цель и
бенефициары
проекта

Общая стоимость
проекта

Достигнутые
результаты

4. Для получения статуса принимающей организации существенное значение имеет
наличие у юридического лица материально-технической базы, которую потенциальная
принимающая организация готова предоставить для работы бенефициарам Проекта:
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Вид оборудования

Количество единиц

Состояние
оборудования

Собственное,
арендованное

5. Перечень меморандумов (соглашений).
К заявке обязательно должны быть приложены следующие документы:
- сканированная версия устава организации, утвержденного в установленном
законодательством порядке;
- сканированная версия учредительного договора, в случае если устав не содержит
сведения об учредителях или составе учредителей;
- сканированная версия свидетельства/справки о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица;
- сканированные версии справок банка или филиала банка с подписью и печатью, в
котором обслуживается организация (1) о наличии банковского счета и (2) об отсутствии
задолженности по всем видам обязательств, выданной не ранее одного месяца,
предшествующего дате подачи заявки;
- сканированная версия справки установленной формы соответствующего налогового
органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным
пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца,
предшествующих дате подачи заявки;
- для филиалов республиканских организаций – официальное разрешение для участия
в конкурсе принимающих организаций;
- рекомендательные письма.
Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной информации.
________________________________
___________________/____________/
(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица и подпись)
Дата заполнения____________
М.П.
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