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Өскеменге «Инновациялық 
автобус» келді

Жамаргүл Муңатай
Кеше Астанадан жақтауында «Елге семің идеяларың 

қажет!» деген үндеуі бар «Инновациялық автобус» 
Өскеменге келіп жетті.

Индустрия және жаңа технологиялар министрліпмен 
бірлесе отырып, ел ішіндегі инновациялық жобаларды жи- 
нап, оларға мемлекет тарапынан қаржылай қолдау көрсетіп, 
жүзеге асыру мақсатында Астанадан арнайы автобуспен кел- 
ген «Улттық технологиялық даму агенттігі» АҚ сарапшылары 
«Алтай» технологиялық паркінің көрме залында облыста жа- 
салып отырған инновациялық жобалармен, енертапк,ыштыч 
туындылармен танысып, аймақ кәсіпкерлерімен дөңгелек
устел өткізді.

-  Қазақстанда 2005 жылдан бааап ө тк іэ іл іп  келе 
жатқан «МҒ550К» инновациялық бизнес жобалардың 
республикалық конкурсы аясында былтырдан бері об 
лыс орталықтарына жаңа бастамаларды жинайтын 
«Инновациялық автобус» шығарылып, жерплікті жерлердегі 
кәсіпкерлердің өз усыныаарын тікелей жолдауға, көрсетуге 
бірден-бір мүмкіндік туғызылдьг 27-мамырда Астана* 
дан шыклан топ осы уақытқа дейін Қостанай. Петропавл, 
Қарағанды, Павлодар қалаларында болып, бүгін осын- 
да келді. Облыс әкімдіктерімен, «Нур Отан» ХДП-ның 
қолдауымен өткізіліп жатқан шара аясында одан әрі к,арай 
еліміздің барлык, қалаларында болады. «Инновациялық ав
тобус» әр өңірдегі инновациялық тың бастамаларды, жаңа 
жооаларды жинап, олардың жузеге асуына қолдау көрсету 
мақсатында Өскеменге келіп тур Конкурстың басты мақсаты 
-  халыктың инновациялык, жаңалықтарды енгізуге деген 
кызығушылығын оятып. белсенділіпн арттьіру. Бастамасы, 
жаңа идеясы бар кәсіпкерлер. өнертапқыштар конкурсқа 
қатысуға бүпнгі шара соңынан-ак тапсырыс берулеріне волг
лы, -  деді Үлттыкдехнологиялықдамуагенттіпніңбасқарушы 
директоры Серік Маратов.

(Соңы 2-бетте)



Өскеменге «ИННОВАЦИЯЛЫК АВТОБУС» келді
(Соңы. Басы Һбетте)
Технопаркте агенттіктің басқарушы д и 

ректоры мен агенттік сарапшылары баста- 
ған топты облыс Әкімінің бірінші орын- 
басары Ермек Көшербаев өңір касіпкерле- 
рінің жаңз жобаларымен таныстырды.

«Биоотын шак,пағы», «Жылу сорғыла- 
ры», «Арболитті кірпіштер», «Бентонит 
унтакдары», татбаспайтын берік қурыш ме
талл бүйымдарын электролитті плазмалық 
өңдеу тәрізді бірнеше ондаған жаңа жо- 
баларды усынған облыс ғалымдары, 
өнертапқыштары, кәсіпкерлерімен қоса 
«Инновациялык, автобусқа» өздерінің 
мектеп қабырғасындағы ізденістерінің 
нәтижесінде өмірге келген физика, инфор
матика сәласындағы жаңалықтарын алып 
келген жастар да көп болды.

11 жасар Глеб Данилов «Балалардың 
электронды ақшасы» жобасын үсынып, 
ақшаны тиімді жумсаудың, үнемдеудің 
ата-аналарға да, балаларга да қолайлы 
жолын табуға талпынса, өңірге белгілі 
енерталқыш Михаил Булдаков қария «Жа- 
сыл экономика» қағидасына непзделген 
бірден-бір тың жоба боларлық ауаның 
статикалык, қысымымен жүмыс істейтін 
турбина қондырғысы жабдықтары арқылы 
электр энергиясын алудың қарапайым да 
айрықша тәсілін жасап шығарыпты.

Қарт галыммен тыгыз байланыста жу- 
мыс істеп жатқан Өскемен политехникалык, 
колледжінің директоры Исатай Исин жоба- 
ны жасауға о^у орны тарапынан қаржылай 
кемек көрсетілгенін, алдағы маусым айын 
да жобәның тәжірибелік-өндірістік нусқасы 
жасалатынын, әрі к.арай мемлекет тара- 
пынан қолдау көрсетіліп жатса, арззн арі 
сенімді қуат көэіне айналатындай үлкен 
инновациялык, жоба болатьінын айтты.

Жобаның қыр-сырымен қысқаша тәнысқан 
Үлттық технологиялық даму агенттігінің 
басқарушы директоры өзге де бірнеше жа- 
ңа бизнес жобалармен бірге аталған жобаны 
да сарапшылар қарауына беруді усынды,

«Инновациялык, автобусқа» көкейде 
жүрген армандарын іскеасырсақдеп, улкен 
үміт артып келген кәсіпкерлердің бірі -  
«Бентонит и К» ЖШС-нің басшысы Анатолий 
Семяное. Касіпкер Тарбағатзй аудәнының 
Ақжар ауылында бентонит өңдейтін зауыт 
салуды жосларлап жүр екен. Қазір бентонит 
балшықтары өңделмеген шикізат күйінде 
Ресейге арзанға сатылуда, Өзіміздің өндіріс 
орындары, өзге де тутынушылар өнеркөсіп 
саласында, мал азығын жасәйтын к,осымша 
өнім ретінде ауыл шаруашылығында, 
бурғылау жүмыстарында қолданылатын 
бентонит үнтақтарын шетелден сатып алу- 
да Тоннасын 500 АҚШ долларына алады.

Егер жергілікті жерден алынып 
жатқан дайын шикізат облыста өңделіп, 
шығарылатын болса, мемлекет қазынасына 
түсетін қаржы көбейіп, ауыл тургындары 
жумыс тауып, өндірісшілер арзән да сапа- 
лы отандық өнімге к,ол жеткізбек. К,уны 300 
млн. теңге деп жобаланып отырган ззуыт- 
та 50 адамды туракды жүмыспен қамтуға 
мумкіндік бар көрінеді, Бул жоба иесінің 
де бизнес жоспары қупталып, комиссия 
қарауына алынатын болды.

Зырян қаласынан келген касіпкер Ека
терина Тулеөканованың «Арболитті кірпіш- 
тер» өндірісі жобасы да облыстағы соңғы 
инновациялык, жаңалык,тардың бірі Ағаш 
үнтақтары мен цементтің қоспәсынан жаңа 
технология бойынша жасалатын арболитті 
кірліштер бірнеше метр биіктіктен лақтыр- 
саң да сынбайтын, берік қурылыс материа
лы болуымен ерекшеленбек. Қажетті шикі-

зат аудандағь! ағаш өңдеу кәсіпорындары 
мен цемент зауытынан алынатын болған- 
дықтан, өнім бағасы да аса қымбат емес 
көрінеді. Әзірге мұндай қүрылыс материа
лы Алматы оолысында ғана өндіріліп жатыр.

Инновациялықбизнесжобалардыанық- 
тауға арналған конкурстың жеңімпазына 
7,5 млн. теңге, екінші, үшінші орын алған- 
дарға -  2,5 және 1 млн. теңге квлемінде 
грант беріледі.

Жоба авторларының инновациялық 
бизнес жоспарларының тусаукесерінен 
соң агенттік сарапшылары облыстағы 
бизнес қауымдастықтары өкілдерімен, 
кәсіпкерлермен инновациялык, жобалар- 
дың мәнісі, олардың экономиканы 
дамытудағы алар орны, жаңа жобаларды 
іске асыруға орай мемлекеттен берілетін 
көмектер, к,олдаулар, осы көмектерге қол 
жеткізудің түрлі тетіктері жайында семинар 
откізді. Қатысушылар тарапынан қойылған 
сауалдарға жауап берді.

Семинарды ашқан облыс Әкімінің 
бірінші орынбасары Ермек Көшербаевтың 
айтуынша, бүгінп күні облыс инновациялық 
технологияларды дамыту жағынан елімізде 
2-ші орында келеді. Өткен жылы осы 
бағыттағы шараларға 33,6 млрд. теңге 
қаржы жумсалған. Облыста жүэеге асыры- 
лып жатқан инновациялык, шаралар көлемі 
2009 жылмен салыстырғанда бес есеге ар
тып отыр. Жалпы, Шығыста инновациялык; 
зерттеу, ғылыми жүмыстармен екі мыңнан 
астам адам айналысуда.

Өндірістегі инновациялык, технология
ларды дамыту бойынша өңірде атк,арылған 
басты шаруаның бірі -  тау- кен, метал
лургия өнеркасібі к,урәл-жабдықтарын 
жеттдіруге арналған конструкторлык, 
бюроның қүрылып, нәтижелі жүмыс істеп

жатуы. Қазір мүнда 46 өндіріс техникз- 
сы бойынша жаңа жоба бекітіліп, 36 жаңә 
техника, құрал-жабдықтардың өндгрістік- 
тәжірибелік үлгісі жасалып, шығарылып 
отыр.

Сонымен қатар, Д.Серікбаев атындағы 
ШҚМТУ мамандарының енгізіп отырған 
инновациялык жаңалык,тары да біршама 
Сарапшылар қарауына қойылған 
жұмыстардьің ішінде аталган оқу орны 
кафедраларының жобалары да көп болды

Бүгінгі шарада белгілі болғандаи, 
Шығыста кеңіл аударып, мемлекет тарэ- 
пынан қолдау көрсетерлік, грант беруге 
түрарлық өзекті инновациялық жобалар 
аз емес. Инновациялық жобаларын әлып 
келіп отырған к,атысушылардың сэны 
да көп. Қарағанды, Алматы қалалары, 
Ш ығыс Қәзақстан облысы -  и н д у с т р и я л ы к  
бағыттағы, экономикалық әлеуеті мо 
өңірлер. Осы жолы көріп, танысқан бизнес 
жооаларды езімізбен бірге алып кетема 
Оларды эр сала бойынша сарапшылар 
тобы қарап, бекітетін болады. Бүгін Ө7КІЗУ 
мүмкіндігі болмай қалғандары кеиін д 
электронды нусқасын салып жібере( алй 
ды. СР5 ғарыштық байланыс ЖҮ ^ ЗН 
қосылған «Инновациялык, автобуска»ауд 
кәсіпкерлері де хабарласып, ауыл ман 
таяған шақта бізбен хабарласып, тшд -ТЙИ^<1Н Ш а і^ іо  и іл и с п  ---------  Л п п й й Ы -
өз жобаларын өткіэулеріне де■ оол м 
Инновациялық жобаләр _тек кон ук . 
қатыстырылып қана қоймаиды, ол^ ^ і „ ан
к,арайжылжытып еліміздежүрпзіліпж
ө з г е  д е  м е ш і е к е т т і к  б а ғ д а р л а м а л а р ғ а  е н г  « г

мумкіндіктерін ^аРастыР ^ ЯТопларьімен 
деді кәсіпкерлермен, жоЬа автщ» р „ 
болған дөңгелек үстелді 
Улттық технологияларды ЯәЗ  Л,дпаіое

баск.арушы директоры Серік РНІҢ


