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Кыргыз Республикасындагы Америка Кошмо Штаттарынын 

Элчилигинин Демократиялык Комиссиясынын чакан гранттарынын 

программасы 

Кыргыз Республикасындагы АКШ Элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмү 

Демократиялык Комиссиясынын чакан гранттар программасын жетектейт. Бул программа 

Кыргыз Республикасында демократияны жана жарандык коомду өнүктүрүүгө                                                                                      

коммерциялык эмес, уюмдары жана бирикмелери, ошондой эле көз каранды эмес массалык 

маалымат каражаттары үчүн чакан гранттарды бөлүү менен колдоого багытталган. 

Мамлекеттик органдарга ӨЭУлар менен биргелешип иштөө сунушталат. 

Учурда  Демократиялык Комиссиядан грант алгандар башка гранттар жабылмайынча жаңы 

каржылоо үчүн билдирүү берүүгө укугу жок. Суралган эң жогорку сумма 50,000 АКШ 

долларынан ашпоого тийиш, орточо гранттын суммасы АКШнын 30,000 долларын түзөт. 

 

Документтердин толук пакети арыздын толтурулган формасын, долбоордун Өзгөртүү 

Теориясы, бюджет формасын жана ӨЭУнун каттоо жөнүндө күбөлүк көчүрмөсүн 

камтышы керек. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган, толук же туура эмес толтурулган, түзүлүшү 

боюнча туура келбеген арыздар каралбайт. 

Артыкчылык берилген темалар 

 

• Калктын аялуу топторунун өзгөчө аялдардын жана жаштардын арасындагы Социалдык 

ишкердүүлүгүн өнүктүрүү жана бизнес мүмкүнчүлуктөрүн кеҢейтүү, бизнес климатты 

жана экономикалык жактан өз алдынчалуулугун жана туруктуу өнүгүүсүн алдыга 

жылдыруу (коммерциялык долбоорлор, бизнес ачуу жана стартаптар колдоого алынбайт) 

• Маалымат менен эркин алмашуу, көз карандысыз жана профессионалдуу 

журналистиканы өнүктүрүү, анын ичинде, медиа жана журналистика боюнча тренинг 

• Мамлекеттик иш-чаралардын ачык-айкындыгы, мамлекеттик бюджетинин түзүү 

негиздери жана чечимдердин кабыл алуу процесси жөнүндө жарандардын маалымдуулугун 

жогорулатуу, анын ичинде анти-коррупция иш-аракеттери. 

• Зордук-зомбулук экстремизмине каршы күрөшүү үчүн калктын аялуу топторунун 

арасында тынчтык жана бейпилдикти жайылтуу, коомдук жана экономикалык 

мүмкүнчүлүктөрүн түзүү, ошондой эле Кыргызстанга кайтып кележаткандарды 

реабилитациялоо жана алардын реинтеграциясына тиешелүү иш-чараларды ашыруу, жана 

ошондой эле тынчтык диалогду илгерилетүү үчүн массалык маалымат каражаттары жана 

социалдык медиа менен иштөө; 

• Гендердик негизиндеги зомбулуктун жабырларына юридикалык жардам көрсөтүү жана 

айылдык аялдардын өз укуктары тууралуу билиминин, ошондой эле гендердик негизде 

зомбулук тууралуу маалыматтуулугун жогорулатуу, анын ичинде экономикалык өз 

алдынчалуулукка жетишүүсүнө жана мүмкүнчүлүктөрүнө колдоо көрсөтүү. 

• Чыр-чатактын алдын алуу, анын  түпкү себептерин жана чечүү жолун аныктоо, бир 

талаш-тартыштын зордук-зомбулукка күчөп кетишине четтетүү үчүн иштелип чыккан иш-
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чараларды камтыйт. Бул этностор аралык толеранттуулукту жана түшүнүү, ошондой эле 

чек ара иш-аракеттерди камтышы мүмкүн 

 

Мүмкүн болгон башка багыттар  

 

• Калктын бардык катмарынын укуктарын коргоо үчүн активдүү жарандык коомду алга 

жылдыруу 

• Мамлекет менен жарандык коомдун ортосундагы социалдык өнөктөштүктү жана диалогду 

күчөтүү 

• Мыйзамдын үстөмдүүлүгүн жана укуктук реформаларды жогорулатуу 

• Диндер жана этностор аралык диалогду жана дин тутуу эркиндигин күчөтүү (бир динди 

жогору же төмөн коё турган диний жамааттарга же иш чараларга каржылоо берилбейт) 

• Адам сатуунун алдын алуу 

• Экосистемалар жана жаратылыш ресурстарын туруктуу башкарууну түшүнүү акрылуу 

калктын маалымдуулугун жогорулатуу. 

 

ДК төмөндөгүлөрдү колдобойт: 

• Гранттар саясий ишмердүүлүктү жүзөгө ашыруу максатында колдонулбашы керек. 

Бирок, коомчулукка билим берүү, шайлоо мониторинг жүргүзүү максатында жана 

башка шайлоо алдындагы иш-аракеттердин түрлөрүнө багытталган, саясий 

ишмердүүлүккө байланышпаган долбоорлор колдоого алынышы мүмкүн.    

• ДК башка өлкөлөргө жекече иш сапарларды жана конференцияларды, кайрымдуулук 

жана гуманитардык жардамдарды, фандрайзингдик компанияларды, коммерциялык 

долбоорлорду, искусство жана маданиятты, илимий изилдөөлордү жана башка эл 

аралык уюмдардын техникалык жардам же билим берүү программаларын кайталоочу 

башка демилгелерин каржылоо боюнча долбоордук арыздарды карабайт.    

• ДК жеке адамдардын же топтордун долбоордук арыздарын кабыл албайт. Чет өлкөлук 

уюмдар аталган программага катыша алышпайт. Бирок, чет өлкөлук уюмдар 

жергиликтүү катталган ОЭУлар менен өнөктөштүк негизинде арыз бере алышат.  

• Долбоор аяктагандан кийин колдоого алуу мүмкүн болбогон узак мөөнөттүү 

инфаструктуралык муктаждыктарды камсыздоого гранттар берилбейт.   

• Ишке ашыруу мөөнөтү 12 айдан ашык болгон долбоорлор колдоого алынбайт.            

 

Tандоо критерийлери: 

 

• Уюм долбоорду ишке ашыруу үчүн боюнча тиешелүү тажрыйбага, көндүмдөргө жана 

кадрдык ресурстарга ээ. 

• Уюм долбоордун белгиленген милдеттерин так түшүнгөн жана ашыкча жалпылооcуз эле 

ишенимдүү талкуулай алат. 

• Уюм долбоордун белгиленген максатына жана натыйжасына жетүү үчүн керектүү 

бенефициарларды же максаттуу топторду аныктаган жана ошондой эле аткарылуучу 

жумуштун көлөмүнө так көз карашка ээ.  
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• Уюм новатордук идеяларды жана ыкмаларды колдонот, ошондуктан толук баяндалып 

жазылган, конкреттүү иш-чаралар менен белгилүү бир план келтирген. 

• Уюм логикалуу, толук жана негиздүү бюджет келтирген.  

o Алкоголдук ичимдиктерди сатып алууга жана оюн-зоок иш-чараларына болгон 

чыгымдар жол берүүгө мүмкүн болбогон чыгымдар болуп саналат. 

o Уюм берилген бааларды болжолдуу келтирбестен, рыноктук наркын пландоо жана 

изилдөөгө жетиштүү убакыт болгон. 

o Кызматкерлердин эмгек акысына жана гонорарына уруксат берилген, бирок, чакан 

долбоорлорду ишке ашыруу үчүн, бухгалтердин кийлигишүүсу аз болушу керек. 

• Уюм атайын сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрүн баяндоо менен мониторинг жана 

долбоорду баалоо боюнча так пландары менен тааныштырган.  

• Долбоордун арызда жыйынтыктардын туруктуулугун камсыз кылуу жолдору 

баяндалган. 

• Массалык маалымат каражаттарында долбоордун иш-аракеттерин чагылдыруу планы 

бенефициарларынын санын жогорулатуу үчүн социалдык же салтуу маалымат 

каражаттарын уюм кантип көрсөтө тургандыгынын планын келтирген. 

 

Кыргыз Республикасындагы АКШ элчилиги долбоордук арыздарды карап чыгуу үчүн 

америкалык жана жергиликтүү уюмдардын өкүлдөрү кирген коммисиялык топ түзгөн. 

Арыздарды кароонун жана тандоонун толук цикли төрт айга чейин созулушу мүмкүн. ДК 

кандайдыр бир себептеп менен арыздарды четке кагуу укугуна ээ. Ар бир раундда биз 

көптөгөн мыкты арыздарды кабыл алабыз, бирок, тилекке каршы, аталган программанын 

каражатынын чектелгендигинен улам, талапка жооп берген бардык арыздар каржылана 

бербейт. Бардык арыздар кылдат сынактык тандоодон өтүшөт, бирок, эреже боюнча, 

арыздардын он гана пайызы каржыланышы мүмкүн. 

 

Толук толтурулган арыздар англис тилинде сөзсүз жана кырыз же орус тилдеринде, 

"Демократиялык Комиссия үчүн" деген тема менен BishkekProjectProposals@state.gov 

почтасына жөнөтүлөт. 

Эгерде кандайдыр-бир суроолор пайда болсо, анда биздин көп берилүүчү суроолор 

бөлүмүн окуп чыгууну суранабыз. Кошумча маалымат алуу 

үчүн BishkekProjectProposals@state.gov почтасы аркылуу Демократиялык Комиссиянын 

координаторлору менен байланышсаңыз болот.     

 

 

Арыз менен бюджет формаларын толтуруу үчүн көрсөтмөлөр:  

 

Арыз формасы, долбоордун өзгөртүү теориясы жана бюджет формасы – үч башка 

формалар. 

 

1. Жалпы маалымат: 

mailto:BishkekProjectProposals@state.gov
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Төмөнкү суроолорго толук жооп бериниз: 

1.1. Арыз берүүчү жөнүндө маалымат 

1.2. Уюмдун жетекчиси 

2. Долбоордун баяндамасы: 

2.1. Долбоор жөнүндө маалымат: Долбоордун аталышы, долбоордун мөөнөтү жана ишке 

ашыруу мөөнөтү. Эскертүү: Демократиялык комиссиясы ишке ашыруу мөөнөтү 12 айдан 

ашпаган долбоорлорду гана колдоого алат. Мындан тышкары, сунуш кылынган багыттар 

боюнча долбоор темасын тандаңыз. 

2.2. Долбоордун кыскача баяндамасы: Долбоордун максаты жана иш-чараларга кыскача 

түшүндүрмө бериңиз. Сураныч, башка бөлүмдөрдөн маалыматты көчүрбөңүз.  

2.3. Долбоордун тарыхы: Эмне үчүн Кыргызстанда сиздин долбооруңузду азыр ишке 

ашыруу маанилүү жана зарыл экенин түшүндүрүңүз. Сиздин долбоор кандайча өлкөдө 

демократияны туруктуу өнүктүрүүгө салымын кошот. 

2.4. Долбоордун планы: Долбоордун түзүлүшү, иштеген регионду, максаттуу аудитория, 

иш-чаралар тууралуу, көбүрөөк маалымат бериңиз. Сунушталган иш-чараларды өткөрүү 

аркылуу жетүүгө багытталган максат жана конкреттүү милдеттерди белгилеп, өзүнчө 

документте долбоордун Өзгөртүү Теориясын толтуруңуз. Көпчүлүк учурда бир же эки 

милдеттерди келтирүү жетиштүү. Милдеттерди өлчөөчү индикаторлор тапшырманын 

жыйынтыгын баалоого жөндөмдүү болууга тийиш. Иш-чаралар өзүнчө баяндалышы керек. 

Аткарылуучу иш - уюм белгилүү бир иш-чаралар аркылуу чечүүнү пландаштырган бир 

көйгөй болуп саналат. Ал долбоордун кыска мөөнөттүү натыйжаларын сүрөттөп турат. 

Мисалы: "жарандык иштерге жаштарды тартуу", "билимдерин жана көндүмдөрүн 

өркүндөтүү", "түшүндүрүү". Иш-чаралар да - бул уюмдун максаттарына жетүү үчүн күч. 

Мисалы: "маалымат берүү, окутуу жана башка иш-чаралар". 

2.5. Мониторинг жүргүзүү планы: Долбоордун ийгиликтерин кандайча баалоону 

көрсөтүүчү мониторинг жүргүзүү жана баа берүү планын кыскача баяндап бериңиз. 

Мисалы, ар бир иш-чаранын индикаторлорун көрсөтүү: кызмат көрсөтүлгөн клиенттердин 

саны, иштелип чыккан документтердин жана стратегиялардын саны, пландаштырылган иш-

чаралардын саны.  

2.6. Баалоо: Долбоордун узак мөөнөттүү натыйжаларын аныктап бериңиз. 

2.7. Негизги кызматкерлер: Долбоордун негизги персоналдарынын, алардын кызмат 

орундарынын жана милдеттеринин тизмесин келтириңиз. 

 

2.8. Долбоордун өнөктөштөрү: долбоорго тартылган негизги өнөктөштөрдү кыскача 

баяндоо. 

2.9. Долбоордун туруктуулугу: Аталган долбоор жана анын натыйжалары каржылоо 

аяктагандан соң коомчулук менен кандайча иш алып барат? 
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3. Уюмдун баяндамасы: 

3.1. Баяндама: Сиздин уюмдун жаралуу тарыхы жана эмне үчүн аталаган долбоорго сиздин 

уюм туура келээрин толугураак түшүндүрүңүз. 

3.2. АКШ элчилигинен алынган мурунку гранттар: Кыргыз Республикасындагы АКШ 

элчилиги тарабынан акыркы үч жыл ичинде кабыл алынган гранттардын тизмеси 

(долбоордун аталышы, жылы). 

  

3.3. Мурунку гранттар: акыркы үч жылдын ичинде башка донорлордон кабыл алынган 

гранттардын тизмеси (долбоордун аталышы, донор жана жылы). 

 

4. Бюджет: Excel үлгүсүндөгү форманы пайдаланып, так бюджетти келтириңиз. 

Гранттык долбоор жарым-жартылай же толугу менен каржылоону суроосу мүмкүн. 

Бюджет логикалык жактан туура түзүлүүсү абзел, бул сандар эмнени түшүндүрөөрүн жана 

эмнеден пайда болгонун ДКга туура жеткирүүсү шарт. Бюджет АКШ долларында (кийинки 

жакынкы толук көрсөткүчкө чейин тегеректелген түрдө) түзүлүшү керек, бюджеттин 

чыгымдары так долбоордун багыты жана белгиленген долбоор иштерге байланыштуу 

болушу керек.  

 

Мүмкүн болгон чыгымдар: 

• ДК калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн буклет, кыскача маалымат 

бюллетендерди, усулдук колдонмолорду, маалыматтык материалдарды жарыялоону 

каржылай алат. Маалыматтык материалдар так, иш-максаттуу аудиторияны сүрөттөп, 

материалдардын мазмууну, так сүрөттөлүшүн камсыз кылуу менен долбоордун максаты 

менен тыгыз байланышта болуу керек, жана аларды таратуу үчүн жооптуу кишини 

камтышы керек. Гранттык негизде чыгарылган бардык маалыматтык жана рекламалык 

макеттердин материалдары ДК тарабынан кароо жана бекитүү үчүн берилүүгө тийиш. 

 

• Эмгек акы (анын ичинде киреше салыгы жана коомдук коопсуздук салымдары) үчүн 

чыгымдарды, долбоордун максатына байлап бул чыгымдарды актаган болсо, жабдуулар 

жана башка чыгымдар гана жасалышы мүмкүн. Эмгек акы же төлөмдөр долбоордо 

жумшалган эмгек акынын пайызына жараша эсептелет. алардын катышуусу менен 

байланышкан чет элдик адистерди каржылоо төлөм жана башка чыгымдарды иш жекече 

тартипте каралат. Бухгалтердин пропорционалдуу долбоор алкагында аткарылган жумуш 

убактысы 20%-дан ашпаш керек. Демократиялык комиссиясы жергиликтүү жана 

регионалдык эксперттер мүмкүнчүлүгүн карап талапкерлерди чакырат. 

• Жабдуулар өлкө ичинде гана сатылып алынышы керек. Ар кандай компьютердик жабдуул 

сатып алуу үчүн каракчылык эмес лицензиялуу программалык камсыздандыруу суралат 

(жабдуулардын наркы берилген лицензиялуу программалык камсыздандыруу наркын эске 

алуу менен көрсөтүлгөн болушу керек). 



 

UNCLASSIFIED 

•  ДК гранты негизинде сатып алынган кандай болбосун жабдуу КЭУда ижара негизинде 

же АКШ элчилигинин үч жыл менчиги бойдон калат. Бул жабдуулар жеке максаттар үчүн 

пайдаланылбашы жана КЭУнун иши токтотулган учурда АКШ элчилигинин кайра 

кайтарылып берилчү максатта жасалат. Долбоор аяктагандан кийин же үч жылдан кийин, 

ДК төмөнкүдөй чечимдердин бирин кабыл алууга бейөкмөт уюмдардын ишин карап чыгат: 

1) ижара мөөнөтүн узартуу; 2) КЭУларга менчик мүлктү өткөрүп берүү; 3)  жабдууларды 

кайра АКШ элчилигине кайтарып берүү. 

• Кофе-брейктер жана жумушчулар үчүн түшкү тамак ар бир учур үчүн өзүнчө каралат, бул 

чыгымдарга түшүндүрмө берилүүсү абзел жана алардын жалпы суммасы жалпы гранттын 

10 пайызынан ашпоого тийиш.    

• Мейманкана үчүн чыгымдар суткалык чыгымдардын өлчөмүнөн өзүнчө көрсөтүлүүгө 

тийиш. 

Мүмкүн эмес болгон чыгымдар: 

• ДК тарабынан грант туруктуу эмгек акыны, кесиптик гонорарларды, ошондой эле 

жүргүзүлүп жаткан кошумча чыгымдарды (эмерек, коммуналдык, байланыш кызматтары, 

ижара, машиналарды жана имараттарды сатып алуу, ж.б.) камсыз кылбайт. 

• Гранттар англис тилинде окуу китептерин иштеп чыгуу же сатып алуу үчүн берилбейт. 

ДК илимий иштерди жарыялоону каржылабайт. Эреже катары, ДК толук метраждуу 

китептердин басылмасын каржылабайт. 

 

• Демократиялык Комиссия гранты Америка Кошмо Штаттарына иш сапарды, транспорт 

каражаттарын же жол чыгымдарын жабуу үчүн пайдаланылышы мүмкүн эмес. Бирок, өлкө 

ичиндеги сапарлардын муктаждыгы так түшүндүрүлгөн негизде каржылоого алынышы 

мүмкүн.    

• Демократиялык комиссиясынын каражаттары калк менен түздөн-түз коомдук кызмат 

көрсөтүү үчүн пайдаланылышы мүмкүн эмес. 

• Негизинен, ДК каражаттары тамак-аш чыгымдары боюнча пайдаланылышы мүмкүн эмес. 

• Спирт ичимдиктери жана оюн-зоок үчүн чыгымдар каржылоого алынбайт. 

 


