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«Чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу» Грант программасы тууралуу. 
Грант программасы боюнча Япониянын Тышкы иштер министрлиги тарабынан
кайра кайтарымсыз каржылык жардам жергиликтүү уюмдарга берилет. 
Программанын өзгөчөлүгү бул кыска убакыттын ичинде көмөк көрсөтүү
максатында чакан көлөмдөгү кайра кайтарымсыз жардам берүү болуп
эсептелинет. 
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※Япониянын Тышкы иштер министрлигинин «Чөптүн тамыры маданият тармагында» Программасы окшош аталат, бирок 
экө эки башка программа! 

Гранттын суммасы：10 млн иен（Грант АКШ долларында берилгендиктен, алмаштыруу курсуна карата суммасы

өзгөрүшү мүмкүн. 2018-2019 каржы жылында болжол менен 89,000 АКШ доллар ）

Максаттуу чөйрөсү：жергиликтүү деңгээлде оң натыйжаларды алып келүүчү экономикалык жана социалдык өнүгүү

Максаттуу группалар：коммерциялык эмес уюмдар，жергиликтүү бейөкмөт уюмдар, кайрымдуулук фонддор，

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

Максаттуу эмес группалар：жеке адамдар，коммерциялык уюмдар，саясий, диний, аскердик уюмдар

Шарттары：① Уюмдун уюштурулган күнүнөн тарта 3 жыл өтүшү зарыл , бардык иш-чаралары толугу менен ишке

ашырылган болушу керек. ② Уюмдун каржы отчетун тапшыруу мүмкүнчүлүгү. 

Тандап алуу артиби：3 тур да өтөт. ① Билдирмени кабыл алуу жана Элчилик тарабынан изилдөө.  ②Долбоор менен

тереңинен таанышкан соң Элчиликте чечим кабыл алуу ③ Япониянын Тышкы иштер министрлиги тарабынан

долбоорду жактыруу

Эскертүү：① Грант программасы каттуу компоннетти колдойт (жабдыктарды сатып алуу, жеткирүү жана орнотуу) ②

Грант каражаты Япон калкынын салыктарынан түзүлөт, ошондуктан тандап алуу тартиби бир нече айга солушу мүмкүн

(узак убакытта каралат)

«Чөптүн тамыры» Грант программасынын тандап алуу тартибинин схемасы:

Тандап алуу шарттары：Долбоордун максаты，Каржы отчету，Долбоордун маңызы, Пайда алуучулар

Билдирмени тапшыруу：Элчиликтин сайтынан суроо-талаптын формасын жүктөп алуу (кыргызча/орусча). Керектүү

маалыматты толугу менен толтуруу. Кошумча документтерди тиркеп Элчиликке тапшыруу.（Билдирмени тапшырууга

чейин, Элчиликтин өкүлү менен кеңешип алыңыз ）

※Билдирмелер жыл бою кабыл алынат！
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