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Бизнести колдоо жана енуктуруу борборунун (Бизнес-инкубатор) жобосу

1. Жалпы жоболор

1. Бизнес-инкубатор —  бул студенттерге, профессордук-окутуучулук курамга 
алардын ишкердик ишмердуулугун жана инновациялык идеяларын уюштурууда жана 
онуктуруудо колдоо корсотуу жана кемоктешуу боюнча каражаттар менен чаралардын 
жыйындысы.

Каражаттардын жыйындысы —  бул ишкердик ишмердуулук менен иштоону жана 
стартап долбоорлорду ишке ашырууну каалаган студенттерге, профессордук-окутуучулук 
курамга акысыз берилуучу имарат (имараттар), оргтехника, каржылык жана башка 
материалдык-техникалык каражаттар.

Чаралардын жыйындысы —  бул ишкердик ишмердуулук менен иштоону каалаган 
студенттерге, профессордук-окутуучулук курамга керсотулуучу уюштуруучулук чаралар 
жана кызмат корсотуулор (кецеш беруулер, тестирлее, окутуу, долбоорлорду илгерилетуу, 
жарнама, бизнес-сынактар, хакатондор, бизнес-тренингдер, инвест-шоу ж.б.).

Корсотулгон каражаттар менен чаралардын жыйындысы Б.Осмонов атындагы 
ЖАМУнун (мындан ары —  ЖАМУнун) суроо-талапка жараша аныкталат.

2. Бизнес-инкубатор юридикалык жактын макамысыз ЖАМУнун тузумдук болуму 
катары тузулот.

Бизнес-инкубатор ЖАМУнун ректорунун буйругу менен тузулот жана жоюлат. 
Бизнес-инкубатордун аталышы аны тузуудо аныкталат да, аны кайра уюштурууда жана 
башка учурларда ректордун буйругунун негизинде езгертулет.

3. Бизнес-инкубаторду тузумдук болум катары кайра уюштуруу жана жоюу 
ЖАМУнунУставында аныкталган тартипте ректордун буйругу менен жузеге ашырылат.

4. Бизнес-инкубатор езуно жуктолгон милдеттерди аткаруу учун ЖАМУнун тегерек 
меорун, штамптарын жана бланктарын (ЖАМУнун администрациясы менен макулдашуу 
боюнча) пайдаланат.

5. Бизнес-инкубатор ез ишмердуулугунде Кыргыз Республикасынын Билим беруу 
жана илим министрлигинин 2022-жылдын 18-майындагы №925/1 буйругу менен 
бекитилген Билим беруу уюмунун Бизнес-инкубатору женундо тиитуу Жобонун, ушул 
Жобонун, ЖАМУнун Уставынын негизинде иштейт, ошондой эле, инновациялык 
ишмердуулук чойросундогу ченемдик-укуктук актыларды: 1999-жылдын 26-ноябрындагы 
№128 «Инновациялык ишмердуулук женундо» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, 
Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2017-жылдын 8-февралындагы№79 токтому менен 
бекитилген 2022-жылга чейинки мезгилге Кыргыз Республикасын илимий-инновациялык 
онуктуруу концепциясын, 2022-2026-жылдарга Кыргыз Республикасында 
интеллектуалдык менчикти енуктуруунун мамлекеттик программасын, инновациялык

БЕКИТЕМ



ишмердуулук боюнча эл аралык стандарттарын, Кыргыз Республикасынын башка 
ченемдик-укуктук актыларын жетекчиликке алат.

2. Бизнес-инкубатордун негизги максаттары жана милдеттери

6. Бизнес-инкубатордун максаты теменку болуп саналат:
- студенттер менен профессордук-окутуучулук курамдын инновациялык жана 

ишкердик идеяларын коммерциялаштыруу процессии уюштуруу, ошондой эле адистерди 
базар экономикасынын реалийлерине жана ишкердик ишмердуул уrYHYH талаитарына 
даярдоо.

7. Бизнес-инкубатордун негизги милдеттери томонкулер болуп саналат:
- ЖАМУнун студенттеринин жана профессордук-окутуучулук курамдын илимий 

иштелмелерин коммерциялаштыруу учун шарттарды тузуу;
- бизнес менен байланыштарды орнотуучу жана студенттер менен профессордук- 

окутуучулук курамдын инновациялык идеяларын концепциядан ишке ашырууга чейин 
тездетуучу ишкердик чейрену тузуу;

- студенттер менен профессордук-окутуучулук курамга инновациялык ондурумду 
жана жацы технологияларды тузууго багытталган илимий-изилдеечулук жана 
тажрыйбалык-конструктордук иштерди жургузууге катышуу учун кошумча 
мумкунчулуктерду беруу;

- илимий изилдеену талап кылган ендурумду же технологияларды тузуу, иштеп 
чыгуу жана ишке ашыруу процессине студенттер менен профессордук-окутуучулук 
курамды тартуу.

3. Бизнес-инкубатордун кызматтары

8. Бизнес-инкубатор езуно жуктелген милдеттерди чечуу учун теменку 
кызматтарды аткарат:

- Бизнес-инкубатордо ишке ашыруу учун илимий-техникалык долбоорлордун 
сынактарын (мындан ары —  Сынак) уюштурат. Сынакты еткеруунун шарттары жана 
тартиби ЖАМУнун тиешелуу жобосу менен аныкталат;

- инкубатордун бизнес-командаларына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 
жана эл аралык укуктун, ишкердиктин, илимий-техникалык экспертизанын, инновациялык 
ишмердуулуктун, интеллектуалдык менчикти коргоонун, салык салуунун, кредиттеенун, 
инвестициялардын маселелери жана эмгек базарында талапка ээ адистерди даярдоонун 
сапатын камсыздоого туртку болуучу башка маселелер боюнча комплекстуу кецеш 
беруучулук жана маалыматтык кызматтарды керсетет.

Бизнес-команда деп Сынактан еткен илимий-чыгармачылык жамаат тушунулет, 
анын курамында ЖАМУнун студенти же болбосо профессордук-окутуучулук курамдын 
мучесу болот.

Бизнес/стартап команда деп аз дегенде 3 адамдан: студенттерден, профессордук- 
окутуучулук курамдан, бизнес/стартап идеяны ишке ашырган пикирлештердин жамааты 
тушунулет.

- чакан ишкердиктин инновациялык ишмердуулугу маселелери боюнча окуу- 
усулдук документацияны иштеп чыгат;

- илимий-техникалык чейреде чакан жана орто бизнестин субъектилерин тузууге 
жана енуктурууте кемектешет;

- илимий-техникалык чейредегу ишкердиктин маселелери боюнча, анын ичинде эл 
аралык катышуу менен, конференцияларды, кергезмелерду, семинарларды жана башка иш- 
чараларды еткерууну уюштурат;

- эгерде бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ЖАМУнун Уставына 
каршы келбесе, инновациялык ишмердуулукту жузеге ашыруучу физикалык/юридикалык



жактар менен, анын ичинде чет елкелук дагы, ошондой эле эл аралык уюмдар менен 
кызматташат;

-ЖАМУнун студенттеринин, профессордук-окутуучулук курамынын стартап 
долбоорлорун/бизнес идеяларын ишке ашыруу, илимий-изилдеечулук жана тажрыйбалык- 
конструктордук иштелмелерин жургузуу жана алардын натыйжаларын 
коммерциялаштыруу учун инвестицияларды тартууга кемектешет;

-ЖАМУнун студенттеринин, профессордук-окутуучулук курамынын 
интеллектуалдык ишмердуулугунун натыйжаларына экспертиза жургузууну уюштурат;

-ЖАМУнун студенттеринин, профессордук-окутуучулук курамынын 
интеллектуалдык ишмердуулугунун натыйжаларын коммерциялаштырууга багытталган 
маркетингдик ишмердуулукту (товардык жана башка базарлардын абалы.жана алардын 
конъюнктурасы женунде коммерциялык маалыматтарды чогултуу, алардын енугуу 
тенденцияларын божомолдоо) жузеге ашырат;

- университеттик технологияларды чакан жана орто ишкердиктин субъектилерине 
кечурууну жузого ашырат;

- бизнес/стартап командаларга мамлекеттик органдар жана мамлекеттик эмес 
уюмдар менен ез ара аракеттешууде, чет олкелук енектештер, инвесторлор менен 
суйлошуулорду жургузууде, башка иш-чараларды откеруудо администрациялык 
маселелерди чечууге колдоо корсотет;

- студенттердин, профессордук-окутуучулук курамдын жана калктын кальщ 
катмарынын арасында чакан жана орто ишкердикти пропагандалайт.

9. Керсетулгон кызматтарды аткарууда Бизнес-инкубатор тыюу салынбаган жана 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен ЖАМУнун Уставына каршы келбеген 
ишмердуулуктун томонку турлорун жузеге ашырат:

- илимий-изилдеечулук, илимий-усулдук иштерди жана кызмат керсетуулерду, 
тажрыйбалык-конструктордук иштерди аткаруу;

- колдонмо илимий-изилдее иштерин аткаруу, интеллектуалдык ишмердуулуктун 
натыйжаларын тузуу, ошондой эле аларга болгон укуктарды ишке ашыруу;

- интеллектуалдык ишмердуулуктун натыйжаларын тузуу жана пайдалануу;
- ендуруштук, техникалык, окуу жана тиричилик арналышындагы прототиптерди 

жана ендурумду даярдоо;
- ЖАМУнун студенттери жана профессордук-окутуучулук курамы тарабынан 

даярдалган кызмат керсетуулерду ишке ашыруу.

4. Бизнес-инкубаторду башкаруу

10. Бизнес-инкубаторго жалпы жетекчиликти ЖАМУнун ректору ишке ашырат, ал:
- Бизнес-инкубатордун директорун кызматка дайындайт жана бошотот;
- Бизнес-инкубатордун штаттык ырааттамаларын, кирешелер жана чыгашалар 

сметасын, ишмердуулугунун жылдык натыйжаларын бекитет.
11. ЖАМУнун ректорунун буйругу менен кызматка дайындалуучу жана кызматтан 

бошотулуучу Бизнес-инкубатордун директору Бизнес-инкубаторго жетекчиликти 
мыйзамдарда, ЖАМУнун Уставында жана ушул Жободо белгиленген чектерде жана 
тартипте жузеге ашырат.

12. Бизнес-инкубатордун директору:
- Бизнес-инкубатордун ишмердуулугунун кенеш беруучулук, маалыматтык, 

усулдук, илимий-ендуруштук, инновациялык жана башка турлеруне жалпы жетекчиликти 
жузеге ашырат;

- Бизнес-инкубатордун ишмердуулугун башкарууну жеке башкаруу жана 
чечимдерди кабыл алуунун жамааттуулугу принциптеринин негизинде жузеге ашырат да, 
Бизнес-инкубатордун ишмердуулугун жузеге ашыруу учун ЖАМУнун ректорунун



алдында толук жоопкерчилик тартат;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ЖАМУнун ректору тарабынан 

бекитилген кирешелер жана чыгашалар сметаларына ылайык Бизнес-инкубатордун акча 
каражаттарын тескейт;

Бизнес-инкубатордун кызматкерлерин тандоону, жайгаштырууну жана 
аттестациялоону уюштурат, ЖАМУнун ректоруна Бизнес-инкубатордун кызматкерлерин 
кабыл алууга, которууга жана бошотууга сунуштарды берет;

- ушул Жобонун, ошондой эле ЖАМУнун локалдык актыларынын негизинде езунун 
ыйгарым укуктарын жузеге ашырат;

- анын компетенциясына кирген жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен 
ушул Жобого каршы келбеген башка маселелер боюнча чечимдерди кабыл алууга да 
укуктуу.

13. Бизнес-инкубатордун тузуму, штаттык ырааттамасы жана сандык курамы, ушул 
Жобонун 2-пунктунда ага жуктелген милдеттерден чыгып тузулет да, ЖАМУнун ректору 
тарабынан бекитилет.

14. Бизнес-инкубатордун кызматкерлери эмгек келишими боюнча ЖАМУнун 
ректорунун буйругу менен, штаттык ырааттамага ылайык, Бизнес-инкубатордун 
директорунун сунушу боюнча жумушка кабыл алынат. Бизнес-инкубатордун 
кызматкерлери менен эмгек мамилелерин тариздее ЖАМУнун тиешелуу тузумдук белуму 
тарабынан жузеге ашырылат.

15. Бизнес-инкубатордун кызматкерлери ез ишмердуулугунде ЖАМУнун 
Уставына, ЖАМУнун башка локалдык актыларына, алардын кызматтык нускамаларына 
ылайык ЖАМУнун кызматкерлерине берилуучу укуктардан пайдаланышат да, 
теменкулерге милдеттуу болушат:

- ЖАМУнун Уставында жана ушул Жободо каралган ченемдерди сактоого;
- аларга карата купуялуулук мунезу макулдашылган документациянын, 

маалыматтын, билимдердин, тажрыйбанын, натыйжалардын купуялуулугун камсыздоо 
учун жооп берууге;

ээлеген имаратты, эмгекти коргоонун жана коопсуздук техникасынын 
талаптарына ылайык кармоого.

16. Бизнес-инкубатордун ишмердуулугунун устунен учурдагы кеземелду Илимий 
иштер жана инновациялар боюнча проректорунун ыкташтыруусунда Кеземелчулук 
Кенеши жузеге ашырат, ал Бизнес-инкубатордун ишинин ар кандай аспектилерин 
ЖАМУнун ректоратынын, Эксперттик Кенешинин, Окумуштуулар Кенешинин кароосуна 
сунуштайт.

5. Бизнес-инкубатордун мулку жана каржылык камсыздалышы

17. ЖАМУнун Уставына ылайык Бизнес-инкубатордун ишин каржылоо Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган булактардан жузеге ашырылат.

18. Бизнес-инкубатордун белумдерундегу инженердик-техникалык тейлее жана 
башка чарбалык тейлее ЖАМУнун администрациялык-чарбалык кызматтары тарабынан 
жузеге ашырылат.

19. Ишмердуулукту камсыздоо учун ЖАМУнун жетекчилиги тарабынан Бизнес- 
инкубаторго зарыл имараттар, эмеректер, техникалык каражаттар, оргтехника, башка мулк 
жана каражаттар белунуп берилет.



6. Бизнес-инкубатордун укуктары

20. Бизнес-инкубатор езунун ишмердуулугун ишке ашыруу учун, чакан жана орто 
ишкердиктин субъектилерин тузууге багытталган илимий - чыгармачылык жамааттарды ез 
убагында колдоо максатында, университеттин кызматкерлеринен студенттердин окуу, 
илимий жана окуудан тышкаркы ишмердуулугу женунде маалыматты алууга укуктуу.

21.Кызматтык милдеттерин аткаруу максатында Бизнес-инкубатордун 
кызматкерлери ЖАМУнун китепканасынын фонддорун, ЖАМУнун тузумдук 
белумдерунун маалыматтык фонддорун, комиьютердик маалыматтык тутумдарын акысыз 
негизде колдонууга, адистерден кенештерди алууга укуктуу.

7. Долбоорлорду акселерациялоо

22. Бизнес-инкубатор акселератор — долбоорду эн кыска моонотторде интенсивдуу 
енуктурууну болжогон бизнестерди баштапкы стадияда колдоо модели принциби боюнча 
иштейт. Долбоорлордун базарга тез чыгуусу учун Бизнес-инкубатор тарабынан 
резиденттерге ЖАМУнун инфратузумун колдонуу, бизнес-моделди иштеп чыгууда 
жардам, ал эми башкысы - эц кыска меенет ичинде идеяны иштеочу бизнеске айландыруу 
мумкунчулугу берилет.

23. Бизнес-инкубатордун ишмердуулугунун этаптары:
1) Долбоорлорду тандоо: етунмону толтуруудан башталат да, эксперттик кенештин 

алдында чыгып суйлео менен бутот, ал стартаптарды тандоо женунде чечим кабыл алат. 
Эксперттик кенештин курамы ЖАМУнун ректорунун буйругу менен бекитилет. 
Эксперттик кенештин курамы 3 (уч) адамдан турат. Эксперттик кенештин иштее меенету 
буйрукта керсетулет.

Алынган етунмелер бир нече чен-елчемдер боюнча бааланат: идея, суроо-талап, 
муктаждык, кейгей жана енум, команда, дараметтуу базардын елчему, атаандаштык жана 
долбоорду ишке ашыруу меенету.

Бул этаптын жыйынтыктары боюнча финалисттер —  инкубатордун резидентинин 
макамына дараметтуу талапкерлер аныкталышат. Белгиленген убакыт ичинде бардык 
долбоорлор акселерациялык программага катышуу мумкунчулугун алышат.

2) Уюштуруучулук маселелерди чечууде, инвестиция тартууда кемектешуу.
3) Резиденттерди енумдерду тузуу жана илгерилетуу, интеллектуалдык менчик, 

брендди тузуу, дараметтуу кардарлар жана инвесторлор менен ез ара аракеттешуу ж.б. 
маселелер боюнча окутуу.

4) Жыйынтыктарды чыгаруу: долбоорду Бизнес-инкубатор тарабынан чакырылган 
инвесторлор дун алдында презентациялоо.

5) Инвестицияларды тартууга жардамдашуу: келишимди тузумдее жана 
инвестицияларды тартуу.

8. Эсеп-кысап жана отчеттуулук

24. Бизнес-инкубатор езунун компетенциясынын чектеринде ЖАМУга зарыл 
отчеттуулукту даярдоону жузеге ашырат.

25. Бизнес-инкубатор ишмердуулугунун багыттары боюнча зарыл маалыматты 
тиешелуу мамлекеттик органдарга суроо-талапка ылайык берууну камсыздайт.

26. Бизнес-инкубатордун ишмердуулугуне кеземелду ЖАМУнун ректору жузеге 
ашырат.
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