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ЖОБА 
ЖАЙЫНДА
Жоба жоғары тиімді қала инфрақұрылымына инвестиция тарту арқылы ҚР

нығайтуға көмек көрсетеді. Атап айтқанда:

џ Ғимараттар мен құрылыстарды электрмен қамту

џ Жылыту және ыстық су беру

Үкіметіне Қазақстанның ірі және шағын қалаларындағы тұрақтылықты

џ Көше жарықтандыру
џ Ғимараттарды жарықтандыру

џ Сумен жабдықтау және кәріз жүйелері

ЖОБАҒА 
ҚАТЫСУШЫЛАР
Өтінім берушінің жобасы энергоүнемдеу мен СО2 газының ауаға таралуын азайтуға
бағытталған болуы керек



Энерготиімді
жобаларды қолдау

Қала инфрақұрылымына инвестициялар және/немесе айналым
қаражатын толықтыру 

Жобалардың
нақты мақсаты

џ Жарықтандыру (ішкі және сыртқы) 

џ Қоғамдық ғимараттар мен ӘТҮ

џ Қаланы жылумен қамтамасыз ету
џ Қаланы сумен қамтамасыз ету

џ Қаланың тазарту жүйелері

Қаланың
инфрақұрылым
секторлары

џ А-D секторы 15%
Энергоүнемдеуге қойылатын минималды талаптар:

џ Е секторы 45% 

Жобаға
қойылатын
талаптар

Энергоүнемдеу және/немесе энерготиімді жобаларды жүзеге асыру 
барысында кем дегенде 2 жыл тәжірибесі болуы  

Жобалардың
нақты мақсаты



Қолдау құралдары
несиенің пайызын 
субсидиялау



О проекте

в укреплении устойчивости крупных и малых городов в Казахстане, способствуя
Проект при поддержке Фонда «Даму» окажет содействие Правительству РК

џ Водоснабжение и канализация

инвестициям в высокоэффективную городскую инфраструктуру, а именно:  

џ Уличной освещение

џ Энергоснабжение зданий и сооружений

џ Управление городскими отходами

џ Теплоснабжение и снабжение

џ Общественный транспорт

џ Освещение зданий

Участники 
проекта 

выбросов парниковых газов СО2
ПРоект заявителя должен иметь потенциал энергосбережения и снижения



Поддерживаемые
энергоэффективные проекты

Инвестиции и/или пополнения оборотных средствЦелевое 
назначение 
проектов

џ Городские очистные системы

џ Городское теплоснабжение

џ Общественные здания
џ Городское водоснабжение 

џ Многоквартирные жилые дома

џ Освещения (внутреннее и внешнее)

Сектора 
городской
инфраструктуры

џ 45% в спекторах Е 
џ 15% в секторах А-D
Минимальный уровень энергосбережения:Требования

к проекту

Не менее 2-х лет опыта работы в области энергосбережения и/или
реализации энергоэффективных проектов  

Требования
к Заявителю



Инструменты поддержки
субсидирование ставки
вознаграждения по кредитам



БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.damu.kz
call center 1408 
 

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА 
РАХМЕТ 
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