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ПРЕСС РЕЛИЗ 

ЕО жобасы Қазақстандағы туристік секторды жасыл қаржыландыруды ілгерілетуде 

 
АЛМАТЫ-бүгін ЕО қаржыландыратын "Қазақстандағы туристік сектордың МШОК-да орнықты тұтыну және 

өндіру практикасын және орнықты даму схемаларын енгізу" (SUSTOUKA) жобасы шеңберінде білім алмасу және 

Қазақстандағы туристік секторды жасыл қаржыландыру перспективалары туралы диалогқа жәрдемдесу үшін 

форум өткізілді. 

 

Форум жасыл қаржыландыруды дамытуды ынталандыру жолдарын талқылау үшін ұлттық және халықаралық 

қаржы институттары мен мемлекеттік органдарды жинады. Қатысушылар жасыл қаржыландыру бастамалары мен 

жасыл маркетинг саясатын қарастырды. Диалог Қазақстандағы жасыл қаржыландырудың кедергілеріне, 

мүмкіндіктеріне және келешегіне бағытталған. Мемлекеттік органдар мен қаржы институттарының қатысуы 

елдегі тұрақты мінез-құлықты ынталандыру үшін өте маңызды, әсіресе туристік сектор үшін. 
 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Туризм индустриясы комитетінің төрағасы 

Рыспеков Дастан Адайұлы мырза: "Туризм елдің шикізаттық тәуелділігінен арылу үшін ұлттық экономиканы 

әртараптандыру үшін басым сала болып табылады. Осы секторда тұрақты практикаларды дамыту туризм 

индустриясын дамытудың 2019-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының маңызды элементі болып 

табылады". 

 

Қазақстандағы ЕО Өкілдігінің ынтымақтастық бөлімінің басшысы Йоханнес Стенбаек Мэдсен мырза 

"Туристік секторды жасыл қаржыландыруды қолдау үшін қолайлы заңнамалық база мен тұрақтылық 

критерийлерін құру қажеттігін" атап өтті. МШОК шығындардың төмендеуін және бизнес үшін жаңа 

мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін дөңгелек бизнес-модельдердің артықшылықтарын көбірек түсінеді және" ЕО-

ның "Жасыл мәмілесіне "сәйкес, ЕО Қазақстанға жасыл экономикаға көшу жолында көмек көрсетуді 

жалғастыруға ниетті" деп атап өтті. 
 

Байтоков Марат Уахитович мырза, бірінші вице-президент, "Қазақстан Республикасының Банктер 

Қауымдастығы" АҚ Атқарушы комитетінің төрағасы: "Жасыл қаржы жүйесі Қазақстанда жасыл жобаларды 

іске асыру мақсатында қаржы мекемелерінің, әсіресе жеке сектордың қатысуын ұлғайтуға көмектеседі". 
 

SUSTOUKA жобасын Еуропалық Одақ SWITCH-Азия бағдарламасы аясында қаржыландырады. ЕО жарнасы 1 

236 436 еуроны құрайды, жалпы бюджет 1 545 547 еуроны құрайды. Жобаның ұзақтығы 36 айды құрайды (2020-

2023 жылдар). SUSTOUKA Қазақстанның туристік секторының тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

арқылы инклюзивті Жасыл экономика жағына қарай өзгеруін ынталандыруға бағытталған. 

 

Қосымша ақпарат алу үшін байланыс жөніндегі қызметкер Эльнура Абаканова ханымға хабарласыңыз, ЕО-ның 

Қазақстандағы өкілдігі, e-mail: elnura.abakanova@eeas.europa.eu, 

Хуан Антонио Гаскон мырза, SUSTOKA жобасының үйлестірушісі, электрондық пошта: jagascon@ekotek.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
For additional information please contact: Project's and EU Del contact persons' contact details 

(direct phone numbers/e-mail addresses).  
 

Жобаны Еуропалық Одақ қаржыландырады 
 
Еуропалық Одақтың Қазақстан 
Республикасындағы өкілдігі 
Ғарышкерлер к. 62.,7-нші қабат 
Нұр-Султан 010000, Казахстан 
Тел: +7 (7172) 97 45 40 
Email: delegation-kazakhstan@eeas.europa.eu 
Вебсайт: 
https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan  

 

 

Жоба жүзеге асырулуда: 
 
EKOTEK (www.ekotek.es): 
jagascon@ekotek.es 
 
ECEAT (www.travelife.eceat.org): 
n.kusters@eceat-projects.org 
 
КАГИР (www.kagir.kz): 
info@kagir.kz  
 
KTA (www.kaztour-association.com): 
kta@kaztour-association.com  
 
 

Еуропалық Одақ 27 мүше мемлекеттен тұрады, 
олар біртіндеп ноу-хауды, ресурстар мен 
тағдырларды біріктіруге шешім қабылдады. 60 
жылдан астам кеңейту кезеңінде олар мәдени 
әртүрлілікті, төзімділікті және жеке 
бостандықтарды сақтай отырып, тұрақтылық, 
демократия және тұрақты даму аймағын құрды. 
Еуропалық Одақ өз жетістіктері мен 
құндылықтарын шет елдермен және 
халықтармен бөлісуге тырысады. 
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