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БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗІ 

ЕО Қазақстанды туризмнің тұрақты дамуында қолдайды 
АЛМАТЫ – Бүгін, ЕО қаржыландыратын "Қазақстанның туристік секторының МШОК-да TTП 

практикасын және орнықты даму схемаларын енгізу" (SUSTOUKA) жобасы дөңгелек үстел 

ұйымдастырды. 

Іс-шараға қатысушылар тұрақты тұтыну және өндіріс практикасын енгізу және туризм секторында 

мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті ілгерілетудегі мемлекеттік органдардың негізгі рөлін талқылады. 

 

Туризмді дамытуға жауапты Қазақстанның ұлттық және жергілікті басқару органдары, туристік сектордың 

микро, шағын, орта кәсіпорындары (МШОК) еуропалық және ұлттық қатысушы сарапшылармен бірге 

Қазақстандағы тұрақты туризмді ынталандыру саясатының ағымдағы және болашақ құралдарын талқылады. 

Пікірталас келесі мәселелер төңірегінде құрылған: тұрақты саясатты қалай дамыту және жүзеге асыру керек? 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті және әлеуетті пайданы көтермелеудің ең жақсы тәсілдері? Қазақстанда 

енгізілуі мүмкін ТТП практикаларын ұлттық және халықаралық сарапшылар да ұсынды. 

 

ЕО-ның Қазақстандағы өкілдігінің ынтымақтастық бөлімінің басшысы Йоханнес Стенбаек Мэдсен 

мырза "туризм секторында жаңа жұмыс орындарын құратын және жергілікті қауымдастықтардың өмір 

сүру жағдайларын жақсартатын жаңа мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктер құруды жеңілдету үшін 

барлық тиісті мемлекеттік лауазымды тұлғалар мен жеке мүдделі тараптар арасындағы ашық диалогтың 

маңыздылығын"атап өтті. 

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің вице-министрі Ержан Мәлікұлы 

Еркінбаев мырза Қазақстанда туризмді тұрақты дамытуда мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің 

ерекше маңыздылығын атап өтті. Жақында "Қазақ туризм" АҚ мен "Атамекен "Ұлттық Кәсіпкерлер 

палатасы арасында туризмді дамытудың Жол картасына қол қойылды. 

 

SUSTOUKA жобасын ЕО SWITCH-Asia 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). Оны ЭКОТЕК (жоба үйлестірушісі) басқаратын және Еуропалық экологиялық және агротуризм 

орталығынан (ECEAT), Қазақстандық Туристік қауымдастықтан (KTA) және Қазақстандық қонақ үйлер мен 

мейрамханалар қауымдастығынан (KAGIR) тұратын консорциум іске асырады. SUSTOUKA Қазақстанның 

туристік секторының ел үшін негізгі сектор ретінде тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыру арқылы 

инклюзивті жасыл экономикаға қарай трансформациясын жеделдетуге бағытталған. 

 

Қосымша ақпарат алу үшін SUSTOUKA жобасының үйлестірушісі Хуан Антонио Гаскон мырзаға 

электрондық пошта арқылы хабарласыңыз: jagascon@ekotek.es; Эльнура Абаканова ханым, байланыс 

жөніндегі қызметкер, ЕО-ның Қазақстандағы өкілдігі, электрондық пошта: elnura.abakanova@eeas.europa.eu. 

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  

 

 

 

Impl.partners name(s) and contact 

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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