
Долбоордун негизги максаты - Кыргызстандын туризм секторундагы чакан жана орто ишканалар 
(ЧОИ) арасында өндүрүштүн жана керектөөнүн (ТКӨ), ошондой эле электр кубатын жана 
ресурстарды натыйжалуу үнөмдөөнүн (ЭНҮ) туруктуу моделдерин илгерилетүүнүн эсебинен 
энергетикалык коопсуздукка жана туруктуу өнүгүүгө жардам берүү болуп саналат.

ДОЛБООРДУН БАЯНДАМАСЫ

НЕГИЗГИ МАКСАТТУУ
АУДИТОРИЯ

300
ЧОИлар 50

мейманкана
150

ресторан
100

кафе

48 ай
(2020-ж. марты – 2024-ж.февралы)

Узактыгы:

Жүргүзүлүп жаткан саясий/коомдук талкуулардын 
алкагында даярдалган аналитикалык материалдардын, 
кеминде 10у чечим кабыл алган адамдар тарабынан 
талкууланат

Туризм чөйрөсүндөгү чакан жана орто ишканалар үчүн 
ТКӨ / ЭНҮ 1-ыктыярдуу сертификациялоо схемасы 
ишке киргизилген

HoReCa секторунун чакан жана орто ишканалары, 1 
жаңы аспапты кошуп алганда, ТКӨ / ЭНҮ чараларын 
ишке ашыруу үчүн, жок дегенде, каржылоонун 5 
вариантын билишет жана пайдалана алышат

300,000 керектөөчүнүн туризм секторундагы ТКӨ / ЭНҮ 
жөнүндө маалыматтуулукту жогорулатуу үчүн атайын 
иштелип чыккан санарип жана басма материалдарына 
жетүүлөрү бар

5 окуу жайына окуу курстарына же окуу 
программаларына ТКӨ / ЭНҮ киргизүү боюнча колдоо 
көрсөтүлөт

Жүргүзүлүп жаткан саясий / коомдук талкуулардын 
алкагында кеминде 10 аналитикалык материал 
(мисалы, позициялык документтер, сунуштары менен 
тармактык отчеттор, мыйзам долбоорлоруна 
комментарийлер) даярдалып, чечим кабыл алуучу 
адамдарга берилди

Кеминде 10 кыргыз саясатчысы ТКӨнүн моделдерин 
киргизүүнүн алдыңкы практикасын алмашуу боюнча 
Европанын эксперттери менен жолугушууларга 
катышат

ТКӨнүн чараларын киргизип жаткан максаттуу чакан 
жана орто ишканалар электр кубатын /ресурстарды 
20% үнөмдөөгө жетишти

Долбоордун аягында өз билимдерин баа берген 
компаниялардын 50% билиминин / маалыматтуулугу-
нун жогорку көрсөткүчтөрүн алып чыгышат.

20% максаттуу чакан жана орто ишкана, ТКӨнүн 
принциптерине негизделген,ТКӨ / ЭНҮ кабыл алган 
чаралардын аркасында жаңы жумуш орундарын 
түзүштү.

HoReCa секторунун 50 чакан жана орто ишканасы 
ТКӨ/ЭНҮ практикасын киргизип жатышат

HoReCa секторунун 50 чакан жана орто ишканасы 
каржылык уюмдар үчүн туруктуу бизнес пландарын 
жана сунуштарды иштеп чыгууда колдоого ээ болушту

20 чакан жана орто ишкана туризм чөйрөсүндө ТКӨ / 
ЭНҮнүн сертификациясын ыктыярдуу апробациялоо-
го (байкап көрүүгө) катышат

10 компания жашыл каржылоого арыз берүү процес-
синде, анын ичинде каржылоонун жаңы аспаптары 
аркылуу

Бардык 7 региондордо жана 2 шаарда (50гө 
жакын мейманкана, 150дөй ресторан жана 
кафелер)   300 чакан жана орто ишканалар 
ТКӨнүн жана ЭНҮ, өздөрүнүн билимдерине жана 
билгичтиктерине баа берүү, тике 
консультациялар жана онлайн материалдарга 
жетүү жөнүндө зарыл билимдерди тренингдер 
аркылуу алышат.

Максаттуу топтор: 
HoReCa секторунун чакан жана орто ишканалары, туристтик 
ассоциациялар, технологияларды жөнөтүүчүлөр, мамлекеттик 
мекемелер, туристтер жана керектөөчүлөр, билим берүү 
мекемелери.


