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1-бап. "Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау туралы" 2006 жылғы 23
наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң
Жаршысы, 2006 ж., N 5-6, 35-құжат; N 16, 99-құжат) мынадай өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзiлсiн:
1) 1 жəне 3-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
"1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
1) инновация - жаңа немесе жетiлдiрiлген өнiм (жұмыс, қызмет) немесе технологиялар
түрiнде iске асырылған, қолданылатын сол тақылеттестермен салыстырғанда практикалық
қызметте пайдалану кезiнде сапалық артықшылықтарға ие əрi экономикалық жəне
(немесе) қоғамдық пайдасы бар ғылыми-техникалық қызмет нəтижесi;
2) инновациялық грант - тəжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды жəне (немесе)
қолданбалы сипаттағы тəуекелдi зерттеулердi орындауға, инновациялық жобаның
техникалық-экономикалық негiздемесiн дайындауға, зияткерлiк меншiк объектiсiн шет
мемлекеттерде жəне (немесе) халықаралық патенттiк ұйымдарда патенттеуге,
инновациялық технологияларды сатып алуға арналған инновациялық грант туралы шартта
көзделген талаптарда берiлетiн бюджет қаражаттары;
3) инновациялық даму институттары - инновациялық қызметтi қолдау үшiн Қазақстан
Республикасы Үкiметiнiң шешiмiмен акционерлiк қоғам түрiндегi ұйымдастырушылыққұқықтық нысанда құрылған заңды тұлғалар;
4) инновациялық дамыту шараларының кешенi - инновациялық даму
институттарының инновациялық жобаларды iске асыру үшiн жағдай жасауы жөнiндегi iсшаралар;
5) инновациялық жоба - инновацияларды енгiзуге бағытталған жəне инвестицияларды
көздейтiн, сондай-ақ белгiлi бiр уақыт мерзiмi iшiнде iске асырылатын жəне аяқталған
сипаты бар iс-шаралар кешенi;
6) инновациялық инфрақұрылым - инновациялық қызметтi қолдауды қамтамасыз
ететiн ұйымдар жиынтығы;
7) инновациялық қызмет - инновациялық жобаны iске асыруға бағытталған қызмет;
8) инновациялық қызмет субъектiлерi - инновациялық қызметтi жүзеге асыратын жеке
немесе заңды тұлғалар;
9) инновациялық технологияларды сатып алу - инновациялық технологияларды
пайдалану құқықтарын құқық иеленушiден инновациялық қызмет субъектiлерiне беру
процесi;
10) сенiмгер уəкiл - тапсырма шартының негiзiнде грант берушi атынан жəне оның
есебiнен əрi оның нұсқауларына сəйкес инновациялық гранттар берумен байланысты

белгiлi бiр тапсырмаларды орындайтын заңды тұлға;
11) технологиялық парк (бұдан əрi - технопарк) - тиiмдi инновациялық ортаны
қалыптастыру мен дамыту арқылы инновациялық қызметтi жүзеге асыруға қолайлы
жағдайлар жасалатын бiртұтас материалдық-техникалық кешенi бар аумақты меншiк
құқығында немесе өзге де заңды негiздерде иеленетiн заңды тұлға;
12) уəкiлеттi орган - берiлген өкiлеттiктер шегiнде инновациялық қызмет саласындағы
басшылықты жəне үйлестiрудi жүзеге асыратын мемлекеттiк орган.";
"3-бап. Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдаудың мақсаттары
мен принциптерi
1. Мыналар:
1) Қазақстан Республикасының инновациялық əлеуетiн дамыту;
2) жалпы iшкi өнiм құрылымында жоғары технологиялық өнiмдер үлесiн ұлғайту;
3) Қазақстан Республикасы экономикасының ғылымды қажетсiнетiн технологияларды
енгiзу мен пайдалануға негiзделген инновациялық даму жолына ауысуына жəрдемдесу
инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдауды iске асырудың мақсаттары болып
табылады.
2. Мыналар:
1) инновациялық қызметтi жүзеге асыру кезiнде ұлттық мүдделердiң сақталуы;
2) инновациялық қызметке мемлекеттiк қолдау алу кезiнде инновациялық қызмет
субъектiлерiнiң теңдiгi;
3) инновациялық қызмет субъектiлерiнiң тұрақты өзара iс-қимылын қамтамасыз ететiн
кешендiлiк жəне жүйелiлiк;
4) инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау рəсiмдерiнiң ашықтығы инновациялық
қызметтi мемлекеттiк қолдаудың принциптерi болып табылады.";
2) 4-бапта :
4) жəне 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
"4) елде жалпы инновациялық белсендiлiктi арттыру, оның iшiнде жоғары
технологиялық жəне ғылымды қажетсiнетiн өндiрiстердi дамытуға жəрдемдесу;";
"6) халықаралық ынтымақтастық жəне инновациялық технологияларды сатып алуды
қоса алғанда, инновациялық қызмет саласына инвестициялар тарту;";
мынадай мазмұндағы 7), 8), 9) жəне 10) тармақшалармен толықтырылсын:
"7) өндiрiстi ресурс жинақтайтын технологияларға қайта бағдарлау, экологиялық таза
өнiмдер өндiру;
8) инновацияларды енгiзуге жағдай жасау;
9) инновациялық жетiстiктердi ақпараттық қолдау жəне кеңiнен таныту;
10) инновациялық қызмет субъектiлерiнiң арасында инновациялық жобаларды əзiрлеу
мен iске асыруда ақпарат жəне тəжiрибе алмасу үшiн жағдайлар жасау.";
3) 5 жəне 6-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
"5-бап. Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдаудың нысандары
1. Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау отандық инновацияларды əзiрлеудi,
енгiзудi жəне инновациялық технологияларды сатып алуды жүзеге асыратын
инновациялық қызмет субъектiлерiне көрсетiледi.
2. Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау мынадай негiзгi нысандарда жүзеге
асырылады:
1) инновациялық қызмет субъектiлерiне инновациялық гранттар беру;
2) инновациялық даму институттары арқылы инновациялық дамыту шаралары

кешенiн қаржыландыру;
3) қаржыландыру сомаларын қайтару не бастапқы құны бойынша сатып алу мүмкiндiгi
болатын қайтарым негiзiнде инновациялық жобаларды қаржыландыру;
4) инновациялық жобалардың мемлекеттiк ғылыми-техникалық, экономикалық жəне,
қажет болған жағдайда, экологиялық сараптамасының жүргiзiлуiн қамтамасыз ету.
6-бап. Мемлекеттiк органдардың инновациялық қызмет саласындағы
құзыретi
1. Қазақстан Республикасының Үкiметi:
1) инновациялық қызмет саласында мемлекеттiк саясаттың негiзгi бағыттарын
əзiрлейдi;
2) инновациялық қызметтiң басым бағыттарын айқындайды;
3) инновациялық қызметтi дамытуға бағытталған мемлекеттiк бағдарламалар əзiрлеудi
ұйымдастырады;
4) инновациялық гранттар беру жəне зияткерлiк меншiк объектiлерiн енгiзу жөнiнде
қабылданған шаралар туралы есеп беру ережелерiн бекiтедi;
5) инновациялық гранттар алуға үмiткер инновациялық жобалардың мемлекеттiк
ғылыми-техникалық, экономикалық жəне экологиялық сараптамасын жүргiзу ережелерiн
бекiтедi;
6) технопарктер құру туралы шешiм қабылдайды;
7) инновациялық дамыту шаралары кешенiн бекiтедi;
8) инновациялық даму институттарының тiзбесiн бекiтедi.
2. Уəкiлеттi орган:
1) инновациялық қызмет саласында мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен iске
асыруды қамтамасыз етедi;
2) Қазақстан Республикасының Үкiметiне инновациялық қызметтiң басым бағыттары
бойынша ұсыныстар енгiзедi;
3) инновациялық қызметтi дамытуға бағытталған мемлекеттiк бағдарламалар
əзiрлейдi;
4) инновациялық гранттар берудiң жəне зияткерлiк меншiк объектiлерiн енгiзу
жөнiнде қабылданған шаралар туралы есептер табыс етудiң ережелерiн əзiрлейдi;
5) мемлекеттiк органдардың инновациялық қызметтi дамыту жөнiндегi қызметiн
үйлестiрудi жүзеге асырады;
6) инновациялық қызметтi ынталандыру жөнiнде Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын əзiрлейдi;
7) инновациялық гранттарды бөледi;
8) инновациялық грант туралы үлгiлiк шарттың нысанын бекiтедi;
9) инновациялық гранттар есебiнен жүзеге асырылатын инновациялық жобаларды iске
асырудың мониторингiн жəне оларды орындау тиiмдiлiгiн бағалауды жүргiзедi;
10) инновациялық дамыту шаралары кешенiн əзiрлейдi;
11) Қазақстан Республикасының инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау туралы
заңнамасының атқарылуын, оның iшiнде инновациялық дамыту шаралары кешенiнiң
орындалуын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асырады;
12) инновациялық даму институттарының тiзбесiн əзiрлейдi;
13) технопарктер жанынан құрылған сараптама кеңестерiнiң жұмыс тəртiбiн
айқындайды;
14) инновациялық қызмет саласында халықаралық байланыстарды дамыту үшiн
жағдай жасайды.
3. Өзге де орталық атқарушы органдар:
1) өз өкiлеттiктерi шегiнде инновациялық қызмет саласында мемлекеттiк саясатты iске
асыруды қамтамасыз етедi;

2) өз өкiлеттiктерi шегiнде инновациялық қызметтi дамытуға бағытталған мемлекеттiк,
салалық (секторлық) бағдарламаларды iске асырады;
3) уəкiлеттi органмен келiсiм бойынша Қазақстан Республикасының Үкiметiне тиiстi
атқарушы органдардың құзыретiне жатқызылған салаларда технопарктер құру жөнiнде
ұсыныстар енгiзедi.
4. Жергiлiктi атқарушы органдар:
1) өз өкiлеттiктерi шегiнде инновациялық қызметтi дамытуға бағытталған өңiрлiк
бағдарламаларды əзiрлеп, iске асырады жəне оларды құқықтық, ұйымдық жəне өзге де
қолдауды қамтамасыз етедi;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес технопарктер құру үшiн жер
учаскелерiн бередi.
5. Жергiлiктi өкiлдi органдар өз өкiлеттiктерi шегiнде инновациялық қызметтi
дамытуға бағытталған өңiрлiк бағдарламаларды бекiтедi.";
4) 2-тарауда :
7 жəне 8-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
"7-бап. Инновациялық даму институттары
1. Инновациялық даму институттары, жарғылық қызметтен бөлек, инновациялық
гранттарды беру жөнiнде сенiмгер уəкiлдер ретiнде əрекет етуi жəне инновациялық
дамыту шаралары кешенiн iске асыруға қатысуы мүмкiн.
2. Инновациялық дамыту шаралары кешенiне:
1) жаңа немесе жетiлдiрiлген өнiмдердi (жұмысты, қызмет көрсетудi) алуға жəне
экономикалық айналымға енгiзуге бағытталған iс-шараларды қаржыландыру;
2) маркетингтiк зерттеулердi жүргiзу;
3) технопарктер көрсететiн қызметтердi жеңiлдiктi жағдайларда беру жөнiндегi iсшараларды жүргiзу;
4) инновациялық инфрақұрылымды құру мен дамыту;
5) отандық ғылыми-зерттеу ұйымдарын дамыту;
6) жаңа немесе жетiлдiрiлген өнiмдердi (жұмысты, қызмет көрсетудi) сынақтан
өткiзуге, сертификаттауға жəне стандарттауға жəрдемдесу;
7) инновациялық қызметке кадрлар даярлау, қайта даярлау жəне олардың бiлiктiлiгiн
арттыру;
8) ғылым, бiлiм беру, өндiрiс жəне қаржы саласының өзара iс-қимылын қамтамасыз
ету кiредi.
8-бап. Технопарктер
1. Технопарктер уəкiлеттi органның немесе өзге де орталық атқарушы органның
жергiлiктi атқарушы органдармен келiсiлген ұсынысы бойынша Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң шешiмiмен құрылады.
2. Технопарк мынадай қызмет түрлерiн:
1) материалдық-техникалық кешендi басқаруды;
2) технопарктi дамытуға қатысу үшiн инновациялық қызметтiң əлеуеттi субъектiлерiн
тартуды;
3) инфрақұрылымдық ресурстарға пайдалану қызметiн көрсетудi, қызметiн технопарк
аумағында жүзеге асыратын инновациялық қызмет субъектiлерiне қызметтер көрсетудi;
4) қызметiн технопарк аумағында жүзеге асыратын инновациялық қызмет
субъектiлерiнiң мүдделерiн мемлекеттiк органдармен қарым-қатынастарда бiлдiрудi;
5) ғылыми-зерттеу ұйымдары, бiлiм беру ұйымдары мен қызметiн технопарк
аумағында жүзеге асыратын басқа да инновациялық қызмет субъектiлерi арасында

инновациялық технологияларды сатып алуда жəне ақпарат алмасуда жəрдемдесудi;
6) инновациялық қызметтi жүзеге асыру үшiн қажеттi жұмыстар мен қызмет
көрсетулердi шарт талаптары бойынша берудi;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтiн өзге де қызметтi жүзеге
асырады.
Бюджет қаражаттарының есебiнен жүзеге асырылатын қолданбалы ғылыми
зерттеулердi жүргiзу кезiнде тəжiрибелiк-конструкторлық жұмыстар технопарктердiң
жəне (немесе) тиiстi материалдық-техникалық базасы бар ғылыми ұйымдардың базасында
орындалады.
Технопарктi салу жобасы уəкiлеттi органмен келiсiлуге тиiс.
3. Технопарктердiң жанынан сараптама кеңестерi құрылады, олардың қызметi
уəкiлеттi орган айқындаған тəртiппен жүзеге асырылады.";
мынадай мазмұндағы 8-1-баппен толықтырылсын:
"8-1-бап. Инновацияларды тарату орталықтары
Инновацияларды тарату орталықтары ғылыми-зерттеу ұйымдарының базасында
құрылады жəне инновацияларды қолдану практикасын үйрету жөнiндегi арнаулы бiлiм
беру бағдарламаларын iске асыру арқылы инновациялық қызметтi дамытуды қолдауды
жүзеге асырады.";
5) 3-тарау алып тасталсын;
6) 4-тарау мынадай редакцияда жазылсын:
"4-тарау. Инновациялық гранттар
17-бап. Инновациялық гранттар беру
Инновациялық гранттар:
1) тəжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды жəне (немесе)
қолданбалы сипаттағы тəуекелдi зерттеулердi орындауға;
2) инновациялық жобаның техникалық-экономикалық негiздемесiн дайындауға;
3) шет мемлекеттерде жəне (немесе) халықаралық патент ұйымдарында зияткерлiк
меншiк объектiсiн патенттеуге;
4) инновациялық технологияларды сатып алуға берiледi.
Инновациялық гранттарды беру Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған
тəртiппен конкурстық негiзде жүзеге асырылады.
18-бап. Инновациялық гранттарды беру шарттары
1. Тəжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарға жəне (немесе) қолданбалы сипаттағы
тəуекелдi зерттеулердi орындауға инновациялық грант беру инновациялық гранттарды
алуға үмiткер инновациялық жобалардың мемлекеттiк ғылыми-техникалық,
экономикалық жəне, қажет болған жағдайда, экологиялық сараптамаларының, сондай-ақ
патенттiк зерттеулерiнiң нəтижелерi бойынша жүргiзiледi.
2. Тəжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарға жəне (немесе) қолданбалы сипаттағы
тəуекелдi зерттеулердi орындауға арналған инновациялық гранттар нəтижелердi үш жыл
iшiнде енгiзу шартымен берiледi.
3. Инновациялық жобаның техникалық-экономикалық негiздемесiн дайындауға
арналған инновациялық грант инновацияға мүлiктiк құқықтары бар тұлғаға берiледi.

4. Шет мемлекеттерде жəне (немесе) халықаралық патенттiк ұйымдарда зияткерлiк
меншiк объектiсiн патенттеуге арналған инновациялық грант қорғау құжаттарын алуға
құқықтары бар тұлғаға берiледi.
5. Инновациялық технологияларды сатып алуға арналған инновациялық грант
уəкiлеттi органға технологияларды енгiзу жөнiнде қабылданған шаралар туралы кезеңдiк
есептер табыс ете отырып, инновациялық грант туралы шартта айқындалған мерзiм iшiнде
грант алушының кəсiпорнында инновациялық технологияны мiндеттi түрде енгiзу
шартымен берiледi.".
2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

