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№5 АЙ САЙЫНҒЫ АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНЬ 
2014 ЖЫЛҒЫ 5 НАУРЫЗ 

 
«Технологияларды коммерцияландыру» ЖШС-нің 2014 жылға арналған технологияларды 

коммерцияландыру бойынша гранттар Бағдарламасы 
 

«Технологияларды коммерцияландыру орталығы» ЖШС-нің 2014 жылға арналған 
технологияларды коммерцияландыру бойынша гранттар Бағдарламасына қатысуға өтінімдерді 
қабылдаудың болжалды қорытындылары шықты.  
Берілген өтінімдердің жалпы саны 524 жоба, оның ішінде: 
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Гранттық бағдарламаны іске асыру бойынша кураторлар: 
Мұрат Мақсұтұлы Сартбаев, 8-7172-728-708, моб. 8-701-784-08-51,  
e-mail: msartbayev@mail.ru; 
Әсем Сексембайқызы Жүсіпова, 8-7172-728-707, e-mail: asem_zhusupova@mail.ru 
 

Іс-шараларға шақыру: 
 

1. Коммерцияландырудың 8-ші Реакторы, Рига қаласы (Латвия): 
2014 жылғы 26-29 наурыз мерзімі аралығында Рига қаласында коммерцияландырудың 8-ші 
Реакторы өтеді. Бұл шара бизнес-бірлестіктер өкілдерінің қатысуымен start-up компанияларын 
құру жолымен кеңес дәуірінен кейінгі ғалымдардың ғылыми әзірлемелері мен технологияларын 
коммерцияландыруға бағытталған. Қазақстаннан 60 жобадан астам жоба қабылданды. Биылғы 
жылы Реакторға қатысу үшін сарапшылармен 5 елдің ішінен 12 жоба таңдалды, оның ішінде 
«Технологияларды коммерцияландыру орталығы» ЖШС-мен бірлесіп қазақстандық 
ғалымдармен 3 технология ұсынылды: 

1)  «Наноборқылдақ күйіктастан сенсор негізінде дән ылғалдылығын бақылау құралын өндіру 
технологиясы», жетекші әзірлеуші – Владимир Александрович Колесников, Қарағанды 
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қаласының Е.А. Букетов атындағы ҚарГУ жанындағы «Иондық-плазмалық технологиялар және 
заманауи аспап жасау» Ғылыми-зерттемелік орталық; 

2) «Пиролиз режиміндегі сутепкішті көміртектік наноматериалдарын және көмірсутекті 
қалдықтарының жануы технологияларын өндіру, және олардың негізінде гидрооқшаулық 
материалдарын әзірлеу», жетекші әзірлеуші – Ерхан Тастемірұлы Әлиев, Жану проблемалары 
институты, Алматы қаласы; 

3) «Қазақстандық адамтамырдан өнімдерді шығару – азықтық және парфюмерлік-
косметикалық өнеркәсібіне арналған сахара цистанхесі», жетекші әзірлеуші – Қанат Нұрұллаұлы 
Сәрсенбаев, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, Астана қаласы. 
Толық ақпарат: commercializationreactor.com 
 
2. Зияткерлік меншік мәселелері бойынша дөңгелек үстел, Астана қаласы: 
Астана қаласында, шамамен 2014 жылғы 8 сәуірде 
«Зияткерлік меншік объектілерін әзірлеу, қорғау және 
коммерцияландыру» тақырыбында Дөңгелек үстел өтеді. 
Мақсаты – Тиімді сату және нарықта инновацияны жылжыту 
мақсатында зияткерлік меншікті басқару процессін болысу. 
Талқыланатын тақырыптар: 
1-ші сессия «Қазақстан Республикасындағы зияткерлік 
меншік объектілерін әзірлеу, құқығын қорғау және 
коммерцияландырудың заңдылық аспектілері»; 
2-ші сессия «ЖОО және ҒЗИ зияткерлік меншік объектілерін пайдалану және 
коммерцияландыру». 
 
3. Халықаралық конференция, Стамбул қаласы (Түркия): 
Дүниежүзілік су қауымдастығы тарапынан Халықаралық Су 
Ассоциациясы (IWA) 2014 жылғы 28-30 мамыр мерзімі 
аралығында «Шығыс+Батыс» су секторының жас 
мамандарының 6-шы Шығыс-Еуропалық конференциясын 
өткізеді. 
Конференция тақырыбы: 

 Табиғи және ағынды суларды тазартудың заманауи 
технологиялары;  

 Тұнбаларды өңдеудің заманауи технологиялары; 

 Суды айналымда пайдалану, жасыл энергия; 

 Табиғи су ресурстарын басқару; 

 Су саласындағы нормалар және стандарттар. 
Толық ақпарат: www.iwahq.org 
 
Телефон бойынша анықтамалар: 
Білім тарату басқармасы, +7 (7172) 728-706, e-mail: info@cest.kz 

  

«Технологияларды коммерцияландыру 
орталығы» ЖШС Қазақстан Республикасындағы 
Дүниежүзілік банкінің «Технологияларды 
коммерцияландыру» жобасын әзірлеу аясында 
құрылды 
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