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№

Милдеттери/ Иш-чаралар
I.

Индикаторлор/
Күтүлгөн натыйжа

Жооптуулар

Мөөнөтү

Бюджет
(миң сом)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН ЖАРАТУУ БОЮНЧА МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРДҮ КҮЧӨТҮҮ

Авторлорго интеллектуалдык иштин жаңы 1.
Сыйлыктардын саны;
натыйжаларын жаратууга жана ойлоп
2.
Укуктук
коргоо
алуу
процессинде
ойлоп
табуучулардын, авторлордун жана илимий
табуучулардын,
авторлордун
жана
илимий
кызматкерлердин кадыр-баркын
кызматкерлердин
кызыкчылыктарын
эске
алып,
жогорулатууга өбөлгө түзүү
методикалык сунуштамалардын долбоорлорун иштеп чыгуу
боюнча сунуштардын саны
1.1.1 «ИМди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн»
ИМдин жаңы объектилерин жаратууга
Уюштуруу
деген конкурсту өткөрүү
түрткү
берүү.
Балдардын
жана
комитети,
жаштардын
илимий-техникалык Уюштуруу иштери
чыгармачылыкка болгон кызыкчылыгын
жана стратегия
жогорулатуу. Укуктарды жамааттык
бөлүмү
башкарууну өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү
(секретариат)
автордук
укук
объектилерин
Экспертиза
пайдалануучуларды сыйлоо.
башкармалыгы
Коомчулукка ИМдин ролу жана Автордук укук жана
мааниси
тууралуу
маалыматты
чектеш укуктар
жайылтуу
башкармалыгы
ИМ Мамфонду
МПТК
Пресс-кызматы
1.1.2 ИМ объектилерине укуктук коргоо алуу Коомдук угууларды өткөрүү.
ИМ Мамфонду
боюнча
методикалык
сунуштамалардын ИМ объектилерине укуктук коргоо алуу,
долбоорлорун талкуулоо боюнча авторлор, аларды киргизүү жана коммерциялык
1.1

1

31.12.2018-ж.
чейин

15.04.2018-ж.
чейин

01.10.2018-ж.
чейин

36,0

ойлоп табуучулар, ИИИ жана КР УИАнын максатта пайдалануу процессинде ойлоп
өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүү
табуучулардын, авторлордун, илимий
кызматкерлердин
кызыкчылыктарын
эске алуу
ИМ объектилерин жаратуу процессине 1.
Коомчулукка маанилүү иш-чаралардын саны;
мамлекеттик, илимий-изилдөө жана жеке 2.
Кызматтык ойлоп табууларга өтүнмөлөрдүн үлүшү
ишканаларды тартуу
1.2.1 Университеттерде интеллектуалдык менчик
Эстон тарап менен университеттердин
Эл аралык бөлүм
объектилерин коммерциялаштыруу
базасында интеллектуалдык менчик Инновациялар жана
маселелери боюнча тегерек стол өткөрүү
объектилерин
коммерциялаштыруу
стратегиялык
боюнча ишти өркүндөтүү боюнча
өнүктүрүү
тажрыйба алмашуу
башкармалыгы

31.12.2018-ж.
чейин

1.2.2 “ЖОЖдо жана ИИИде интеллектуалдык
менчиктин саясаты” деген семинар өткөрүү
(Ош ш.)

Инновациялар жана
стратегиялык
өнүктүрүү
башкармалыгы
ИМ Мамфонду,
КР УИАнын Суу
көйгөйлөрү жана
гидроэнергетика
институту
Экспертиза
башкармалыгы

01.06.2018-ж.
чейин

246,1

20.10.2018-ж.
чейин

17,0

1.
ТИКБ филиалдарынын саны;
2.
ТИКБнын
кызмат
көрсөтүүлөрүн
пайдалануучулардын саны;
3.
ТИКБнын сыйланган координаторлорунун саны;
4.
Китепкананын
электрондук
форматта
ресурстарынын көлөмү
1.3.1 ТИКБнын филиалдарынын тарамын кеңейтүү Региондордо ТИКБнын кызматтарын
ИМ Мамфонду
жана
өнүктүрүү
жана
“Патенттик жеткиликтүү кылууну камсыздоо
маалыматтарды
издөөдө
Интернетресурстарды пайдалануу” деген темада окутуу
тренингин өткөрүү

31.12.2018-ж.
чейин

1.2

Мамлекеттик, ИИИнин жана жеке
ишканалардын ойлоп табуучулук жана
инновациялык ишин жигердендирүү

1.2.3 “Энергетика тармагындагы инновациялык Энергетика тармагындагы
технологияларды
өнүктүрүү
аркылуу инновациялык технологияларды
энергиянын майнаптуулугун жогорулатуу” киргизүү
деген тегерек стол өткөрүү
1.2.4 Кызматтык ойлоп табууларга өтүнмөлөрдүн
санын көбөйтүүгө көмөктөшүү

1.3

Мамлекеттик,
илимий-изилдөө
институттардын
жана
жеке
ишканалардын ойлоп табуучулук жана
инновациялык ишин жигердендирүү

ИМОну жаратуу үчүн инфраструктураны
өнүктүрүү

2

30.04.2018-ж.
чейин

01.12.201-ж.
чейин

20.11.2018-ж.
чейин

34,0

1.3.2 Жылдын жыйынтыгы боюнча ТИКБнын ТИКБнын ишин шыктандыруу
мыкты
координаторлоруна
бир
жолу
берилүүчү стипендияны тапшыруу

ИМ Мамфонду

1.3.3 МПТКнын ресурстарын электрондук түргө Кыйынчылык
менен
алынуучу
МПТК
өткөрүү
маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк
түзүү
1.4 ИМ объектилерин жаратууга мамлекеттик 1.
“Мыкты инновациялык долбоор” деген конкурсту
тапшырыктарды түзүү
өткөрүү үчүн артыкчылыктуу багыттардын саны
1.4.1 “Мыкты инновациялык долбоор” деген Мамлекеттик тапшырыктарды түзүүгө Инновациялар жана
конкурсту өткөрүү үчүн артыкчылыктуу көмөктөшүү.
Жаратылуучу
ИМ
стратегиялык
багыттарды аныктоо
объектилеринин сапатын жогорулатуу
өнүктүрүү
башкармалыгы
1.5 Таланттуу балдарды жана жаштарды 1.
Сыйланган балдардын жана жаштардын саны
табуунун жана чыгармачылык процесске
тартуунун механизмдерин иштеп чыгуу
1.5.1 Балдарга жана жаштарга илимий-техникалык Балдардын жана жаштардын илимийИМ Мамфонду
чыгармачылык
жаатындагы
жетишкен техникалык чыгармачылыкка
ийгиликтери үчүн бир жолу берилүүчү кызыгуусун арттыруу
стипендияны тапшыруу
1.5.2 “Биз
XXI кылымдын интеллектуалдары” Балдардын жана жаштардын илимийИМ Мамфонду,
деген эл аралык жаштар конкурсунун техникалык чыгармачылыкка
«Алтын Түйүн»
жеңүүчүлөрүн сыйлоо
кызыгуусун арттыруу
РБИТА
1.6 Балдар илимий-техникалык чыгармачылык 1.
Илимий-техникалык чыгармачылык ийримдеринин
ийримдеринин санын көбөйтүү, окуу- саны;
методикалык материалдарын иштеп чыгуу
2.
Балдарды
илимий-техникалык
чыгармачылыкка
кызыктыруу
1.6.1 Ош
облусунда
2
илимий-техникалык Алардын чыгармачылык жөндөмдөрүн
ИМ Мамфонду
чыгармачылык ийрим ачуу
ачуу
үчүн
балдар
жаштар
мүмкүнчүлүктөрүн кеңири жайылтууну
камсыздоо.
Техникалык
жана
чыгармачылык
натыйжалардын сапатын жогорулатуу
1.6.2 “Балдарды робототехникага үйрөтөбүз” деген Балдарды
инженердик-техникалык
ИМ Мамфонду,
техникалык чыгармачылык ийримдеринин конструкциялоо
жана
Региондук БЧБ
жетекчилери үчүн республикалык
робототехниканын негиздерине үйрөтүү
жана БУБ
семинар-практикум өткөрүү (Бишкек)
процессинде
балдардын
илимийтехникалык
мүмкүнчүлүктөрүн
өркүндөтүү
3

26.04.2018

150,0 (ГП)

01.12.2018-ж.
чейин
31.12.2018-ж.
чейин
01.02.2018-ж.
чейин

31.12.2018-ж.
чейин
30.04.2018-ж.
чейин

65,0 (ГП)

30.04.2018 ж.
чейин

250,0(ГП)

31.12.2018-ж.
чейин

01.12.2018-ж.
чейин

118,9 (ГП)

30.03.2018-ж.
чейин

28,5 (ГП)

Баткен
облусунун
райондук
балдар
чыгармачылык борборлорунун базасында
ойлоп табуучулук – компьютердик экспрессмектеп өткөрүү
1.6.4 Талас районунун балдар чыгармачылык
борборунун
негизинде
“Техникалык
моделдөөнүн
негиздери
–
техникалык
чыгармачылыкты өнүктүрүүдөгү алгачкы
кадамдар" деген мастер – класс өткөрүү
1.7 Жеткиликтүү билим берүү жана маалымат
ресурстарын жана эл аралык жана
региондук өнөктөштөрдүн тажрыйбаларын
пайдалануу
1.6.3

1.7.1 ИМБДУнун билим берүү программаларына
катышуу
1.7.2 БжИМ
менен
бирге
ЖОЖдорго
“Интеллектуалдык
менчик”
деген
факультативдик курсту киргизүү маселелери
боюнча бирге иш алып баруу
1.7.3 РМИМАда аралыктан окутуу прграммасы
боюнча ИМ чөйрөсүндө адистерди окутуу
1.8 Өнүктүрүүдө ИМдин ролу жана мааниси
жөнүндө коомго маалымат
берүүнү
жогорулатуу
1.8.1 Кыргызпатенттин
ашыруу

PR-кампаниясын

ишке

1.8.2 ЖОЖдор үчүн ИМ объектилерин укуктук
коргоо маселелери боюнча окутуу курстарын
окутуу
(КРСУ, КМКТАУ, КРӨгө караштуу КМЮА,
КМУУ, Б. Бейшеналиева атындагы КМИУ,
БГУ, ИТЭУ, “Манас” КТУ жана региондук
ЖОЖдор (Нарын, Талас, Каракол, Ош, ЖалалАбад, Чүй облусу, Кызыл-Кыя)

Ийрим
жетекчилеринин
ойлоп
табуучулук жөндөмдөрүн, маалыматтык
сабаттуулугун жогорулатуу

ИМ Мамфонду,
Региондук БЧБ
жана БУБ

30.01.2018-ж.
чейин

74,0 (ГП)

Балдарды алгачкы техникалык моделдөө
сабактарына көндүрүү жана колдоо
көрсөтүү.

ИМ Мамфонду,
Региондук БЧБ
жана БУБ

30.01.2018-ж.
чейин

34,0 (ГП)

1.
ИМБДУ жана РМИМАда аралыктан окутуу 31.12.2018-ж.
программасы боюнча окутулган адистердин жана
чейин
студенттердин саны;
2.
Ар кандай топтор үчүн ИМ чөйрөсүндө билим берүү
программасы
ЖОЖдордун өкүлдөрүнө ИМБДУнун
ИМ Мамфонду
01.12.2018-ж.
билим берүү программаларына катышуу
чейин
жөнүндө маалымат берүү
Курсту өткөрүү мазмунун иштеп чыгуу,
Автордук жана
01.12.2018-ж.
окуу-методикалык адабияттар менен
чектеш укуктар
чейин
камсыздоо,
ошондой
эле
башкармалыгы
окутуучулардын кадрдык маселелерин
иштеп чыгуу
Тастыкталган адистердин санын
ИМ Мамфонду
01.12.2018-ж.
жогорулатуу
Эл аралык бөлүм
чейин
1.
Калктын ишеним көрсөтүү индексинин пайызы;
31.12.2018-ж.
2.
PR-кампания;
чейин
3.
«ИМ» факультативдик курс киргизилген окутуу
программасында ЖОЖдун саны
Коомчулуктун ИМдин маанисин жана
Пресс-катчы
01.12.2018-ж.
аны пайдалануудан пайда алууну
чейин
түшүнүүсү
ИМ маселелери боюнча ЖОЖдордун
Автордук жана
01.12.2018-ж.
студенттеринин,
аспиранттарынын,
чектеш укуктар
чейин
окутуучуларынын
жана
ИИИ
башкармалыгы,
өкүлдөрүнүн
маалымат
деңгээлин
Экспертиза
жогорулатуу
башкармалыгы,
Укук башкармалыгы,
Инновациялар жана
стратегиялык
4

20,0

1.8.3 ИМОго укуктук коргоо берүү маселелери
боюнча
бизнес-коомчулукка,
авторлорго,
ойлоп табуучуларга маалымат берүү боюнча
түшүндүрүү иштерин өткөрүү

ИМОго
укуктук
коргоо
берүү
маселелери
боюнча
бизнескоомчулукка,
авторлорго,
ойлоп
табуучуларга маалымат берүү деңгээлин
жогорулатуу

1.8.4 Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык жана
Улуттук
күнүнө
арналган
салтанаттуу
жыйналышты уюштуруу

Коомчулукка ИМдин ролу жана
мааниси тууралуу маалымат берүүнү
жогорулатуу.
Кыргызпатент өткөрүүчү иш-чараларды
уюштурууну камсыздоо

1.8.5 ИМБДУ менен бирге салттуу билимдер
боюнча региондук семинар уюштуруу жана
өткөрүү
(Кыргыз
Республикасынын
Өкмөтүнө
караштуу Интеллектуалдык менчик жана
инновациялар
мамлекеттик
кызматынын
түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата)

Коомчулукка ИМдин ролу жана
мааниси тууралуу маалымат берүүнү
жогорулатуу.
Салттуу
билимдер
чөйрөсүндө
актуалдуу маселелерди талкуулоо

өнүктүрүү
башкармалыгы
Автордук жана
чектеш укуктар
башкармалыгы
Экспертиза
башкармалыгы,
Укук башкармалыгы,
ИМ Мамфонду
Уюштуруу
комитети,
Уюштуруу иштери
жана стратегия
бөлүмү
(катчылык)
Уюштуруу
комитети,
Уюштуруу иштери
жана стратегия
бөлүмү
(катчылык)
Экспертиза
башкармалыгы,
Эл аралык бөлүм
Автордук жана
чектеш укуктар
башкармалыгы

1.8.6 БжИМ
менен
бирге
ЖОЖдорго Курсту өткөрүү мазмунун иштеп чыгуу,
“Интеллектуалдык
менчик”
деген окуу-методикалык адабияттар менен
факультативдик курсту киргизүү маселелери камсыздоо,
ошондой
эле
боюнча бирге иш алып баруу
окутуучулардын кадрдык маселелерин
иштеп чыгуу
1.9 Региондордо ойлоп табуучулук жана
1.
Коомчулукка маанилүү иш-чаралардын саны;
чыгармачылык ишти активдештирүү
2.
Сунуштамалардын саны;
1.9.1 Ойлоп табуучулар жана бизнес-коомчулукту
ИМ
авторлору
менен
бизнесЭкспертиза
тартуу менен тегерек стол өткөрүү
тузүмдөрдүн бизнес-түзүмдөрдүн өз ара
башкармалыгы,
иштеши
үчүн
коммуникациялык Инновациялар жана
аянтчаларды түзүү.
стратегиялык
Мамлекеттик-жеке
өнөктүктүн
өнүктүрүү
негизинде
өтүнмөлөрдүн
жана
башкармалыгы,
жаратылган ИМ объектилеринин санын
ИМ Мамфонду
көбөйтүү.
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01.12.2018-ж.
чейин

26.04.2018-ж.
чейин

193,0

01.10.2018-ж.
чейин

2000,0

01.12.2018-ж.
чейин

31.12.2018-ж.
чейин
01.10.2018-ж.
чейин

84,2

1.9.2 Салттуу билимдер ээлери менен жолугушуу.
Кыргыз Республикасынын региондорунан
салттуу билимдерди чогултуу жана иштеп
чыгуу (Чүй облусу, Талас облусу), ошондой
эле этникалык кыргыздар жашаган Кытай
провинцияларында)
1.9.3 ИМБДУ менен бирге “Марракеш келишими –
кол койгондон беш жылдан кийин: саясаттан
ишке карай” деген темада семинар өткөрүү

Салттуу билимдер боюнча маалыматтар СЖ жана СБ сектору
базасын толтуруу, мүмкүнчүлүктүү
өтүнмө ээлерин табуу

01.12.2018-ж.
чейин

220,0

Автордук жана
23-24.04.2018
580,0
чектеш укуктар
башкармалыгы,
Укук
башкармалыгы,
Эл аралык бөлүм,
МПТК
II. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИНЕ УКУКТАРДЫ АЛУУНУН ЖАНА КОРГООНУН МЕХАНИЗМДЕРИН
ЖАКШЫРТУУ

№

Милдеттери/ Иш-чаралар

2.1

Интеллектуалдык иштин натыйжаларына
укук берүүнүн жол-жоболорун жакшыртуу.
Өтүнмөлөрдү берүүдө жана карап чыгууда
IT-технологияларын пайдаланууну кеңейтүү

2.1.1 “Патент Мыйзамы” КР Мыйзамын өркүндөтүү
боюнча сунуштарды иштеп чыгуу
2.1.2 “Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө” КР
Мыйзамын өркүндөтүү боюнча сунуштарды
иштеп чыгуу
2.1.3 Өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүү
киргизилгендигине ылайык ИМ объектилерине
иш кагаздарын жүргүзүү боюнча ЧУАга
өзгөртүлөрдү киргизүү
2.1.4 Электрондук түрдө документтер менен иштөө
системасын киргизүү

Калкка автордук укук жана чектеш
укуктар чөйрөсүндө маалымат берүү
деңгээлин жогорулатуу

Индикаторлор/
Жооптуулар
Күтүлгөн натыйжа
1.
ЧУА долбоорлорунун саны;
2.
Ведомстволук актылардын саны;
3.
ИМ объектилерине электрондук түрдө келип түшкөн
өтүнмөлөрдүн үлүшү;
4.
Электрондук документ жүргүзүү
ИМОго
укуктук
коргоо
берүү
Экспертиза
системасын өркүндөтүү
башкармалыгы,
Укук башкармалыгы
ИМОнун укуктук коргоо берүүнүн
Экспертиза
системасын өркүндөтүү
башкармалыгы,
Укук башкармалыгы
Ведомствонун
ички
актыларын
Стратегиялык
“Электрондук башкаруу жөнүндө” жана
өнүктүрүү жана
“Электрондук кол тамга жөнүндө” КР
инновациялар
Мыйзамына ылайык келтирүү
башкармалыгы
Тиешелүү түзүмдүк
бөлүмдөр
Корпоративдик маалыматтарды
Маалыматтык
борбордоштурулган башкаруу (МББС)
технологиялар
сектору,
Кадрлар жана иш
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Мөөнөтү
31.12.2018-ж.
чейин

01.12.2018-ж.
чейин
01.12.2018-ж.
чейин
01.12.2018-ж.
чейин

2018-2019

Бюджет
(миң сом)

кагаздарын
жүргүзүү
1.
ИМ жаатындагы укук бузууларга бөгөт коюу боюнча 31.12.2018-ж.
ВАКтын отуруму;
чейин
2.
«Антиконтрафакт» форумунун катышуучуларынын
саны

Контрафакттык продукциянын
жайылтылышын төмөндөтүү үчүн
мамлекеттер аралык жана ведомстволор
аралык өз ара иштешүүнү жөнгө салуу
жана укук бузуулар менен күрөшүү
жыйынтыгын жогорулатуу
2.2.1 ИМ жаатындагы укук бузууларга бөгөт коюу Өлкөнүн рыногунда контрафакттык
боюнча ведомстволор аралык комиссиянын продукциянын деңгээлин төмөндөтүүгө
отурумун өткөрүү
багытталган чечимдерди иштеп чыгуу
2.2

Укук башкармалыгы
Автордук жана
чектеш укутар
башкармалыгы

“Антиконтрафакт” эл аралык форумуна ИМ объектилерине укуктарды коргоо
Кыргызпатенттин өкүлдөрүнүн катышуусун боюнча иш-аракеттерди
камсыздоо
координациялоо жөнүндө ЕАЭБдин
келишиминин алкагында жигердүү
иштешүү
ИМ чөйрөсүндөгү укук бузуулар менен
күрөшүү
2.3 Жарандык коомду ИМ укуктарын жүзөгө 1.
Коомчулукка маанилүү иш-чаралардын саны;
ашыруу процессине тартуу, сотко чейин
2. Окутулган медиатор
талаш-тартыштарды жөнгө салуу үчүн
медиация институтун түзүү
2.3.1 КРда
медиация
институтун
киргизүү КРда
ИМ
жаатындагы
талаш- Укук башкармалыгы
чөйрөсүндө актуалдуу жана практикалык тартыштарды жөнгө салуу боюнча
Эл аралык бөлүм
маселелер боюнча семинар өткөрүү
медиацияны колдонуу үчун негиздерди
түзүү
2.3.2 ИМге байланыштуу талаш-тартыштарды чечүү Коомдун
жана
укук
ээлеринин Укук башкармалыгы
боюнча медиаторлорду окутууну уюштуруу
кызыкчылыктарынын балансын сактоо
Эл аралык бөлүм
2.4 Эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен 1.
Санариптик чөйрөдө АУжЧКны коргоо боюнча
санариптик чөйрөдө ИМди майнаптуу сунуштардын саны
коргоо механизмдерин иштеп чыгуу
2.4.1 Ысык-Көл облусунда “Им чөйрөсүндөгү Санариптик
технологияларды
Автордук жана
санариптик технологиялар” деген темада пайдалануу чөйрөсүндө чет өлкөлөр
чектеш укуктар
ЕАКОПтун алкагында эл аралык семинар менен тажрыйба алмашуу.
башкармалыгы
өткөрүү
Санариптик чөйрөдө автордук укук
Эл аралык бөлүм
жана чектеш укуктар объектилерин
коргоо боюнча сунуштарды иштеп
чыгуу

01.12.2018-ж.
чейин

2.2.2
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31.12.2018-ж.
чейин

31.07.2018-ж.
чейин

01.12.2018-ж.
чейин
31.12.2018-ж.
чейин
01.10.2018-ж.
чейин

700,0

ИМге болгон сый-урмат маданиятын
калыптандыруу
2.5.1 TRIPS Макулдашуусуна өзгөртүүлөрдү
киргизүү жөнүндө протоколго кошулууга
байланыштуу “Саламаттык сактоодо
мажбурлоочу лицензияны колдонуу” деген
тема боюнча тегерек стол өткөрүү
2.5.2 КР ИИМ Академиясы менен бирге Кыргыз
Республикасында интеллектуалдык менчикти
укуктук коргоо маселелери боюнча тегерек
стол өткөрүү
2.5

2.5.3 КРӨгө караштуу КМЮА менен бирге
интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо
маселелери боюнча тегерек стол өткөрүү
2.5.4 Программалык камсыздоого автордук укукту
коргоо жана сактоо маселелери боюнча
тегерек стол өткөрүү
2.5.5 Б. Бейшеналиева атындагы Маданият жана
искусство кыргыз мамлекеттик университети
менен бирге автордук укук жана чектеш
укуктар объектилерин коргоо маселелери
боюнча тегерек стол өткөрүү
2.5.6

«Каракчылыкка жол жок - 2018» акциясын
өткөрүү

1.

Коомчулукка маанилүү иш-чаралардын саны

31.12.2018-ж.
чейин
сентябрьоктябрь, 2018

Коомдук талкуулоо

Укук башкармалыгы
Экспертиза
башкармалыгы,
Эл аралык бөлүм

КР
ИИМ
Академиясынын
курсанттарын,
жогорку
курстун
студенттерин
жана
профессордукокутуучулар курамын интеллектуалдык
менчик чөйрөсүндөгү мыйзамдар жана
интеллектуалдык менчик жаатындагы
ченемдик укуктук актыларды иш
жүзүндө колдонуу менен тааныштыруу
КРӨгө
караштуу
КМЮАнын
магистранттарынын интеллектуалдык
менчик маселелери боюнча билим
деңгээлин жогорулатуу
Финансы полициясынын органдарына
программалык камсыздоого автордук
укукту коргоо жана сактоонун мааниси
тууралуу маалымат берүү деңгээлин
жогорулатуу
Авторлорду,
укук
ээлерин
жана
автордук укук жана чектеш укуктар
объектилерин
пайдалануучуларды
автордук укук жана чектеш укуктар
чөйрөсүндөгу
мыйзамдар
менен
тааныштыруу
Автордук укук жана чектеш укуктар
жаатындагы КР мыйзамдарын сактоого
үндөө,
интеллектуалдык
менчикке
укуктарды
бузууларды
болтурбоо
идеяларын жайылтуу, авторлордун жана
укук ээлеринин укуктарын коргоо,
ошондой эле калкка маалымат берүүнү
жогорулатуу жана ИМ объектилери
камтылган контрафакттык продукцияга

Автордук жана
чектеш укуктар
башкармалыгы
Укук башкармалыгы

28.02.2018-ж.
чейин

--

Автордук жана
чектеш укуктар
башкармалыгы
Укук башкармалыгы
Автордук жана
чектеш укуктар
башкармалыгы
Укук башкармалыгы

30.04.2018-ж.
чейин

--

Автордук жана
чектеш укуктар
башкармалыгы

31.05.2018-ж.
чейин

Автордук жана
чектеш укуктар
башкармалыгы

01.12.2018-ж.
чейин
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106,6

31.10.2018-ж.
чейин

150,0

байланыштуу
терс
мамилени
калыптандыруу
Республиканын региондорунда автордук
укук жана чектеш укуктар объектилерин
пайдаланууга
автордук
сыйакыны
чогултууну жогорулатуу

2.5.7 Ысык-Көл, Баткен, Жалал-Абад облустары
Автордук жана
2018-ж. II, III,
боюнча лицензиялык келишимдерди түзүү
чектеш укуктар
IV кварталдары
жана автордук сыйакыларды чогултуу үчун
башкармалыгы
республиканын региондорунда автордук укук
жана
чектеш
укуктар
объектилерин
пайдалануучулар
менен
пропагандалоотүшүндүрүү иштерин өткөрүү
III.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ОБЪЕКТИЛЕРИН ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН ШАРТТАРДЫ ТҮЗҮҮ
№

Милдеттери/ Иш-чаралар

3.1

Бюджеттик
чөйрөдөгү
интеллектуалдык менчикти
боюнча ишин колдоо

уюмдардын
пайдалануу

3.1.1

ИМдин
натыйжаларын
коммерциялык
максатта ишке ашыруу жана натыйжаларын
пайдаланууга киргизүү маселелери боюнча
иш-чараларды өткөрүү (ЖОЖдо менен бирге)

3.1.2

ЖОЖдордо,
объектилерин
көмөктөшүү

ИИИде
жаратылган
ИМ
пайдаланууга
киргизүүгө

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга
автордук сыйакыны төлөө боюнча маселелер
боюнча сунуштарды киргизүү
3.1.4 РМИМАда аралыктан окутуу программасы
боюнча ишканалар жана бюджеттик уюмдар
үчүн 4 патент таануучу-адисти окутуу
3.1.3

Индикаторлор/
Жооптуулар
Күтүлгөн натыйжа
1.
Жеке ИМОго байланыштуу коммерциялык иш
жүргүзүү үчүн концепция иштеп чыгуу үчүн берилген
сунуштардын саны;
2.
Тандалган инновациялык долбоорлордун саны;
3.
Автордук сыйакыны төлөө маселелери боюнча
берилген сунуштардын саны;
4.
Окутулган патент таануучу-адистердин саны
Мамлекеттик ЖОЖдорго жеке ИМОго
ИМ Мамфонду,
байланыштуу коммерциялык максатта
Экспертиза
иш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү
башкармалыгы
ЧУАга
өзгөртүүлөрдү
киргизүү
маселелери боюнча концепция иштеп
чыгуу үчүн сунуштарды иштеп чыгуу
Келечектүү
инновациялык
Стратегиялык
долбоорлорду тандоо жана баалоо.
өнүктүрүү жана
Инновациялык
долбоорлорду
инновациялар
илгерилетүүгө көмөктөшүү
башкармалыгы
Автордук
сыйакыны
чогултууну
Автордук жана
жогорулатуу
чектеш укуктар
башкармалыгы
ИМ чөйрөсүндөгү ишканалардын жана
Мамреестрлер
бюджеттик
уюмдардын
бөлүмү
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү
Экспертиза
башкармалыгы,
Эл аралык бөлүм
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Мөөнөтү

66,0

Бюджет
(миң сом)

31.12.2018-ж.
чейин

01.12.2018-ж.
чейин

59,0

01.11.2018-ж.
чейин

10 000,0

01.07.2018-ж.
чейин
01.12.2018-ж.
чейин

80,0

3.2

3.2.1

3.2.2

ЧОИни фискалдык, административдик
жана мыйзамдык ченемдерди иштеп чыгуу
жана
ишке
ашыруу
аркылуу
ИМ
объектилерин киргизүүгө көмөктөшүү
“ИМ
объектилерин
коммерциялаштыруу
жөнүндө” КР Мыйзамынын долбоорун иштеп
чыгуу
“Инновациялык иш жөнүндө жөнүндө” КР
Мыйзамын актуалдаштыруу

Жеткиликтүү адистештирилген окутуу
программаларын пайдалануу менен ИМди
илгерилетүү, баалоо жана башкаруу боюнча
адистерди даярдоо
3.3.1 ИМди башкаруу боюнча окутууну уюштуруу
3.3

1.
Мыйзам долбоору
2.
Жеке инвестицияларды тартуу үчүн киргизилген
сунуштардын саны

31.12.2018-ж.
чейин

ИМ объектилерин коммерциялаштыруу
үчүн укуктук шарттарды түзүү

01.12.2018-ж.
чейин

Укук башкармалыгы
ИМ Мамфонду

Инновациялык ишти өнуктүрүү үчүн
укуктук шарттарды түзүү

Стратегиялык
өнүктүрүү жана
инновациялар
башкармалыгы
ИМди башкаруу боюнча адистердин саны

01.12.2018-ж.
чейин

1.

31.12.2018-ж.
чейин

ИМди башкаруу боюнча
даярдоо

Стратегиялык
өнүктүрүү жана
инновациялар
башкармалыгы
Эл аралык бөлүм
3.4
ИМ авторлору менен бизнес-түзүмдөрдүн өз 1.
ИМ авторлору менен бизнес-түзүмдөрдүн өз ара
ара иштеши үчүн демонстрациялыкиштеши үчүн өткөрүлгөн демонстрациялык-тажрыйба
тажрыйба аянтчаларын түзүү
аянтчалардын саны (көргөзмөлөр, жарманкелер);
2.
Технопарктардын саны
3.4.1 «Интеллектуалдык
жана
инновациялык Республиканы экономикалык өнүктүрүү
Стратегиялык
ресурстар - 2018» көргөзмөсүн уюштуруу
үчүн
келечектүү
инновациялык
өнүктүрүү жана
технологияларды
тандоо
жана
инновациялар
инновациялык
жигердүүлүктү
башкармалыгы
өбөлгөлөө
3.4.2 Техникалык багыттагы ЖОЖдордун негизинде Инновациялык
инфраструктураны
Стратегиялык
технопарктарды түзүү
түзүү
өнүктүрүү жана
инновациялар
башкармалыгы
3.4.3 Мамлекеттик инновациялык фондду түзүү Инновациялык
ишке
финансылык
Стратегиялык
жөнүндө маселени иштеп чыгуу
колдоо көрсөтүү үчүн шарттарды түзүү
өнүктүрүү жана
инновациялар
башкармалыгы,
Укук башкармалыгы
10

адистерди

01.12.2018-ж.
чейин

40,0

400,0

31.12.2018-ж.
чейин

01.12.2018-ж.
чейин

1 000,0

01.11.2018-ж.
чейин

8 000,0

01.12.2018-ж.
чейин

1.
Маалыматтык материалдардын саны (инновациялык
иштин сереби боюнча китепче, буклет, жарыялоо);
2.
Резолюция
3.
өлкөнүн инновациялык өнүгүүсүнө бизнести
катыштыруу маселели боюнча маалыматтык иш-чара
3.5.1 Кыргызстандын инновациялар серебинин бет Кыргызстандын инновациялык ишинин
Стратегиялык
ачары боюнча БУУ ЕЭК Миссиясынын абалын жана өнүктүрүү тенденциясын
өнүктүрүү жана
өкүлдөрү менен бирге иш-чара өткөрүү
баалоо. Резолюция
инновациялар
башкармалыгы
Эл аралык бөлүм
3.5.2 Маалыматтык материалдарды чыгаруу
ИМди жаратууда жана пайдаланууда
Стратегиялык
жеке секторду жигердендирүү
өнүктүрүү жана
инновациялар
башкармалыгы,
Пресс-катчы
3.8 Инновациялык өнүгүү маселелерин
1.
Региондук тармактык программаларга киргизүү үчүн
региондук программаларга киргизүү
сунуштардын саны
(тармактык жана кластердик)

31.12.2018-ж.
чейин

3.4.3 Инновациялык кластерлерди түзүү боюнча Региондордо
региондордо семинарларды уюштуруу
жигердендирүү
(Ош ш., Каракол ш.)

01.11.2018-ж.
чейин

3.5

ИМди жаратуу жана пайдалануу
процессинде мамлекеттик-жеке
өнөктөштүктү өнүктүрүү

инновациялык

11

ишти

Стратегиялык
өнүктүрүү жана
инновациялар
башкармалыгы

01.04.201-ж.
чейин

155,8

01.12.2018-ж.
чейин

31.12.2018-ж.
чейин

288,5

Индикаторлор
Индикатор (өлчөө бирдиги)

Анык мааниси

Божомолдонгон
мааниси
2018 год

-

2017жыл
(10 ай)
5

-

-

-

1

-

-

-

-

3%

9

5

3

4

2

2

-

-

-

-

8

8

400

665

721

1422

637

747

7. Китепкананын электрондук түрдөгү ресурстарынын
көлөмү

-

-

-

-

-

25%

8. «Мыкты инновациялык долбоор» конкурсун өткөрүү
үчүн артыкчылыктуу багыттардын саны

-

-

-

-

5

3

10

42

13

10

17

15

2013жыл

2014жыл

2015жыл

2016жыл

1. “ИМге кошкон салымы үчүн” деген конкурстун
алкагында сыйлыктардын саны

-

-

-

2. Укуктук коргоо алуу процессинде ойлоп
табуучулардын, авторлордун, илимий кызматкерлердин
кызыкчылыгын эске алуучу методикалык
сунуштамалардын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча
сунуштардын саны

-

-

3. Кызматтык ойлоп табууларга берилген өтүнмөлөрдүн
үлүшү

-

4. Технологияларды жана инновацияларды
борборунун филиалдарынын саны

колдоо

5. ТИКБнын сыйланган координаторлорунун саны
6. Технологияларды жана инновацияларды колдоо
борборунун кызматын пайдалануучулардын саны

9. Сыйланган балдар-жаштардын саны

12

5

10. Илимий-техникалык чыгармачылык ийримдеринин
саны

25

6

8

-

-

2

11. Балдарды илимий-техникалык чыгармачылыкка
кызыктыруу

634

959

726

595

1067

0,4%

12. ИМБДУнун аралыктан окутуу программасы боюнча
окутулган адистердин жана студенттердин саны

7

6

-

2

2

20

13. РМИМАнын аралыктан окутуу программасы боюнча
окутулган адистердин саны

-

-

-

-

-

2

14. Ар кандай топтор үчүн ИМ чөйрөсүндө билим берүү
программасы
15. Калкка ишеним көрсөтүү индексинин пайызы

-

-

-

-

-

1

-6,1
(0,47)

6,7
(0,53)

30,1
(0,65)

33,8
(0,64)

36,6
(0,68

40,6
(0,69)

(I жарым
жылдык)

16. PR-кампания

1

-

-

-

-

1

17. Мыйзам долбоорлорунун саны

2

4

4

1

2

3

18. Ведомстволук актылардын саны

16

19

17

9

34

8

19. Электрондук документтер менен иштөө

-

-

-

-

-

20%

20. ИМ объектилерине электрондук түрдө берилген
өтүнмөлөрдүн үлүшү

-

-

-

-

-

4%

21. ИМ жаатындагы укук бузуулардын алуу боюнча
ВАКтын отуруму

-

-

-

-

-

1

22. «Антиконтрафакт» форумунун
саны
23. Окутулган медиатор

-

-

1

1

-

2

-

-

-

-

-

1

катышуучуларынын

13

24. Тандалган инновациялык долбоорлордун саны

-

-

4

4

6

2

25. Бюджеттик уюмдардын автордук сыйакы төлөө
маселелери боюнча сунуштардын саны

-

-

-

-

-

1

26. Жеке ИМОго байланыштуу коммерциялык ишти
жүргүзүү үчүн концепцияны иштеп чыгуу үчүн
сунуштамалардын жана сунуштардын саны

-

-

-

-

-

1

27. Жеке инвестицияларды тартуу үчүн киргизилген
сунуштардын саны

-

-

-

-

-

1

28. ИМди башкаруу боюнча окутулган адистердин саны

-

-

-

22

-

2

29. ИМдин авторлору менен бизнес-түзүмдөрдүн өз ара
иштеши үчүн өткөрүлгөн демонстрациялык
аянтчалардын саны (көргөзмөлөр, жармаңкелер)
30. Количество технопарков

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

3

31. өлкөнүн инновациялык өнүгүүсүнө бизнести
катыштыруу маселели боюнча маалыматтык иш-чара
32. Маалыматтык материалдардын саны (китепчелер,
буклеттер, жарыялоолор, видеороликтер ж.у.с.)
33. «ИМ» факультативдик курс киргизилген окутуу
программасында ЖОЖдун саны
34. Региондук тармактык программаларга киргизүү үчүн
сунуштардын саны

-

-

-

1

1

1

42

40

56

60

64

66

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

5

6

29

18

29

20

35. Эл алдында өткөрүлүүчү маанилүү иш-чаралардын
саны
Статс-катчы

Ж. Ташиев

Төраганын орун басары

С. Байзаков

14

