Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлдэг гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн мэдээлэл

дд

Төслийн нэр

Зорилго

Хугацаа

Дэмжлэгийн төрөл

Санхүүжилт олгодог
байгууллага

Хэрэгжүүлэгч байгууллага

Хаана хэрэгждэг

Хаяг, утасны дугаар

Европын сэргээн
босголт хөгжлийн
банк

"Жижиг, дунд үйлдвэрийг
санхүүжүүлэх замаар Монгол
улсын эдийн засгийг
төрөлжүүлэх" төслийн нэгж

Монгол улсын
хэмжээнд

Сүхбаатар дүүрэг, Сөүлийн гудамж, Эм
Си Эс Плаза 3 давхар
Утас: 317974

Азийн хөгжлийн банк

Зээлийн батлан даалтын сан

Монгол улсын
хэмжээнд

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Нийслэл хүрээ өргөн чөлөө, Парксайд
центрийн 4 давхарт

"Жижиг, дунд үйлдвэрийг
санхүүжүүлэх замаар Монгол
1
улсын эдийн засгийг
төрөлжүүлэх" төсөл.

Банкны зээлийн эрсдлийг
хуваалцах замаар жижиг, дунд
үйлдвэр эрхлэгчдэд зээл олгох,
бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ
үзүүлэх, жижиг, дунд үйлдвэр
эрхлэгчдийг чадавхжуулах.

2012-2019

Бизнесийн сургалт, судалгаа болон
бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг
дотоодын зөвлөхүүд 6 сар хүртэл,
гадаадын зөвлөхүүд 2 жил хүртэл
хугацаагаар хийдэг.

Зээлийн батлан даалтын санг
тогтворжуулан бэхжүүлэх
замаар эдийн засгийг
төрөлжүүлэх, ажлын байрыг
нэмэгдүүлэх төсөл

ЖДҮ-т зээл олгодог банкуудыг
дэмжих, Барьцаа хөрөнгө
хүрэлцэхгүй зээлдэгчдэд батлан
даалт гаргах.

2017-2033

Зээлийн батлан даалт

Орон нутгийн цогц хөгжил
түншлэл бий болгох

2014-2020

Сургалт, бизнесийн зөвлөх
үйлчилгээ, судалгаа

Германы олон улсын
хамтын ажиллагааны
нийгэмлэг /GIZ/

"Германы олон улсын хамтын
ажиллагааны нийгэмлэг GIZ
Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж
бүрэн санаачилга" төслийн
нэгж

Баянхонгор, Сэлэнгэ,
Увс

Сүхбаатар дүүрэг, Сөүлийн гудамж,
Зовхис төв, 8 давхар. Утас: 70115340,
315340

2014-2019

Сургалт, бизнесийн зөвлөх
үйлчилгээ, судалгаа хийдэг

Щвейцарийн
хөгжлийн агентлаг

ЖДҮ –ийг дэмжих хөтөлбөр
BPN

Улаанбаатар

Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо Оюутны 33
ТАНАН төв 404 тоот Утас:70113309

2010-2018

Бизнесийн сургалт, судалгаа.,
бизнесийн зөвлөх үйлчилгээ

USAID

Төслийн нэгж

Сэлэнгэ аймгийн
Мандал, Шаамар сум,
Дархан-Уул аймгийн
Дархан, Орхон сум,

Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо Энхтайваны
өргөн чөлөө Азмон бизнес төв 6 давхар
604,605 тоот Утас : 70114101
www.global-communities.org

2016-2019

Бизнесийн сургалт, судалгаа.
Бизнесийн инкубацийн үйлчилгээ

КОЙКА

Азийн сан

Улаанбаатар

Ориент Плаза 3 давхар Г.Чагдаржавын
гудамж Төв шуудан ш/х 1003 Уб Монгол
улс
Утас : 11-330524

Төслийн нэгж

Өмнөговь,Баянхонгор.
Баян-Өлгий, Ховд,
Завхан, Говь-Алтай
аймаг.
Хан-уул, Баянгол
дүүрэг

Блью Мон төв 602 тоот, Залуучуудын
өргөн чөлөө, Сүхбаатар дүүрэг 14200
Утас : 77116171

Хөгжлийн шийдэл ТББ

Монгол улсын
хэмжээнд

Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн
чөлөө, 3-р хороо, 32 байр 19 тоот
Утас : 77224007 , 77224006
contract@dsmongolia.org www.
Facebook.com/dsmongolia

Аймгуудын ЗДТГ

Монгол улсын
хэмжээнд

Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу 14200,
Сити тауэр, 903А тоот.
Утас : 322652, 315377
info@ardp.mn ,www.ardp.mn

2

3

Эрдэс баялаг, түүхий эдийн
иж бүрэн санаачилга /ЭТИС/
хөтөлбөр

4

ЖДҮ –ийг дэмжих хөтөлбөр
BPN

Бизнесийн удирдлагын суурь
мэдлэг олгох, ЖДҮ эрхлэгчдийг
дэмжих

5

Global Communities Олон
улсын байгууллагын Жижиг,
дунд үйлдвэрийг дэмжих
хөтөлбөр .

Хоршоо, бизнесийн, технологийн
сургалт, туршлага судлах сургалт,
зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

6

Улаанбаатар хотын эдийн засагт
Азийн сан Бизнесийн эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн оруулах хувийг
эмэгтэйчүүдийг дэмжих төсөл нэмэгдүүлэх, иргэдийн орлогыг
нэмэгдүүлэх

7

Залуучуудын хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих замаар улс
орны нийгэм, эдийн засгийн
тэнцвэртэй, тогтвортой хөгжилд
хувь нэмэр оруулах

Залуучуудын хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих төсөл

YBM Залуучуудын бизнесийг
8
дэмжих

9

Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн
хөгжлийн төслийн нэмэлт
санхүүжилт

Залуучуудын бизнес эрхлэлтийг
дэмжих

Агробизнесийн чиглэлийн хувийн
аж ахуйн нэгжүүдийн нэмүү
өртгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд
хөрөнгө оруулсанаар хөдөө аж
ахуй, хөдөөгийн хөгжлийг
дэмжин, ядуурлыг бууруулахад
хувь нэмэр оруулах

2016-2019

Бизнесийн сургалт, судалгаа.

Щвейцарийн
хөгжлийн агентлаг

2013-2018

Бизнес холболт, Бүлэг, хоршооны
сургалт хийдэг. Ментор үйчилгээ
үзүүлдэг

Английн Аксианшл
бизнесийн зөвлөх
компанти

2016-2020

150,000 - 3,000,000$ 7 хүртэлх жил
Мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү,
сүүн бүтээгдэхүүн, арьс шир, ноос,
ноолуур, оёдол, зөгийн аж ахуй,
Азийн хөгжлийн банк
эрчимжсэн аж ахуй, жимс
жимсгэнэ, хүлэмжийн аж ахуй,
шилмэл малын үржил, үрийн
үйлдвэрлэл

Ойн бүх аймгуудын
биологийн олон янз байдлын
10 хамгаалал ,нүүрстөрөгчийн
хийн хуримтлалыг
нэмэгдүүлэх

11

Экспортыг дэмжих төсөл

100 ойн нөхөрлөлийг
чадавхжуулах
Монгол Улсын Засгийн газар,
Олон Улсын Хөгжлийн
Ассоциаци (ОУХА)-ын хооронд
байгуулсан Санхүүжилтийн
хэлэлцээрийн дагуу 14,300,000
Зээлжих Тусгай Эрх (ЗТЭ)-тэй
тэнцэх хөнгөлөлттэй зээлийн
төсөл нь уул уурхайн бус
салбарын жижиг, дунд үйлдвэр
эрхлэгчдийн экспортын чадавхыг
бэхжүүлэх болон экспортын зах
зээлд нэвтрэх боломжийг
өргөжүүлэх зорилготой

Архангай, Өвөрхангай аймгийн
хоршоод, бичил, жижиг
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн
бизнесийн төсөл санаачлах,
боловсруулах, төлөвлөх
Чадваржсан иргэд-Тогтвортой чадавхийг сайжруулах, хоршоод,
12
амьжиргаа
бизнес эрхлэгчид хоорондын
болон орон нутгийн төр,
захиргааны байгууллага, ИНБ-тай
хамтран ажиллах чадавхийг
өргөжүүлэхэд хувь нэмрээ
оруулах

2015-2018

Сургалт, бизнесийн зөвлөх
үйлчилгээ, судалгаа.

CEF/ Даян дэлхийн
байгаль орчныг
хамгаалах сан, FAO

БОАЖЯ

Хөвсгөл, Булган,
Сэлэнгэ, Дархан,
Хэнтий аймгууд

БОАЖЯ

2017-2020

ХАА-н давхар даатгал ХК-ний
Экспортын даатгалын газрын
чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг
олгох 1.0 сая ам. доллар, Гэрээний
дагуу ХААДДаатгал ХК-иас
Экспортын даатгла охин компанид
оруулах хөрөнгө оруулалт 9 сая ,
гадаад худалдааны сургалт 2.5 сая
ам. Доллар,Экспортын
өрсөлдөөнийг дэмжихсанхүүгийн
дэжмлэг 6.0 сая ам доллар

Дэлхийн Банк

Сангийн яам

Монгол улсын
хэмжээнд

info@edp.mn

2017-2019

Сум хөгжүүлэх сангийн үйл
ажиллагааг судалж, түүний үр
нөлөөг нэмэгдүүлэх чиглэлээр
санал зөвлөмж боловсруулан,
тухайн сангийн болон бусад
санхүүжилт олж авахад нь
мэргэжлийн зөвөлгөө, туслалцаа
үзүүлэх, зах зээлд гарах чадварыг
нь нэмэгдүүлэх, орон нутгийн
иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд
суурилсан шинэлэг шийдэл, бүс
нутгийн брэндийн стратеги
боловсруулахад дэмжих

Европын Холбоо
болон Чехийн
Хөгжлийн агентлаг

Монголын хоршооллын
сургалт, мэдээллийн төв,
Монголын Хуульч
Эмэгтэйчүүдийн Холбоо,
Архангай аймаг дахь
Мэдлэгийн сүлжээ ТББ-тай
хамтран хэрэгжүүлж байна.

Сүхбаатар дүүрэг, Залуучуудын өргөн
Архангай, Өвөрхангай
чөлөө, Монголын хуульч эмэгтэйчүүдийн
аймаг
холбоо

