
Ұлттық фильмдер деп танылуға үмітті киножобаларды 
шығару бойынша мемлекеттік қаржылық қолдау көрсету үшін  

оларды іріктеу конкурсының регламенті 
   
 
 

 
Өтетін күні, орны: 
 
Өтетін күні:   08.09.2021 ж. бастап 14.09.2021 ж. дейін; 
 
Өтетін орны:  
 
08, 09, 10 қыркүйек, 2021 ж. 
Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы. 
Мекенжайы:  Алматы қ., Абай даңғылы, 14, 1 қабат, Н. Дәулетова атындағы 
конференц-зал. 
Басталуы: 09:30 (бірінші жоба кіреді) 
 
13, 14 қыркүйек, 2021 ж. 
Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы.  
Мекенжайы:  Алматы қ., Қабанбай батыр к-сі, 85, «Алма-Ата» қонақүйі, 2 қабат, 
«Астана» конференц-залы. 
Басталуы: 09:30 (бірінші жоба кіреді) 
 
 
 

1. Жалпы ережелер 
 
  

1.1.  «Ұлттық фильмдер деп танылуға үмітті киножобаларды шығару бойынша 
мемлекеттік қаржылық қолдау көрсету үшін оларды іріктеу қағидаларының»                        
9-тармағына сәйкес, «Кинематография туралы» Заңының 14-бабының                                  
1-тармағымен қарастырылған негіздерге сәйкестігі тұрғысынан қарау және 
таныстыру мақсатында Сараптама кеңесінің отырысында киножобаларды қорғау іске 
асырылады . 
1.2. Киножобаларды қорғау (бұдан әрі – ашық қорғау) киножобаны іске асыру үшін 
мемлекеттік қаржылық қолдау алу мақсатында, әрбір жобаға бөлінетін уақыт 
регламентіне сәйкес, Сараптама  кеңесінің алдында өтетін киножобалардың 
таныстырылымын білдіреді.   
 
 

2. Питчингке қатысу 
 
2.1.   Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің міндетін 
атқарушының 2019 жылғы 15 наурыздағы № 64 бұйрығымен бекітілген «Ұлттық 
фильмдер деп танылуға үмітті киножобаларды шығару бойынша мемлекеттік 
қаржылық қолдау көрсету үшін оларды іріктеу қағидаларының» 5-тармағына сәйкес, 
өтінімдер мен құжаттардың толық жинағын ұсынған киножобалар қорғауға қатысуға 
жіберіледі. 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1900000212#z88


2.2.  «ҰКҚМО» КЕАҚ басқа қалалар мен елдерден келген қатысушылардың ұшуына, 
тұруына және тамағына кететін шығындарды төлемейді.   
2.3.  «ҰКҚМО» КЕАҚ киножобалардың сценарийлері, синопсистері мен өзге 
материалдарының басқа тілдерге аударылуына кететін шығындарды төлемейді.  
 
 

3. Жобаларды қорғау 
 
3.1. Қорғауға жіберілген конкурсанттар өткізу кестесіндегі белгіленген уақытқа сәйкес 
киножобаларды ашық қорғауға тікелей қатысады.  
3.2. Жобаны таныстыруға бөлінетін уақыт мерзімі 7 минуттан аспайды. Сараптама  
кеңесінің сұрақтары мен жобаның таныстырылымынан кейінгі талқылауға 5 минутқа 
дейін уақыт бөлінеді.  
3.3. Ашық конкурс Kazakh Cinema Youtube арнасында тікелей эфирде көрсетіледі. 
Ашық конкурсты өткізу барысында бейне және аудио жазба жүргізуге арналған 
жабдық орнатылады.  
3.4. Күрделі эпидемиологиялық жағдайға байланысты киножобаны 2 адам ғана  
таныстыра алады. Қорғау кезінде залда тек Сараптама кеңесінің мүшелері мен 
«ҰКҚМО» КЕАҚ әкімшілік тобы отыра алады.  
3.5. Қатысушылар қорғау кезінде ұсынады:  
1. Жоба презентациясы; 
2. Еркін нысандағы шығармашылық портфолио, бейнематериалдар (бар болған 
жағдайда). 
 
 

4. Конкурс нәтижелері 
 
4.1.  Ашық қорғау өткізілгеннен кейін 15 күн ішінде Сараптама кеңесі іріктеген 
фильмдердің тізімі жарияланады.    
4.2. Конкурстық іріктеуден өткен жобалар мемлекеттік қаржылық қолдаудан үмітті 
фильмдердің соңғы тізімін бекітетін Ведомствоаралық комиссияға жіберіледі. 
4.3. Жобаларды қаржыландыру туралы түпкілікті нәтижелер Ведомствоаралық 
комиссияның отырысы өткізілгеннен кейін жарияланатын болады. 
 

 
5. Қорытынды ережелер 

 
5.1. Сараптама кеңесі киножобалардың қысқа тізіміне енгізілуі және қабылданбауы 

бойынша түсініктеме бермеу құқығын өзіне қалдырады. 
5.2. «ҰКҚМО» КЕАҚ киножоба туралы қосымша мәліметтер мен материалдарды 

сұрату құқығын өзіне қалдырады. 
 
 
 
Ұйымдастырушы: 
«Ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы» КЕАҚ 
+ 7 727 344 29 31 
projects@kazakhcinema.kz 
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