Замимаи 2
ба қарори Раиси шаҳри Душанбе
аз «2» сентябри соли 2021, №519
ШАРТҲОИ ОЗМУН ОИД БА
«БЕҲТАРИН СОМОНАҲОИ ИННОВАТСИОНӢ»
1. Ҳолатҳои умумӣ
1.1. Тартиби мазкур баррасии лоиҳаҳои сомона («Беҳтарин сомонаи
инноватсионии навраста (стартап)») ва сомонаи фаъоли инноватсионии ба
озмуни «Беҳтарин сомонаҳои инноватсионӣ» пешниҳодшуда, талабот ба
иштирокчиён, тартиби пешниҳод, меъёри арзёбӣ ва муҳлати баргузории озмунро
ба низом дароварда, то анҷоми чорабиниҳои озмунӣ амал мекунад.
1.2. Муассис: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе
1.3. Зери мафҳуми “сомонаи инноватсионӣ” сомона-интернет сайте, ки бо
истифода аз дастоварду навовариҳои муосири nехнологияҳои информатсионӣ
коммуникатсионӣ (ТИК) сохта шуда, баҳри мусоидат ба ҳалли масъалаҳои
мубрами шаҳрдорӣ, аз ҷумла, таъсиси ҷойҳои нави корӣ бо дарназардошти
рушду густариши соҳибкории истеҳсолӣ ва хурду миёна нигаронида шудааст,
фаҳмида мешавад.
1.4. Зери мафҳуми “Стартап” лоиҳаи мукаммали сомонаҳое, ки
фаъолияташ баҳри истифодабарӣ омода мебошад ва бо истифода аз дастоварду
навовариҳои муосири ТИК сохта шуда, ҷиҳати мусоидат ба ҳалли масъалаҳои
мубрами шаҳрдорӣ нигаронида шудааст, фаҳмида мешавад.
1.5. Матлабҳои пешниҳодшаванда:
- ба таври хаттӣ дар формати А4, фотоалбом ва диг..;
- асосноккунии техникӣ-иқтисодии сомона ва элементҳои алоҳидаи он;
- муаррифӣ ва намоиши сомона бо истифода аз Power Point Presentation ва
ё бевосита бо интернет тавассути Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome ва диг.
на зиёдтар аз 10 дақиқа.
2. Ҳадафҳои озмун
2.1. Баррасӣ, муҳокима ва баҳогузории сомонаҳои инноватсионӣ аз нуқтаи
назари навовариҳои ҷаҳони муосир аз нигоҳи технологию техникӣ, шартҳои
амалишавӣ ва муайян намудани ғолибони номинатсияҳои озмун.
2.2. Қадргардонии дастовардҳо дар ин самт ва интихоби лоиҳаи сомонаи
«Беҳтарин сомонаи инноватсионии навраста (стартап)» барои истифодабарии
минбаъда дар фаъолияти сохторҳои дахлдори Мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ дар шаҳри Душанбе.
3. Номгӯи ҳуҷҷатҳои ба довталабон пешниҳодшаванда
3.1. Қарори Раиси шаҳри Душанбе “Дар бораи баргузории озмуни
«Беҳтарин сомонаҳои инноватсионӣ»

4. Шартҳои иштирок дар озмун
4.1 Дар озмун шахсони ҳуқуқию воқеии ватанӣ, ки дар сохтани сомонаҳои
инноватсионӣ ва татбиқи он барои хизматрасонӣ ба сокинони шаҳр муваффақ
шудаанд ва ё лоиҳаи сомонаи инноватсиониро баҳри ҳалли масъалаҳои мубрами
шаҳрдорӣ нигаронидаанд, пешниҳод менамоянд, иштирок карда метавонанд.
4.2 Лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъоли пешниҳодшуда бояд ҷавобгӯи
талаботи зерин:
- барои шаҳри Душанбе пешбинишуда;
- аз ҷиҳати техникӣ амалишаванда;
- ба ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳимми шаҳрдорӣ, аз ҷумла, таъсиси ҷойҳои нави
корӣ бо дарназардошти рушду густариши соҳибкории истеҳсолӣ ва хурду миёна
нигаронида шуда;
- бо истифода аз дастоварду навовариҳои муосири ТИК сохташуда;
- аз ҷиҳати иқтисодӣ амалишаванда, бошад.
4.3 Лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъоли пешниҳодшаванда бо нишонии
роҳбари шахси ҳуқуқӣ ва ё нишонии шахси воқеӣ ба Мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе то 5 октябри соли 2021 ба суроғаи шаҳри
Душанбе, кӯчаи М.Қурбонов 25, ё суроғаи электронии info@dsc.tj ирсол карда
шаванд.
4.4 Лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъол на дертар аз 20 октябри соли 2021 дар
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз тарафи муаллифон
ба таври расмӣ муаррифӣ карда мешаванд.
Ба ҳар як муаллиф барои муаррифӣ 10-15 дақиқа вақт ҷудо карда мешавад.
5. Тартиби муайян намудани ғолибон
5.1 Комиссияи озмунӣ оид ба баргузории озмуни «Беҳтарин сомонаҳои
инноватсионӣ» корро дар асоси китоби бақайдгирии иштирокчиён ба роҳ монда,
тамоми ҷаласаи баҳогузории лоиҳаҳои пешниҳодшударо дар шакли протокол
ба расмият медарорад.
5.2 Комиссия бо пешниҳодҳо шинос шуда, ба онҳо аз рӯи сифатҳои зерин
баҳогузорӣ менамояд:
- воқеияти қобили амал будани лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъол;
- мавҷудияти навовариҳои техникии лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъол;
- нишондодҳои иқтисодии лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъол.
5.3 Муҳокима ва таҳлили дархостҳо ба таври озод сурат гирифта,
довталабе ғолиби озмун эътироф мегардад, ки ба шартҳои озмун пурра
ҷавобгӯй буда, лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъолро пешниҳод намояд.
5.4 Комиссия ғолиби озмунро дар асоси арзёбии меъёрҳо муайян
менамояд. Дар сурати баробар будани овозҳо, овози раискунандаи ҷаласа
ҳалкунанда мебошад.
5.5 Баъд аз муаррифии расмии лоиҳаи сомона ё сомонаи фаъол ғолибони
озмун то 1 ноябри соли 2021 муайян карда мешаванд.
5.6 Комиссияи озмунӣ метавонад лоиҳаи сомона ё сомонаҳоеро, ки ба
тартиби мазкур ҷавобгӯ нестанд, рад намояд.

6. Ҷамъбасти натиҷаҳо
6.1 Ҷамъбасти натиҷаҳои озмун санаи 10 ноябри соли 2021 баргузор
мегардад.
6.2 Тибқи натиҷаҳои озмун ғолибон аз рӯи 4 номинатсияи зерин қадрдонӣ
карда мешаванд:
-Беҳтарин сомонаи инноватсионии хизматрасониҳои давлатӣ;
- Беҳтарин сомонаи инноватсионии иҷтимоӣ;
- Беҳтарин сомонаи инноватсионии ҳамкориҳои давлатӣ-хусусӣ
(аутсорсинг);
- Беҳтарин сомонаи инноватсионии рушди соҳибкории ватанӣ.
7. Мукофотҳо
Ғолибони ҳар як номинатсия бо мукофотҳои пулӣ сарфароз карда шуда,
инчунин бо ғолибони он барои дар амал татбиқ намудани лоиҳаи
пешниҳодгардида дар фаъолияти сохторҳои дахлдори шаҳрӣ, ҳамкорӣ карда
мешавад:
Маблағ барои як
Шумораи
Маблағи умумӣ
№
номинатсия
ҷоизагирандагон
(бо сомонӣ)
(нафар)
1 Ҷойи якум
20000
4
80000
2 Ҷойи дуюм
15000
4
60000
3 Ҷойи сеюм
10000
4
40000
Ҳамагӣ
12
180000
8. Меъёри арзёбии сомонаҳои озмун
Ғолиби ҷоизаи Гран-при, ҷоизаи сомонаи инноватсионии «Сазовори
таваҷҷуҳи иштирокчиён» ва ҳар як номинатсия сомона ва ё лоиҳае дониста
мешавад, ки соҳиби холи баландтарини умумӣ мувофиқи арзёбии меъёрҳои
зерин мегардад.
8.1 Меъёри арзёбии сомонаҳо:
1. Муҳтаво: дастрасии муҳтавои ҷолиб ва муфид барои тамоми ҷонибҳои
манфиатдор. Иттилооти пурра оид ба фаъолияти лоиҳа ва ё ташкилот,
сохторбандии (категоризатсия) бахшҳо, фаврият ва танзими хабарҳои нав,
сифат ва мантиқи маводи ҷойдошта, дастрасии иттилоот бо забонҳои
гуногун (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ. Забонҳои дигар низ қобили қабуланд);
2. Тарҳрезӣ ё худ Дизайн: ягонагии услуб дар саросари сомона, аслияти
ороиш, хонданбоб, осонии роҳнамоӣ дар саҳифаҳои сомона. Гарчанде
истифодаи тарҳҳои озодона дастрас дар Интернет қобили қабул аст, эҷоди
тарҳи тоза аз ҷониби довталабон истиқбол мегардад;
3. Интерактивнокӣ: мавҷудияти форумҳо, пурсишҳо, намудҳои гуногуни
дарёфти андешаҳои истифодабарандагони сомона. Яъне, дастрасии замина

барои истиқболи иштироки фаъолонаи истифодабаранда дар гузаштан аз
истеъмолкунандаи муҳтаво ба шарики боэътимоди таҳияву рушди он;
4. Дастрасӣ новобаста аз замина: имконияти дастрасӣ ба сомона новобаста
аз намуди дастгоҳи муштарӣ. Масалан, компютери фардӣ, ноутбук,
планшет, телефони мобилӣ. Инчунин дастрас будани мавод дар шабакаҳои
иҷтимоӣ манзури ин меъёр мебошад.
5. Фарогирӣ: дастрасии номаҳдуди мавод ба истифодабарандагон бо
шумули нафарони имконияташон маҳдуд.
8.2 Методикаи арзёбӣ дар Ҷадвали №1 оварда шудааст. Ҳайати комиссияи
озмун бояд арзёбии худро шарҳ диҳанд.
Ҷадвали 1: Меъёрҳои арзёбии Озмун

Бахшҳо
Меъёрҳо
Муҳтаво
Пуррагӣ
(холи аксар 10)
Дастрасӣ (аз
нигоҳи забонӣ,
инфографикӣ,
ва ғайра)
Мувофиқ ба
макону замон
Низоми
пешниҳоди
хабари нав
Мутобиқат
Эҳтироми
моликияти
зеҳнӣ
Тарҳрезӣ
Аслияти ороиш
(холи аксар 10)
Хонданбоб
Осонии
роҳнамоӣ
Ягонагии услуб
(сабк)
Худэҷодкунӣ
Эҳтироми
моликияти
зеҳнӣ
Интерактив- Мавҷудияти
нокӣ
форумҳо

Тоҷикӣ

Русӣ

Англисӣ

Шарҳ

Бахшҳо
(холи аксар
10)

Меъёрҳо

Тоҷикӣ

Русӣ

Англисӣ

Шарҳ

Пурсиш
Имкони шарҳ
гузоштан
Мавҷудияти
пайвандҳо ба
сарчашмаҳои
дигар
Дастрасӣ
Мавҷудияти
новобаста аз версияи
замина
мобилии
(холи аксар 10) сомона
Элементҳо ва
менюи
динамикӣ
Ҳамбастагӣ бо
шабакаҳои
иҷтимоӣ
Маълумоти
чандрасонаӣ
Фарогирӣ
оид ба
хизматрасониҳо
Хонданбоб
(осонии матн
новобаста аз
имконияти
ҷисмонии
хонанда)
Чандрасонаӣ
будани изҳори
андешаи
муштарӣ
9. Маълумот дар бораи баргузории озмун
Маълумот оид ба баргузории озмун ва натиҷаҳои он дар васоити ахбори
умуми пойтахт ва сомонаи интернетии www.dushanbe.tj, инчунин бахшҳои он
дар сомонаҳои иҷтимоӣ Facebook ва Twitter ҷойгир мегардад.

