
СТС платформаи глобалии услуби харид мебошад, ки
таҳвилкунандагони технологияҳои беҳтарини сабзро
бо корхонаҳои пешрафта ва хонаводаҳо мепайвандад.

СЕЛЕКТОРИ
ТЕХНОЛОГИЯҲОИ
САБЗ

ДАСТГИРИИ МОЛИЯВИИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ САБЗ
Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди
Аврупо маблағгузорӣ мешавад

Дар ҳамкорӣ бо:

СТС
БА САРМОЯГУЗОРИИ
ТЕХНОЛОГИҲОИ САБЗ
МУСОИДАТ МЕНАМОЯД!

НАМУНА:
Деҳқони маҳаллӣ ба гармхонаи муосири
бо системаи обёрии қатрагӣ ҷиҳозонидашуда,
бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокии
сабзавот маблағгузорӣ менамояд.

Бо маблағи 3200 доллари ИМА, деҳқон ҳосилнокии
помипомидорро ду баробар зиёд намуда, ба ин васила
гардиши моли худро афзун медиҳад.

Мӯҳлати пӯшонидани хароҷот: 3 сол.
Сарфаи солонаи об: 432 м3/сол.

 СОМОНАИ СТС:
techselector.com/tajikistan-ru

Гармхонаҳои қобили қабул:
-чаҳорчубаи васлшаванда
-масоҳати ҳадди ақал 200 м2.
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>29 000БЕҲТАРИН ТЕХНО-ЛОГИЯҲОИ САБЗ
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>1000ТЕХНОЛОГИЯҲОИСАБЗ

 ТОҶИКИСТОН

ин платформаи нави глобалӣ ва воситаи таблиғи техно-
логияҳои сабз дар Тоҷикистон мебошад.
Технологияҳои дар платформа бақайдгирифташуда дар
сатҳи ҷаҳонӣ дастрасанд, ки ба бахши хусусӣ барои
муаррифии маҳсулоти худ ва дарёфти технологияҳое,
ки таҳвилкунандагон аз дигар кишварҳо пешниҳод ме-
кунанд, имкунанд, имконияти калон медиҳанд. Феҳристи ин техно-
логияҳо ҳамарӯза азнавсозӣ ва пурра карда мешавад.

СЕЛЕКТОРИ ТЕХНОЛОГИҲОИ САБЗ

СТС
барои муаррифии навовариҳо
ба ҷомеаи маҳаллӣ кӯмак мекунад,
гузариши Тоҷикистонро ба иқтисоди
сабз тақвият намуда, рушди устувор ва
мутобиқатро ба тағйирёбии  иқлим таъмин
менамменамояд. СТС технологияҳоеро дар бар мегирад,
ки самаранокии энергияро беҳтар намуда истифодаи
манбаъҳои барқароршавандаи энергияро таъмин
мекунанд, ба коҳиш додани истифодабарии об ва
эрозияи хок мусоидат менамоянд.
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КАТЕГОРИЯҲО

 >1000
& ТАКМИЛИ
ДОИМӢ

ЛАМПАҲОИ
КАММАСРАФ 

 ТЕХНИКАҲОИ
МАИШӢ

ДАРҲО ВА
ТИРЕЗАҲО

ЭНЕРГИЯ ВА
КОГЕНЕРАТСИЯ

МУҲАРРИКҲО
ВА НАСОСҲО

ДЕГҲО

ИЗОЛЯТСИЯҲО

НАҚЛИЕТ

Барномаи мобилии
Tech Selector

Зеркашӣ намудани барномаи
мобилии Tech Selector бо воситаи QR:

Селектори Технологияҳои Сабз ҳамчун бар-
номаи пешрафтаи ҷаҳонӣ эътироф шудааст,
ки ташкилотҳои молиявиро дар рушди иқти-
содиёт дастгирӣ мекунад, то сармоягузори-
ҳояшонро ба лоиҳаҳои сабз густариш диҳанд.

Шарикони молиявии БАТР - бонкҳо, ширкатҳои лизингӣ,
ташкилотҳои қарзии хурд - СТС-ро ҳамчун воситаи баҳо-
диҳии техникӣ барои таҳияи маҳсулоти молиявии сабз
истифода мекунанд.

ҲАМКОРИИ МУФИД
БО ТАҲВИЛКУНАНДА

НИГОҲ ДОШТАНИ
ИМИҶИ УСТУВОР

АФЗАЛИЯТҲО БАРОИ ШАРИКОНИ МОЛИЯВӢ:

ТАРТИБИ СОДДА
ВА ДАСТРАС

НАЗОРАТИ
ОСОН

tajikistan@ebrdgeff.com
www.ebrdgeff.com/tajikistan

+992 93 433 90 01

ТАМОС БО КОРМАНДОНИ ЛОИҲАИ GEFF ТОҶИКИСТОН:

СТС
ҳоло тавассути барномаи
мобилии «Tech Selector»
дастрас аст.

Технология ва рақамисозӣ тағйироти тарзи фаъ-
олияти бахши молияро идома медиҳанд. Барномаҳои
инновинноватсионии технологияҳои рақамӣ барои хид-
матҳои молиявӣ, ба монанди Tech Selector интер-
фейси байни ташкилотҳои молиявӣ ва мизоҷони
онҳоро тағйир медиҳанд ва инчунин дастрасиро ба
иттилоот дар бораи технологияҳои сабз ва маблағ-
гузории иқлим беҳтар мекунанд.

Корхонаҳо ва хонаводаҳо бо смартфонҳои худ беш
ааз 29 000 технологияи сабзро, ки самаранокии энер-
гияро беҳтар намуда, энергияи барқароршавандаро
таъмин менамоянду, истифодаи об ва эрозияи хокро
коҳиш медиҳанд, метавонанд дарёфт намоянд.

Истифодабарандагон инчунин метавонанд техноло-
гияҳоеро, ки аз тарафи БАТР дастгирӣ меёбанд, ба
осонӣ муайян кунанд - аз лоиҳаи Маблағгузории
ИқтиИқтисоди Сабзи БАТР (GEFF), Барномаи Мусоидат
ба Савдои Сабз (TFP) ё Маркази Интиқоли Молия
ва Технология барои Барномаи Тағйироти Иқлим
(FINTECC).


