
ቬንቸር ሜዳ: በኢንኩቤሽን እና በአክስለሬሽን ድጋፍ የስራ ፈጠራ በኢትዮጵያ

የፕሮጀክት ጽንሰ ሃሳብ
በተባበሩትት መንግስታት ዘላቂ ልማት ግቦች እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት በነደፈዉ ስትራቴጂ መሰረት ሙሉ እና

ውጤታማ የሆነ የስራ ፈጠራ፣ የተመቻቸ ስራ እና የኢኮኖሚ እድገትን ለማሳካት በኢኮኖሚ ዉስጥ አዳዲስ እና ዘላቂ

ስራዎች መፈጠር ይኖርባቸዋል።

ከስራ ፈጠራ ስትራቴጂ መካከል አንዱ የግል ዘርፉን ማነቃቃት ሲሆን የህም ለአነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች

የሚደረገውን ድጋፍ በማደስ፤ ከፍተኛ ምርት ለሚያስገኙ ዘርፎች ይተለየ ትኩረት በመስጠት እና ከፍተኛ እምቅ እና

ከፍተኛ እድገት ያላቸዉን አነስተኛ እና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች መደገፍ እንዲሁም የንግድ ስራ እድገት አገልግሎትን

ማሻሻልን ያካትታል።

ይህንን ከግምት በማስገባት የማስተርካርድ ፋውንዴሽን ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እንዲሁም ከአይስአዲስ

ጋር በመተባበር በሁለት ዋና ዋና ዘርፎች ላይ ትኩረት ያደረገ ቬንቸር ሜዳ የሚባል ፕሮጀክት ቀርጿል፡

1. በኢኮሜርስ ዘርፍ ዉሰጥ ለአዲሰ እና ጀማሪ የንግድ ድርጅቶች ድጋፍ መስጠት፤

2. ነባር ኢኮሜርስ መድረኮችን እንዲያድጉ ድጋፍ መስጠት፣ እንዲሁም የሀገር ውስጥ ተዋናዮችን (ማለትም አነስተኛ

እና ጥቃቅን ኢንተርፕራይዞች) አቅም በማሳደግ በኢኮሜርስ ዘርፍ ውስጥ እንዲሳተፉ ማስቻል።

የቬንቸር ሜዳ ፕሮጀክት አላማ ለ100 (50 በጅምር ደረ እና 50 በእድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ) ስታርታፕ የንግድ

ድርጅቶች እስከ 2027 (እ.አ.አ) ድረስ መልምሎ፤ አሰልጥኖና የመነሻ ገንዘብ ድጋፍ ሰጥቶ 52,920 ስራዎችን መፍጠር

ነው፡፡

ፕሮጀክቱ በአይሲቲ ላይ የተመሰረተ የስራ ፈጠራ ስነምህዳር ለመገንባት አስተዋጽኦ በማረግ ለሀገሪቱ የዲጂታል

ኢኮኖሚ ዘርፍ አዎንታዊ ሚና ይጫዋታል።



ይህ ፕሮጀክት አላማው ውጤታማ ተግባራትን በመንደፍ፣ በማዳበር እና በመተግበር በጅምር እና በእድገት ደረጃ ላይ

ለሚገኙ የስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች እና ስራ ፈጣሪዎች ድጋፍ መሰጠት፤ የእሴት ሰንሰለቶች ማስፋት፤ አዳዲስ

ገበያዎችን መፍጠር፤ እና የፋይናንስ ድጋፍ እንዲያገኙ በማስቻል አቅማቸውን ማሳደግ ነው።

የኢንኩቤሽን እና አክስለሬሽን ድጋፍ ፕሮግራሞች ከሚያካትቷቸው ዋና ዋና ተግባራት መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፡

በኢንኩቤሽን ድጋፍ የዲጂታል ስራ ፈጠራን ማሳደግ - ይህ ቢኢኮሜርስ ዘርፍ ዉሰጥ ለአዲሰ እና ጀማሪ የንግድ

ድርጅቶች ድጋፍ መስጠትን ያካትታል፡፡ የስታርትአፕ ኢንኩቤሽን ፕሮግራሙ፤ ማደግ እና ማህበረሳባቸዉን መለወጥ

ለሚችሉና፤ በጅምር ደረጃ ላይ የሚገኙ ስራ ፈጣሪዎችን በመለየት እና በመደገፍ፤ በሂደት 50 ማደግ የሚችሉ

ኩባንያዎችን ይፈጥራል። ፕሮግራሙ የስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች ወደ ስኬታቸው የሚያደርጉትን ጉዞ ለመደገፍ

አጠቃላይ የሆነ ፍተሻ፤ በልክ የተሰራ፣ ተግባራዊ ሊሁን የሚችል፣ ጥልቀት ያለው እና የአጭር ጊዜ ስልጠና፤ የኢንደስትሪ

ባለሙያዎች አስተማሪነት እና አንድ-ለ-አንድ  ስልጠና የሚያቀናጅ ሲሆን በኦንላይን የክትትል መድረክ የታገዘ ይሆናል።

የአክስለሬሽን ፕሮግራም በእድገት ደረጃ ላይ ለሚገኙ የዲጂታል ስራ ፈጣሪዎችን - ይህ ነባር የሆኑ ዲጂታል ስራ

ፈጣሪዎችን እድገት ማስቻል እንዲሁም የሀገር ውስጥ ተዋንያኖችን (ማለትም አነስተኛ እና ጥቃቅን

ኢንተርፕራይዞች) አቅም በማሳደግ በዲጂታል ስራ ፈጠራ ላይ እዲሳተፉ ማስቻል ነዉ፡፡ የአክስለሬሽን ፕሮግራሙ

ከፍተኛ እምቅ ያላቸዉን ስታርታፕ የንግድ ድርጅቶችን የማሳደግ፤ እንዲሁም በስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች፤ በስራ

ፈጣሪዎች እና በኢንቨስተሮች መካከል ያለዉን ግኑኝነት በአዲስ መንገድ ያስቃኛል።

የአክስለሬሽን ፕሮግራሙ አላማ በአምስት አመት ፕሮግራም ዉሰጥ 50 ስታርታፕ የንግድ ድርጅቶችን ብሔራዊ እና

አለም አቀፍ የካፒታል እና የኢንደስትሪ ግንኙነቶች እንዲፈጥሩ በማመቻቸት ወደ ተፈለገው ደረጃ ማድረስ ነው፡፡

እድገት ማፋጠን እና ስትራቴጂካዊ አጋርነት – በጅምር እና በእድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ ንግድ ድርጅቶች የመነሻ

ካፒታል በመስጠት መደገፍ ነው፡፡ በሁለቱ መደቦች ቢያንስ 100 ስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች የሚገኙ ሲሆን በቀጣዮቹ



5 አመታት የመነሻ የገንዘብ ድጋፍ ይደረግላቸዋል፡፡ እነዚህ የኢኮሜርስ ስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች ለወጣት ሴቶች እና

ወንዶች የሶስተኛ ወገን ገበያዎች በመፍጠር እንዲሁም የኦንላይን ግብይት እንዲፈጥሩ ድጋፍ ይደረግላቸዋል፡፡

አይስአዲስ በበኩሉ ለስታርታፕ የንግድ ድርጅቶቹ እናም ባጠቃላይ ለስራ ፈጠራ ስነምህዳሩ ብሔራዊ እና በአለም

አቀፍ ኢንቬስተሮችን፤ ቬንቸር ካፒታሊስት እና ኤንጅል ኢንቨስትመንት በመሳብ ለኢንቨስትመንት ምቹ የንግድ

ድርጅቶችን ያቀርባል።

ይህንን ለማሳካት ከትምህርት ተቋማት፣ ከከተማ አስተዳድሮችን እንዲሁም ተያያዥ መንግስታዊ እና መንግስታዊ

ያልሆኑ ድርጅቶች ጋር ትስስር የሚፈጠርባቸውን መድረኮች የሚያዘጋጅ ሲሆን ዋና አላማዋውም አዳዲስ ደንበኞችን

እና የሶስተኛ ወገን ገበያዎችን በኢኮሜርስ መድረኮች ላይ እንዲሳተፉ ማስቻል ነው፡፡

ማርኬቲንግ እና ማስታወቂያ ፕሮግራሞች በመጠቀም የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ለማሳደግ እና የሚፈለገው ደረጃ ላይ

ለማድረስ - አይስአዲስ ከአጋራት ጋር በመተባበር እድገታቸውን እና ዘላቂነታቸውን ለማፋጠን፣ ስታርታፕ የንግድ

ድርጅቶች ለማስተዋወቅ በኦንላይን እና በኦፍላይን መንገዶችንንበመጠቀም ያስተዋውቃል፤ የተለያዩ የማርኬቲንግ

ቪዲዮዎችን ያዘጋጃል፤ የፕሬስ መግለጫዎችን ያቀርባል። በጅምር ደረጃ እና በእድገት ደረጃ ላይ የሚገኙ ስታርታፕ

የንግድ ድርጅቶች በማስታወቂያ ዘመቻዎች፤ በወርሃዊ የትስስር መድረኮች እና ትይዕንት ቀኖች ጨምሮ በመሳተፍ

ስማቸዉን እንዲያሳድጉ እገዛ ይደረግላቸዋል፡፡

አጋሮች

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር

ይህ የመንግስት አካል በሚኒስቴር ደረጃ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት የተቋቋመ ሲሆን ስልጣኖቹ እና ተግባሮቹ በአዋጅ

ቁጥር 1097/2010 በወጣው አዋጅ ላይ ተገልፀዋል፡፡ የየኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የፈጠራ እና ቴክኖሎጂ

ተግባራትን በኢትዮጵያ ውስጥ ለመመስረት እና ለማሳደግ ነው፡፡ ስለ ሚኒስቴር መስራቤቱ በይበልጥ ለማወቅ ድረገጹን

ይጎብኙ፡ www.mint.gov.et

http://www.mint.gov.et


ማስተርካርድ ፋውንዴሽን

ማስተርካርድ ፋውንዴሽን በአፍሪካ እና በካናዳ የሚገኙ ነባር ማህበረሰቦችን በመደገፍ ስኬታማ ደረጃ እንዲደርሱ

የሚያደርግ ባለራዕይ ድርጅት ነው፡፡ ‘ያንግ አፍሪካ ወርክስ’ ፋውንዴሽኑ ስለ አፍሪካ ያለውን ተስፋ የሚያንፀባርቅ ሲሆን

በፋይናንስ እና የትምህርት እና ስልጠናዎች በመስጠት ልምዳቸውን እንዲያዳብሩ ያደርጋል፡፡ ያንግ አፍሪካ ወርክስ 30

ሚሊየን ወጣቶች በአፍሪካ ውስጥ በተለይ ወጣት ሴቶችን በማሰልጠን የስራ እድል እንዲመቻችላቸው ማስቻል ነው፡፡

ስለ ፋውንዴሽኑ በይበልጥ ለማወቅ ድረገጹን ይጎብኙ፡ www.mastercardfdn.org

አይስአዲስ

አይስአዲስ፣ (አይስ የሚለው ቃል ፈጠራን፣ ትብብርን እና ስራ ፈጠራን የሚያመለክት ነው) በኢትዮጵያ ውስጥ

የመጀመሪያዉ የቴክኖሎጂ እና ስታርታፕ የንግድ ድርጅቶች እድገት ማእከል ሲሆን በ2003 ዓ.ም የተቋቋመ ነው፡፡

አይስአዲስ ለከፍተኛ አቅም ላላቸው ጀማሪዎች የሚያድጉበትን ቦታ ያዘጋጃል፣ የቴክኖሎጂ መፍጠሪያ ቦታዎችን

ያመቻቻል፣ እና ከፍተኛ አቅም ያላቸውን ጀማሪዎች እድገታቸው እንዲፋጠን ያደርጋል፡፡ እንዲሁም ከበርካታ አጋሮች

ጋር በመተባበር ወጣቶች የአኮኖሚ አቅማቸው እንዲያድግ እገዛ ያበረክታል፡፡ስለ አይስአዲስ በይበልጥ ለማወቅ ድረገጹን

ይጎብኙ፡ www.iceaddis.com

http://www.mastercardfdn.org/
http://www.iceaddis.com

