АГЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Агенція регіонального розвитку Луганської області

неприбуткова небюджетна установа, на засадах
партнерства між державним, приватним та громадським
секторами
Дата створення: 20 вересня 2016 року.
Засновники:
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація,
Луганська РТПП,
ГО «Агенція стійкого розвитку Луганського регіону»,
ГО «Східноукраїнська асоціація відновлення та розвитку будівництва та
теплоенергетики»,
ГО «Асоціація сприяння розвитку сільського господарства та збереження
земельних ресурсів».
Правове врегулювання

 Закон України «Про засади державної регіональної політики» (ст.19).
 Постанова КМУ від 11 лютого 2016 р. № 258 «Про затвердження Типового положення про агенцію
регіонального розвитку»

Програма розвитку ООН в Україні,
за фінансової підтримки
Євросоюзу

Розроблені за міжнародними стандартами та прийняті:
 Операційна політика;
 Кадрова політика;
 Політика з закупівель.

Допомога ОТГ у
підготовці Стратегій
розвитку та підвищення
їх інституційної
діяльності, підготовка
кадрів у сфері
проектного
менеджменту

АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Реалізація та моніторинг
Стратегії розвитку Луганської області,
участь в реалізації регіональних цільових програмах

Залучення й
супроводження МТД
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За дорученням ОДА:
підготовка незалежних аналітичних досліджень по
галузях, секторах, територіях;
підготовка техніко-економічних обґрунтувань для
конкретних проектів;
участь у розробці Стратегії розвитку Луганської області
до 2027 року;
участь розробці та реалізації регіональних цільових
програм (МСБ, Енергоефективності);
підготовка проектів для подачі на фінансування за
рахунок «Секторальної підтримки».
організація форумів, виставок, семінарів, круглих столів
за пріоритетними темами.
проведення обласного конкурсу реалізованих проектів
«Спроможна громада».
участь в реалізації програми місцевого розвитку (відбір
переможців).
супроводження МТД.

Проведення тренінгів з написання
проектів для громад та ГО.
Супроводження процесу розробки
Стратегій розвитку ОТГ (створених або
перспективних).
Консультації
розпорядників
бюджетних коштів по закупівлям в
«ProZorro».
Допомога
громадам
щодо
підготовки договорів міжмуніципального
співробітництва.
Співпраця з суб’єктами МТД щодо
фінансування проектів регіонального
розвитку (ПРООН, USAID, GIZ та інші).
Консультації МСБ щодо написання
бізнес планів.
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ПРОЄКТИ ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ АРР у 2020 році

Проект «Школа фермерства» / Farming school Project
Мета:
підвищення
працездатності
ВПО,
населення постраждало від конфлікту та жителів
місцевих громад у сільській місцевості
Луганської області шляхом розробки та
проведення неформального
комплексного
навчального курсу з основ сільського
господарства.
Партнер: Державний навчальний заклад «Луганський
центр професійно-технічної освіти державної
служби зайнятості»

Результат: Створений унікальний короткостроковий
навчальний курс «Школа Фермерства».
100 осіб пройшли навчання та отримали сертифікат.
Він буде цікавим і для безробітного населення, і для фермерів, і
навіть для успішних агро-підприємців, які готові створювати нові
робочі місця.
Навчальний проект стане значним поштовхом для створення
сімейних фермерських господарств

Курс буде наповнений модулями з тваринництва, рослинництва, новітніх агро-технологій та використання
відновлюваної енергетики, а також модулем бізнес-планування та питань кооперації.
Початок –
вересень 2019 року
Наймання експертів та
тренерів - Робоча група /
Аналіз діяльності

Навчальні поїздки
для консультантів та
викладачів

Створення та
затвердження Агрокурсу

Тренінг для тренерів

Початок
викладання Агрокурсу в 5 місцях

Організація заходів
звітної діяльності –
Круглі столи
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ЗАВЖДИ ВІДКРИТИ ДО СПІВПРАЦІ!

Адреса: м.Сєвєродонецьк, Луганська область,
93402, Україна

e-mail: lugansk.arr@gmail.com
Сайт: http://www.arrlugansk.org
Сторінка у Facebook:
https://www.facebook.com/arrlugansk/

Тел. +38 0507330620

