ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за
рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського
Союзу
Назва проекту
Ініціатор проекту
Замовник проекту
(у разі наявності)

Міжнародний туристичний кластер «Дністер»
Чернівецька обласна державна адміністрація, м.
Чернівці, вулиця Грушевського, 2, ЄДРПОУ:
00022680
Відділ з питань туризму Чернівецької обласної
державної адміністрації, м. Чернівці, вул.
Маяковського, 35, ЄДРПОУ: 40597267

«Розвиток туризму»
Програма регіонального
напрям – підвищення туристичного потенціалу
розвитку
Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає проект
Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету
з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

напрям “Раціональне використання природноресурсного потенціалу, збереження культурної
спадщини та найцінніших природних територій”
операційної цілі “Підвищення ефективності
використання внутрішніх факторів розвитку регіонів”
стратегічної цілі 1 Стратегії “Підвищення рівня
конкурентоспроможності регіонів”
Чернівецька, Вінницька, Хмельницька, ІваноФранківська, Тернопільська, Львівська, Одеська
області (7 областей).
30 місяців
6 142 206 грн., в т.ч. 5 142 206 грн.. – кошти гранту
(83,7 %), 1 000 000 грн. кошти спів фінансування
(16,3 %) – Новодністровська міська рада.
Разом

1 рік

2 рік

5 142 206 грн.

4 021 121
грн.

1 121 085
грн.

1 000 000 грн.

3 рік

1 000 000
грн.
Загальна ціль: Створення сприятливих умов для
розвитку туристичного та економічного потенціалу
регіонів шляхом відродження туристичних зон,
стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу, в

тому числі сільського зеленого туризму.
Конкретні цілі:
- створення міжнародного інформаційного
туристичного центру «Дністер»
- забезпечення професійної підготовки кадрів в
сфері туризму та курортів для 7 областей
- створення туристичних продуктів (маршрути,
карти, он лайн додатки)
- сприяння створенню агросадиб та кемпінгів на
берегах річки Дністер
- розбудова міжнародного партнерства в частині
маркетингу, промоції
- організація міжнародних інформаційнонавчальних заходів в сфері туризму
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

1. жителі 7 областей (Чернівецька, Вінницька,
Хмельницька, Івано-Франківська,
Тернопільська, Львівська, Одеська), залучені до
туристичного сектору
2. державні установи (музеї, парки, заповідники)
3. потенційні туристи, в т.ч. міжнародні
4. органи місцевої влади
5. комерційні установи і сервісні мережі, в т.ч.
туристичні агенства

Очікувані результати
проекту

- створення міжрегіональної та міжнародної
туристично-інформаційної системи та
партнерства регіонів
- створення молодіжної Еко-школи «Дністер» при
інформаційному центрі
- розвиток і впровадження нових туристичних
послуг, включаючи розвиток зеленого туризму у
сільській місцевості
- підвищення рівня самозайнятості населення та
перекваліфікації в сфері туризму
- розширення внутрішнього та в’їзного туризму
- стимулювання розвитку малого і середнього
бізнесу в сфері туризму (товари/послуги)
- збереження, відновлення та популяризація

природних парків і заповідників центральної,
південної та західної України
- підвищення рівня інвестиційної привабливості
регіонів, туристичного іміджу
Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

- збільшення додаткових надходжень до місцевих
бюджетів областей/районів/сіл, в т.ч. до
державних установ (парків, музеїв) за рахунок
збільшення числа туристів
- збільшення надходжень до бюджетів різних
рівнів з туристичного збору, діяльності МСБ в
сфері туризму
- додатковий дохід в місцевий бюджет
м.Новодністровськ від діяльності
інформаційного туристичного центру
- збільшення числа новостворених підприємств
малого та середнього бізнесу в сфері туризму на
5-8 % (виробництво товарів та послуг)
- створення нових видів продукції та послуг, їх
виготовлення та продаж на території держави
- збільшення кількості інвестицій в місцеві
туристичні об’єкти (бази відпочинку, готелі,
зелені садиби)
- збільшення робочих місць в сільській місцевості
- відсутність бюджетних видатків та діяльність
інформаційного центру (вихід на повну
самоокупність/прибутковість) після завершення
проекту
- підвищення рівня само зайнятості населення на
3-5 %
- зменшення відтоку молоді з сільських територій
- покращення рівня якості та доступності
туристичних послуг для іноземних туристів
- створення доступних туристичних місць та
послуг для відпочинку людей з обмеженими
можливостями (фізичні вади, порушення зору,
слуху)
- працевлаштування молоді та вузькопрофільних
спеціалістів в сферах культури, історичної
спадщини та туризму
- відновлення та популяризація історикокультурних та міжнаціональних традицій
народів
- створення робочих зон для працевлаштування

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність за
проектом

людей з обмеженими можливостями
- зниження рівня засміченості в зонах відпочинку
- збереження біологічного та ландшафтного
біорізноманіття на берегах річки Дністер,
об’єктах природно-заповідного фонду
- формування екологічної свідомості серед молоді
та школярів
1. формування робочої групи проекту, експертної
команди з числа 7 областей (на конкурсній основі)
2. створення міжрегіонального інформаційного
туристичного центру «Дністер» (в
м.Новодністровськ)
3. створення міжрегіональної туристичноінформаційної системи
- відбір 2 регіональних координаторів/тренерів
міжнародного інформаційного туристичного центру
«Дністер»: забезпечення їх комп’ютерним
обладнанням, методичними та інформаційними
матеріалами, навчальними програмами та курсами
(відбір здійснюватиметься на конкурсній основі)
- організація роботи молодіжної еко-школи при центрі
- створення умов для діяльності кемпінгу на території
Новодністровської набережної, в т.ч.
- ремонт території набережної та будівництво стоянок
для авто та велосипедів
- будівництво місць для відпочинку
- встановлення 20 альтанок та біотуалетів
- закупка катамаранів/велосипедів
- будівництво місця для рибалки (місточки) в т.ч для
людей з обмеженими можливостями
- місця для підзарядки техніки / WI-FI точки
4. створення туристичних продуктів (туристичні
маршрути і карти, відео та аудіо гіди (для людей з
обмеженими можливостями), мобільні додатки,
туристичні посібники)
5. забезпечення професійної підготовки кадрів в
сфері туризму та курортів для 7 областей
- розробка навчальних курсів та програм для
органів влади та громадян
- організація тренінгів та семінарів
6. сприяння створенню агросадиб та кемпінгів на
берегах річки Дністер, в т.ч зон для тренувань
спортсменів
- проведення дослідження потенціалу громад для
розвитку туризму

- організація навчальних та інформаційних
заходів, курсів перепідготовки
7. стимулювання розвитку малого і середнього
бізнесу в сфері туризму (товари/послуги)
- проведення конкурсу на кращу агросадибу
- організація конференції «Розвиток МСБ в сфері
туризму» за участі інвестиційних компаній та
туристичних агенств
- розробка методичної продукції та організація
бізнес курсів для діючих підприємств в сфері
туризму
- проведення food-фестивалів
8. розбудова міжнародного партнерства в частині
маркетингу, промоції
- розробка стратегії розвитку туризму
- організація міжнародних інформаційно-навчальних
заходів в сфері туризму
Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної
спрямованості та
реалістичності
виконання проекту

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

На територіях поблизу річки Дністер для
розвитку відпочинку в сільській місцевості існують
всі передумови, що може розглядатися в якості
специфічної форми допоміжних видів економічної
діяльності в сільському середовищі з використання
природного і культурного потенціалу регіонів або в
якості малого бізнесу, який дозволяє певною мірою
вирішити проблему сільської зайнятості, підвищити
добробут і повніше використовувати природній та
історичний і культурний потенціал сільської
місцевості. Справа розвитку відпочинку у сільській
місцевості має дійсну національну перспективу і
покращує соціально-економічну ситуацію в сільських
районах. Сільський туризм є важливим фактором для
сталого
динамічного
підвищення
бюджетних
надходжень, збільшення розвитку багатьох індустрій
(транспортування, торгівля, зв'язок, будівництво,
сільське господарство, тощо).
Стійкість результату досягається завдяки
багатосторонньому партнерству та підтримці органів
влади, громадських об’єднань, місцевих жителів з
числа цільової групи 7 областей.
Міжнародний інформаційний туристичний центр
«Дністер» буде стабільно діючою організацією, що не
потребує фінансування з місцевих бюджетів та
працюватиме завдяки створеній міжрегіональній
команді координаторів. До його експертного складу
також входитимуть представники національних

парків, заповідників, державних установ та
громадських об’єднань.
Подальше утримання центр здійснюватиметься за
рахунок його власних коштів, та доходів отриманих за
ведення туристичної діяльності.
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт
6 142, 206 тис. грн.
і послуг національного
100 %
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
відсутні
закупівлю товарів, робіт
і послуг іноземного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)
Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

Відсутній

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

не потребує

Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора проекту

тел.: +38(0372)55-15-89, т/факс: +38(0372)55-37-76.
e-mails: oda@bukoda.gov.ua, oda@leon.bucoda.cv.ua
(резервна), bukoda.gov.ua (резервна).

В. о. голови обласної
державної адміністрації
М.П.

___________
(підпис)

О. Стецевич

