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)

Програма регіонального
розвитку

Назва завдання Державної
стратегії регіонального
розвитку на період до
2020 року, якому
відповідає проект

Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та
підприємництва (РЦКТП)
Житомирська обласна державна адміністрація,
м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова 1,
код згідно з ЄДРПОУ 00022489
Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного
співробітництва Житомирської обласної державної адміністрації,
10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25,
код ЄДРПОУ 02741433
«Інноваційна економіка та інвестиції»:
створення та розвиток інфраструктури залучення інвестицій, «точок
зростання» місцевої економіки;
підтримка підприємницької діяльності;
стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та підтримка
інноваційної діяльності.
«Розвиток людського потенціалу»:
інституції та мережі.
підтримка формування на основі наявних потужностей науководослідних та освітніх установ (закладів) міст інноваційної
інфраструктури, зокрема створення технополісів, технопарків, центрів
трансферу технологій для підвищення рівня інноваційності та
конкурентоспроможності
економіки
міст
напряму
«Розвиток
інфраструктури міст» у рамках операційної цілі «Підвищення ролі та
функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів»
стратегічної
цілі
1
Стратегії
«Підвищення
рівня
конкурентоспроможності регіонів»;
стимулювання співробітництва між навчальними закладами,
науково-дослідними установами і підприємствами регіонів напряму
«Розвиток інтелектуального капіталу»
у рамках операційної цілі
«Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку
регіонів» стратегічної цілі 1 Стратегії «Підвищення рівня
конкурентоспроможності регіонів»;
удосконалення
регіональної
інвестиційно-інноваційної
інфраструктури, зокрема створення регіональної мережі наукових,
технологічних та індустріальних парків, а також системи правової,
кадрової та інформаційної підтримки інноваційної діяльності напряму
«Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності
регіонів» у рамках операційної цілі «Підвищення ефективності
використання внутрішніх факторів розвитку регіонів» стратегічної цілі 1
Стратегії «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»;
стимулювання промисловців до запровадження новітніх технологій
та інновацій напряму «Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної
спроможності регіонів» у рамках операційної цілі «Підвищення
ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів»
стратегічної
цілі
1
Стратегії
«Підвищення
рівня
конкурентоспроможності регіонів»;

2
проведення навчання з питання провадження підприємницької
діяльності напряму «Розвиток підприємницького середовища та
конкуренції на регіональних товарних ринках» у рамках операційної цілі
«Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку
регіонів» стратегічної цілі 1 Стратегії «Підвищення рівня
конкурентоспроможності регіонів»
надання державної підтримки суб’єктам господарювання, що
створюють “точки зростання” (індустріальні парки) та розв’язують
проблеми зайнятості населення, активiзацiя економічної iнiцiативи,
розвиток підприємництва на мiсцевому рiвнi напряму «Узгодженість
політики стимулювання розвитку “точок зростання” та підтримки
економічно менш розвинутих та депресивних територій у рамках
операційної цілі «Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують
розвиток регіонів» стратегічної цілі 2 «Територіальна соціальноекономічна інтеграція і просторовий розвиток».
Житомирська область

Регіон(и), територія(ї) або
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації
проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
Разом
фінансування проекту:
з державного бюджету в
тому числі:
отримані від ЄС
48 000 000 грн.
ДФРР

36 місяців
80 317 800 грн.
1 рік

2 рік

3 рік

35 000 000 грн.

13 000 000 грн.

-

1 863 400 грн.

-

1 707 800 грн.

155 600 грн.

15 000 000 грн.

5 000 000 грн.

7 000 000 грн.

3 000 000 грн.

-

7 161 600 грн.

8 292 800 грн.

з інших джерел:
з обласного бюджету

бюджет міста Житомира 15 454 400 грн.

Загальна (загальні) та
Загальна ціль проекту - створення потужної регіональної інституції з
конкретна (конкретні) цілі комерціалізації технологій та розвитку інноваційно-орієнтованого бізнесу
проекту
в області, що сприятиме у створенні сприятливих умов для впровадження
інновацій, розвитку ІТ – технологій, підвищенні освітнього рівня кадрів
для сфери бізнесу, започаткуванні, веденні та розвитку підприємницької
діяльності, нових робочих місць, залученні в підприємницький процес
молоді, людей із обмеженими фізичними можливостями, учасників
антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, з
урахуванням позитивного закордонного та вітчизняного досвіду, що
позитивно вплине на соціально – економічний розвиток області.
Ціль №1 Формування інноваційної структури, орієнтованої на
створення та впровадження наукоємної продукції, інноваційних процесів
(РЦКТП) шляхом будівництва приміщення та консолідації зусиль
зацікавлених осіб.
Ціль №2 Створення центру підготовки ІТ фахівців та коворкінгового
простору.
Ціль №3 Започаткування функціонування бізнес-інкубатора та
тренінгово – консультаційного центру.
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Цільові групи проекту та
Цільовими групами цього проекту будуть новостворені та діючі
кінцеві бенефіціари
суб’єкти підприємництва, працівники цих суб’єктів, ВНЗ, науковопроекту
дослідні установи, ІТ – компанії, територіальні громади, інститути
громадянського суспільства, кінцевим бенефіціаром – усі жителі області
(1,2 млн. осіб).
Очікувані результати
1. Розроблено проектно-кошторисну документацію, оформлено
проекту
земельні відносини, проведено тендерні процедури на будівельні роботи,
виконано будівельні роботи з будівництва сучасного приміщення
(з відповідною інфраструктурою, використанням енергоефективних
технологій) загальною площею 3000 кв. м.
2. Облаштовано приміщення РЦКТП необхідним сучасним
обладнанням та технікою, меблями, охоронною та протипожежною
системами, проведено тендерні процедури закупівлі товарів, послуг.
3. Сформовано керівний менеджмент проекту, об’єднано зусилля ВНЗ
області, громадських організацій та об’єднань підприємців, що
зацікавлені в реалізації проекту.
4. Залучено осіб, що бажають займатися комерціалізацією технологій,
підприємницькою діяльністю та підприємців до роботи в РЦКТП;
5. Визначено команду консультантів та тренерів для роботи в центрі
підготовки ІТ – фахівців та у рамках коворкінгового простору.
6. Сформовано коло осіб, що спрямовуватимуть зусилля на розвиток
ІТ – сектору.
7. Створено 20 міні-офісів для юридичних осіб, 50 робочих місць для
фізичних осіб-підприємців, що надаватимуться на пільгових умовах для
започаткування власного бізнесу.
8. Забезпечено надання всебічної консультаційної підтримки діючих
суб’єктів підприємництва області, підприємців-початківців та інших
споживачів послуг РЦКТП шляхом розроблення відповідних
інформаційно – методичних матеріалів, публікацій в ЗМІ, проведення
тренінгів, семінарів та ін.
Економічна та/або
Кількість малих підприємств протягом 2021-2023 років щороку
бюджетна ефективність
зростатиме на 5% і складе у 2023 році 7070 одиниць.
реалізації проекту
Обсяг реалізованої промислової продукції малих підприємств
(наскільки дотичне)
протягом 2021-2023 років у середньому щороку зростатиме на 24% і
складе у 2023 році 8,8 млрд. грн.
Фінансовий результат до оподаткування малих підприємств
протягом 2021-2023 років у середньому щороку зростатиме на 7% і
складе у 2023 році 1877,9 млн. грн.
Економічна окупність проекту буде досягнута у 2022 році, а саме
розрахунковий економічний коефіцієнт окупності проекту складе 1,6
(130,6 млн. грн./80,3 млн. грн., де 130,6 млн. грн. – приріст фінансового
результату у 2022 році за умови функціонування РЦКТП
(1722,8 млн. грн. – 1592,3 млн. грн., де 1722,8 млн. грн. – прогнозний
фінансовий результат з урахуванням середнього темпу приросту за
умови функціонування РЦКТП, 1592,3 млн. грн. – прогнозний фінансовий
результат з урахуванням середнього темпу приросту, прогнозованого у
2017-2020 роках)).
Питома вага підприємств, що займалися інноваціями у загальній
кількості підприємств зросте протягом 2021-2023 років з 20% до 30%,
що більше, ніж у 2015 році (базовому) на 14,45 в. п. Середній темп
приросту складе 16,8% проти 0,6% у рамках прогнозованої тенденції
2016-2020 років.
Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, зросте
протягом 2021-2023 років з 20% до 30%, що більше, ніж у 2015 році
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Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

(базовому) на 14,9 в. п. Середній темп приросту складе 18,1% проти
5,1% у рамках прогнозованої тенденції 2016-2020 років.
Кількість впроваджених нових технологічних процесів на
промислових підприємствах зросте протягом 2021-2023 років з
60 одиниць до 100 одиниць, що більше, ніж у 2015 році (базовому) на
80 одиниць або в 5 разів. Середній темп приросту складе 27,8% проти
19,2% у рамках прогнозованої тенденції 2016-2020 років.
Показники бюджетної ефективності проекту:
1. Надходження до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого
підприємництва протягом 2021-2023 років в середньому щороку
зростатимуть на 30% і складуть у 2023 році 8980,0 млн. грн., що більше,
ніж у 2016 році (базовому) у 4,6 раза або на 7010,0 млн. грн. (у рамках
тенденції 2017-2020 року середній темп приросту складе 20% з
коригуванням співвідношення 2018 року до 2017 року у зв’язку з
підвищенням мінімальної заробітної плати та відповідно зростанням
надходжень ПДФО).
2. Надходження до загального фонду зведеного бюджету області
протягом 2021-2023 років щороку зростатимуть на 32% і складуть у
2023 році 17468,0 млн. грн., що більше, ніж у 2016 році (базовому) у
4,8 раза або на 13861,4 млн. грн.
Бюджетна окупність проекту буде досягнута у 2021 році, а саме
розрахунковий бюджетний коефіцієнт окупності проекту складе 5,1
(408,0 млн. грн./80,3 млн. грн., де 408,0 – приріст надходжень до
бюджетів від суб’єктів малого підприємництва за умови
функціонування РЦКТП (5310,0 млн. грн. – 4902,0 млн. грн.), де
5311,0 млн. грн. – прогнозні надходження до бюджетів від суб’єктів
малого підприємництва з урахуванням середнього темпу приросту за
умови функціонування РЦКТП, 4902,0 млн. грн. – прогнозні надходження
до бюджетів від суб’єктів малого підприємництва з урахуванням
середнього темпу приросту у рамках тенденції 2017-2020 років)).
Зростання надходжень до бюджету від очікуваного легального
доходу ІТ – фахівців, які випускатимуться в начальному центрі, що
діятиме в просторі РЦКТП, передбачається у 2,3 раза (або на
15,2 млн. грн.) за рахунок зростання кількості ІТ – фахівців на ринку
ІТ – індустрії Житомирського регіону.
Створення необхідних передумов для переходу на більш високий
технологічний устрій в економіці країни в цілому та регіону зокрема.
Популяризація
розвитку
ІТ – технологій,
інноваційного
підприємництва.
Новизна проекту: аналогів проекту зі створення інноваційної
структури, що поєднує центр комерціалізації технологій, навчальний
центр для ІТ – фахівців, ково9ркінговий простір, бізнес – інкубатор,
тренінгово – консультаційний центр з одночасним розміщенням в межах
однієї площі в Україні немає. До проекту залучені не лише підприємці, а
й науковці, дослідники, студенти, мешканці області. Підтримку зможе
отримати кожний, хто має на меті розвиток інновацій.
Кількість створених нових робочих місць в області в середньому
протягом 2021-2023 років щороку зростатиме на 14,9 % і складе у
2023 році 20359 одиниць, що більше, ніж у 2016 році (базовому) в 1,7 раза
або на 8894 одиниці (у рамках прогнозної тенденції 2017-2020 років
середній темп приросту складе 5,5%).
Зареєстроване безробітне населення протягом 2021-2023 років
щороку в середньому зменшуватиметься на 14,9% і складе у 2023 році
6,6 тис. осіб проти 17,1 тис. осіб у 2016 році (базовий).
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Середньомісячна заробітна плата малих підприємств протягом
2021-2023 років у середньому щороку зростатиме на 33,3% і складе у
2023 році 14549, що більше, ніж у 2016 році (базовому) у 6,2 раза або на
12209 грн. (у рамках прогнозної тенденції 2017-2020 років середній темп
приросту складе 29,8%).
Залучення до підприємництва молоді, жінок, представників ВПО,
АТО та членів їх сімей, людей із обмеженими фізичними можливостями
та ін.
Навчання
ІТ – технологіям, підготовка кадрів для сфери
підприємництва, у тому числі, що займатимуться інноваційними
продуктами.
Зменшення міграції трудових кадрів, молоді за кордон.
Зменшення диспропорції у розвитку підприємництва у сільській та
міській місцевості.
Підтримка ініціативної, активної молоді, допомога у створенні
власного бізнесу.
Eкологічний вплив
Використання сучасних
енергозберігаючих технологій при
(наскільки дотичне)
будівництві та експлуатації приміщення.
Розробка та впровадження екологічно орієнтованих проектів на
площах інноваційної структури, що створюватиметься.
Основна діяльність за
Будівництво об’єкта нерухомості з відповідною інфраструктурою
проектом
(розробка проектно-кошторисної документації, оформлення земельних
відносин, виконання будівельних робіт, проведення тендерних процедур
на відповідні види робіт).
Закупівля меблів, необхідного обладнання, охоронної протипожежної
систем приміщення, їх встановлення (проведення тендерних процедур).
Проведення конкурсного відбору керівного менеджменту РЦКТП та
поширення інформації щодо започаткування діяльності РЦКТП
(підготовка інформаційного бюлетеня про РЦКТП, проведення засідань
за круглим столом з обговоренням та визначенням конкретних напрямів
співробітництва у сфері науково-технічної діяльності. Визначення
інноваційних проектів, реалізацією яких займатиметься РЦКТП).
Проведення промоційної компанії про діяльність РЦКТП (проведення
засідань за круглим столом, оприлюднення інформації у засобах масової
інформації).
Пошук фахівців консультантів (оголошення про підбір кадрів для
формування команди консультантів, тренерів для проведення
відповідних курсів та тренінгів та їх навчання).
Визначення ІТ – компаній, що працюватимуть в РЦКТП
(оприлюднення інформації у ЗМІ, проведення консультацій, семінарів).
Залучення осіб, що бажають займатися підприємницькою діяльністю
на майданчиках РЦКТП (висвітлення інформації щодо можливості
зайняття підприємницькою діяльністю).
Інформаційно-аналітична
підтримка,
поширення
інформації
(розроблення відповідних інформаційно – методичних матеріалів,
публікацій в ЗМІ, проведення тренінгів, семінарів та ін.).
Актуальність проекту:
Аналіз сучасного стану розвитку підприємництва Житомирщини
обґрунтування
свідчить про низький рівень його інноваційності, а саме лише 5,8% малих
необхідності, соціально- підприємств області професійно займаються інноваціями, недостатньо
економічної
розвинена інфраструктура підтримки суб’єктів підприємництва,
спрямованості та
недостатній освітній рівень суб’єктів підприємництва, недостатньо
реалістичності виконання спеціальних знань і навичок та відсутня система ефективного обміну
проекту
інформацією між суб’єктами господарювання, науковими закладами,
об’єктами інфраструктури, органами влади.
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Також в області відсутня інституція регіонального рівня, яка
поєднуватиме зусилля на використанні наявного наукового потенціалу,
матеріально-технічної бази, підприємницького середовища для
комерціалізації результатів наукових досліджень, розробок і їх
впровадження на вітчизняному та зовнішніх ринках.
Ураховуючи виклики сьогодення, потребує удосконалення система
отримання практичних навичок у започаткуванні та веденні власного
бізнесу студентами, працевлаштування випускників ВНЗ та отримання
ними першого робочого місця, що може зменшити відтік молоді за
кордон. Крім цього, за свідченням фахівців провідних ІТ - компаній
області освітній рівень випускників ВНЗ не відповідає потребам
сучасного ринку ІТ – технологій. Така ситуація в регіоні потребує
підтримки на державному рівні.
Досвід розвитку світової і вітчизняної економіки показує, що однією
із передумов формування сприятливих умов для розвитку малого і
середнього бізнесу, у тому числі інноваційного спрямування, необхідний
розвиток інноваційної інфраструктури та підтримки підприємництва.
Регіональний центр комерціалізації технологій та підприємництва
(далі РЦКТП) буде інструментом сприяння у розвитку регіональної
економіки, спрямованим на ефективну підтримку інновацій,
новостворених інноваційних підприємств на початковій стадії, розвиток
сфери ІТ – технологій.
Соціально-економічним
результатом
діяльності
РЦКТП
передбачатиметься кількість прямо та побічно створених робочих місць,
величина додаткової вартості, зростання ділової активності в регіоні.
Потреба у створенні такої інституції підтверджується зверненнями
провідних ВНЗ області, ІТ – компаній, що працюють в області,
громадських організацій та об’єднань підприємців, визначалась у
відповідних програмних документах області.
Інноваційна структура (РЦКТП), що створюватиметься в раках даного
проекту, орієнтована на розвиток ІТ – технологій, впровадження
наукоємної продукції, інноваційних процесів, їх комерціалізації, що
охоплюватиме мешканців усієї області.
Реалістичність виконання проекту підтверджується тим, що в області
є:
достатня мережа вищих навчальних закладів та науково – дослідних
установ;
значна частка малих підприємств у загальній кількості підприємств
(93,5%).
Як наукові кола, так і представники бізнесу матимуть можливість
поєднати та комерціалізувати інноваційні продукти, підвищити
конкурентоспроможність виробництва.
За час перебування в межах РЦКТП для споживачів буде надано
широкий спектр послуг, необхідних для становлення успішного
інноваційного підприємства. Через 3-4 роки регіон отримує розвиток
ІТ – технологій,
повноцінне,
конкурентоспроможне,
успішне
підприємництво інноваційного спрямування, яке реалізує свою
продукцію на зовнішніх та внутрішніх ринках, на якому задіяні
висококваліфіковані фахівці відповідної галузі. Компанії, які
перебуватимуть в інкубаторі отримають професійні послуги з розвитку
нових технологій, підтримку з залучення фінансових ресурсів, правовий
захист інтелектуальної власності, правову підтримку з реєстрації та
заходи з запуску виробництва, пошуку та залученню експертів.
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Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

У подальшому, фінансування впровадження результатів проекту
здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів, зокрема з
використанням Комплексної програми розвитку малого і середнього
підприємництва у Житомирській області на 2017-2020 роки, програм
економічного і соціального розвитку Житомирської області та інших
галузевих регіональних програм області.
Очікувані витрати на
Передбачається проведення закупівлі товарів, робіт та послуг у
закупівлю товарів, робіт і національних виробників – 66,57 млн. грн., 83%.
послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
Передбачається
проведення
закупівлі
товарів
іноземного
закупівлю товарів, робіт і виробника – 13,75 млн. грн., 17%.
послуг іноземного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Експертний звіт до
Потребує проведення експертизи.
проекту будівництва
Потреба та наявність
Потребує отримання дозвільної документації для реалізації проекту.
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту
Телефон, факс,
тел. (0412) 47-38-83, факс (0412) 47-44-32,
електронна пошта
e-mail:economika@zt.ukrtel.net
ініціатора (замовника)
проекту

Голова Житомирської обласної
державної адміністрації
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