ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися
за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Розвиток туристичної інфраструктури смт. Клевань,
Рівненського району
Рівненська обласна державна адміністрація
Ініціатор проекту
м.Рівне, Майдан Просвіти, 3,
код згідно з ЄДРПОУ 13986712
Департамент з питань будівництва та архітектури
Замовник проекту
Рівненської обласної державної адміністрації
(у разі наявності)
м.Рівне, Майдан Просвіти, 1,
код ЄДРПОУ 36565276
Рішення Рівненської обласної ради від 18 грудня 2014 року №1374
Програма регіонального
«Про Стратегію розвитку Рівненської області на період до 2020
розвитку
року» та завданням з Державної стратегії регіонального розвитку на
період до 2020 року
«Раціональне використання природно-ресурсного
потенціалу,
Назва завдання
збереження культурної спадщини та найцінніших природних
Державної стратегії
територій» та «Застосування об'єктів культурної спадщини для
регіонального розвитку
провадження туристичної діяльності»
на період до 2020 року,
якому відповідає проект
Назва проекту

Рівненська область

Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту

36 місяців

Тривалість проекту

9 800 000•

Загальний бюджет
проекту, грн
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:
з державного бюджету

з місцевого бюджету
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Разом

1 рік

2 рік

3 рік

8820000

2940000

2940000

2940000

980000

330000

330000

320000

Раціональне використання природно-ресурсного
потенціалу,
збереження
культурної спадщини та найцінніших природних територій із застосуванням
об'єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності та
формування позитивного іміджу Рівненщини у сфері туризму на зовнішньому та
внутрішньому туристичному ринку
внутрішні та іноземні туристи

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту
Очікувані результати

•

збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини,
забезпечення в регіонах доступності до культурної та природної

проекту
•

•
в

•

•
•

Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

спадщини;
залучення інвестицій у створення електронних каталогів музейних
експонатів, пам'яток історії та монументального мистецтва, архітектури,
археології.
створення умов для збереження в регіонах самобутньої народної
культури, звичаїв, традицій, обрядів, у тому числі національних меншин;
застосування
об'єктів
культурної спадщини для
провадження
туристичної діяльності;
розвиток зеленого туризму в сільській місцевості;
створення якісного туристичного продукту на основі раціонального
використання туристичних ресурсів, визначення зон пріоритетного
розвитку туризму шляхом туристичного районування регіонів;
формування позитивного іміджу регіонів у сфері туризму на
зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку;
створення загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та
курортів, зокрема шляхом розвитку відповідної мережі інформаційних
центрів у регіонах.

Економічною та бюджетною ефективностю реалізації проекту буде визначена
кількість туристів, які зможуть скористатися послугами протягом року, що прямо
пропорційно залежатиме до збільшення обсягу щорічних до селищного бюджету

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)

Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)

Покращенню демографічних показників, приваблення молоді для постійного
проживання, працевлаштування, послабленню кризових явищ на території
регіону, посиленню рейтингу влади, її взаємозв'язків з громадою.
•

Проведенню різноманітних заходів та постійна наявність туристів буде запорукою
для запобігання негативного впливу на природні ресурси та на природне довкілля
у довгостроковій перспективі, як самих жителів так і туристів.

Основна діяльність за
проектом

Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної
спрямованості та

- Відновлення і покращення туристичної інфраструктури;
- Активізація туристичної діяльності, посилення взаємозв'язку інфраструктури
гуризму з іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку
селища;
- Підтримання та покращення позитивного образу міста як розвиненого та
безпечного туристичного центру Західної України
комунальне підприємство Клеванської селищної ради, набуде повноважень
власника матеріальних та інтелектуальних об'єктів, одержаних за результатами
проекту і буде приносити сталий прибуток до місцевого бюджету в
пропорційному відношенні від кількості туристів

реалістичності виконання
проекту
Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Подальша діяльність після завершення проекту буде фінансуватися за рахунок
коштів місцевого бюджету та залучених позабюджетних коштів.

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)

9800 тис.грн

Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень, відсотків)

Не має

100%

Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

Не складався

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

так

Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

Ініціатор Рівненська обласна державна адміністрація:
номер телефону 0362-26-47-88, факс 0362-26-08-35, адреса
^лектронної П0шти:/0с1а@гу.£0у.иа
/

/ \\\\
/ л\ш\
(підпис) \

Муляренко О.В.

