ІНФОРМАЦІЙНA 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

Підвищення туристичного потенціалу Рівненщини
шляхом створення багатофункціонального туристичного
маршруту «Міста Погориння»

Рівненська обласна державна адмінстрація,
м. Рівне, майдан Просвіти, 1,
ЄДРПОУ 13986712
Управління культури і туризму Рівненської обласної
державної адміністрації,
м. Рівне, майдан Просвіти, 1,
ЄДРПОУ 35103248

Пограма регіонального розвитку “Розвиток туризму”,
напрям 4.1. “Підвищення туристичного потенціалу”
Проект відповідає двом завданням Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014
року № 385:
- розвиток сільської місцевості;
- раціональне використання природно-ресурсного
потенціалу, збереження культурної спадщини та
найцінніших природних територій

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

Рівненський та Гощанський район Рівненської області

Тривалість проекту

24 місяці

Загальний бюджет
проекту

11 623 690,00 грн.
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Очікуваний обсяг
фінансування
проекту:

Разом

з державного
бюджету

11 623 690,00
(грн.)

з інших джерел

-

1 рік

2 рік

872 995,04
(грн.)

10 750 694,96
(грн.)

-

-

3 рік

-

Загальна ціль. Активізація розвитку туризму у Рівненській
області.
Загальна (загальні)
Конкретна ціль 1. Розбудова туристичної інфраструктури.
та конкретна
Конкретна ціль 2. Створення привабливого середовища для
(конкретні) цілі
соціально-економічної активності місцевого населення у
проекту
туристичній галузі, підвищення рівня знань і навичок.
Конкретна ціль 3. Промоція унікальності території
Погориння, культурно-історичної спадщини.
Цільові групи проекту:
1. Представники малого та середнього бізнесу (готелі, зелені
садиби, заклади харчування, приватні музеї, сувенірні
крамниці, точки прокату велосипедів, човнів тощо);
2. Представники органів державної влади та місцевого
самоврядування;
Цільові групи
3. Представники природоохоронних органів,
проекту та кінцеві
природоохоронних територій, археологи, етнографи та
бенефіціари проекту
представники інших зацікавлених сторін, пов'язаних з
проектом.
Кінцеві бенефіціари проекту: місцеві громади (більше 57000
жителів Гощанської, Бугринської, Горбаківська,
Олександрійської та Шпанівської громад Рівненської області),
внутрішні та іноземні туристи.
Результат 1.1. Створено туристичний маршрут “Міста
Погориння”.
Результат 1.2. Облаштовано туристичні атракції та територію
для відпочинку.
Результат 1.3. Створено один туристичний інформаційний
Очікувані результати
центр.
проекту
Результат 2.1. Збільшено кількість зайнятих у туристичній
галузі.
Результат 3.1. Забезпечено загальне інформування
громадськості про проект, його цілі, заходи, джерела
фінансування.
Економічна та/або
бюджетна
За проектом місцеве населення та бізнес будуть залучені до
ефективність
сфери туристичного обслуговування та суміжних галузей, що
реалізації проекту
призведе до зростання фінансових надходжень до місцевих
(наскільки дотичне) бюджетів громад.
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Інші економічні
вигоди (наскільки
дотичне)

Реалізація проекту виявиться поштовхом для галузевого
розвитку туризму в Рівненській області, сприятиме
формуванню та впровадженню механізмів соціальноекономічної самодостатності територіальних громад
Рівненської області.
Підвищення соціальної активності населення громад, на
території яких, буде реалізовано проект - більше 57000
жителів.
Покращення якості надання туристичних послуг.
Наближення рівня надання туристичних послуг до
європейських стандартів

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

За проектом місцеве населення та бізнес будуть залучені до
сфери туристичного обслуговування та суміжних галузей, що
призведе до створення нових та збереження постійних
робочих місць.
В процесі реалізації проекту відбудеться налагодження
співпраці між громадами, що сприятиме їхньому подальшому
розвитку та спільному вирішенню проблем.
Забезпечення рівних можливостей для використання
туристичного маршруту “Міста Погориння” для
неповносправних та вразливих груп населення.

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність
за проектом

Зменшення обсягу несанкціонованих викидів побутового
сміття та зниження рівня забруднення навколишнього
природного середовища території Погориння внаслідок
встановлення необхідної інфраструктури (смітники,
інформаційні щити).
Покращення навколишнього середовища, що відбудеться в
результаті підвищення рівня свідомості місцевих жителів, які
цінуватимуть природні та історико-культурні ресурси своїх
громад.
1.1.1. Інвентаризація рекреаційних природних та історикокультурних ресурсів, розробка технічного звіту для
прокладання туристичної стежки.
1.1.2. Проектування та розробка туристичної стежки вздовж
р.Горинь.
1.1.3. Розробка концепції розвитку туристичного маршруту.
1.1.4. Прокладання туристичної стежки.
1.1.5. Знакування туристичного маршруту, встановлення
інформаційних щитів.
1.2.1. Підготовка документації та встановлення оглядових
веж.
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Актуальність
проекту:
обґрунтування
необхідності,
соціальноекономічної
спрямованості та
реалістичності
виконання проекту

1.2.2. Облаштування місць для відпочинку та оглядових
майданчиків.
1.3.1. Підбір та навчання персоналу для ТІЦ.
1.3.2. Облаштування приміщення виділеного місцевими
громадами під ТІЦ.
2.1.1. Проведення опитування місцевого населення шляхом
анкетування з метою виявлення наявних та потенційних
суб’єктів підприємницької діяльності.
2.1.2. Провести серію навчальних тренінгів для діючих та
потенційних представників туристичної галузі.
2.1.3. Два навчальних тури до Польщі.
3.1.1. Макетування та друк друкованих рекламних матеріалів,
сувенірної продукції.
3.1.2. Створення веб-сайту.
3.1.3. Проведення прес-конференцій - вступна та підсумкова.
3.1.4. Презентування концепції проекту місцевим громадам.
3.1.5. Створення серії коротких відеосюжетів з використанням
аерозйомки про цікаві місця Погориння.
3.1.6. Макетування та створення туристичного путівника
“Міста Погориння”.
На сьогодні у цільовому регіоні проекту склалася ситуація,
яка пов’язана із тим, що місцеве населення не цінує природні
та історико-культурні ресурси регіону. Також місцеві жителі
не використовують туристичний потенціал регіону в цілях
зайнятості та заробітку. Причиною цього є незнання
мешканців про цінність і унікальність природних та історикокультурних ресурсів, які зосередженні на території регіону,
про можливість раціонального та ефективного використання
цих ресурсів. Вони не мають достатньо творчих ідей та вмінь
розвивати екологічно чисті туристичні продукти, такі як
екотури, екомузеї, фестивалі, квести, виготовлення сувенірної
продукції тощо.
Однією із головних проблем регіону є недостатня кількість
робочих місць, що призводить до трудової міграції та
нестабільної соціально-економічної ситуації.
Для вирішення вищезгаданих проблем в рамках проекту
планується реалізація таких напрямків діяльності: створення
туристичного маршруту “Міста Пориння”, облаштовання
туристичних атракцій та територій для відпочинку, створення
туристично-інформаційного центру, збільшення кількості
зайнятих в туристичній сфері та забезпечення загального
інформування громадськості про проект, його цілі, заходи,
джерела фінансування.
Проект є цілком реалістичним з позиції виконання проекту,
оскільки, передбачається залучення необхідних наукових та
експертних ресурсів, фінансових, людських, владних,
інфраструктурних, медійних та комунікативних, що дасть
можливість успішно реалізувати проект.
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Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Подальше утримання об’єктів туристичної та екологічної
інфраструктури маршруту "Міста Погориння" буде
здійснюватись за рахунок коштів бюджету Гощанської,
Бугринської, Горбаківська, Олександрійської та Шпанівської
громад Рівненської області.
Очікується, що після закінчення фінансування від Фонду,
проект буде життєздатним. За час виконання проекту всі
механізми та об'єкти, необхідні для цього, будуть створені,
розвинуті та відпрацьовані.

Очікувані витрати на
закупівлю товарів,
робіт і послуг
національного
виробника, які
10 136 390,00 (98,8%)
використовуються
під час реалізації
проекту (тис.
гривень, відсотків)

Очікувані витрати на
закупівлю товарів,
робіт і послуг
іноземного
виробника, які
121 050,00 (1,2%)
використовуються
під час реалізації
проекту (тис.
гривень, відсотків)

Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

Для реалізації проекту такого роду документації не потрібно,
оскільки, проектом не передбачається будівництво.

Потреба та наявність
необхідної
Уся необхідна дозвільна документація буде отримана
дозвільної
протягом реалізації проекту.
документації для
реалізації проекту
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