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

Підтримка Установи «Агенції регіонального розвитку
Житомирської області»
Житомирська обласна державна адміністрація, м. Житомир,
майдан 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:
Формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток та
просування інвестиційного потенціалу.

Удосконалення
регіональної
інвестиційно-інноваційної
Назва завдання
інфраструктури, зокрема створення регіональної мережі наукових,
Державної стратегії
технологічних та індустріальних парків, а також системи правової,
регіонального
кадрової та інформаційної підтримки інноваційної діяльності.
розвитку на період до
2020 року, якому
відповідає проект
Житомирська область

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

18 місяців

Тривалість проекту
Загальний бюджет
проекту
Очікуваний обсяг
фінансування
проекту:
з державного
бюджету
з інших джерел

3483770 (грн)
Разом

1 рік

2 рік

3 рік

3483770

2301180

(грн)

(грн)

1182590
(грн)

(грн)

-

-

-

-

Загальна (загальні) та Підвищення
конкурентоспроможності
конкретна (конкретні) інвестицій в регіон.
цілі проекту

регіону,

залучення

Цільові групи проекту Цільовими групами проекту є постачальники, інвестори, органи
та кінцеві бенефіціари державної влади, жителі області, донорські організації, міжнародні
проекту
фінансові організації.
Кінцевими бенефіціарами проекту є жителі області.
Очікувані результати Очікуваним результатом проекту є підтримка ефективної діяльності
проекту
Агенції регіонального розвитку, що дозволить їй залучити
інвестиції в економіку регіону, які створять робочі місця та
збільшать податкові надходження до бюджетів всіх рівнів.
Економічна та/або
бюджетна
ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Економічна ефективність проекту полягає у тому, що після
реалізації проекту Агенція регіонального розвитку стане
внутрішнім експертним органом в Житомирській області, що
дозволить покращити соціально-економічну ситуацію в регіоні,
збільшивши його інвестиційну привабливість та податкові
надходження до бюджетів всіх рівнів.

Інші економічні
вигоди (наскільки
дотичне)

Іншими економічними вигодами реалізації проекту стане, те що
Агенція буде закуповувати техніку в системі публічних
електронних закупівель PROZORRO та команда буде формуватися
на основі відкритого конкурсу.

Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

Агенція регіонального розвитку Житомирської області буде мати
штат в кількості 5 працівників та буде займатися розвитком регіону
шляхом залучення інвестицій, що дозволить зменшити безробіття
та покращити соціально-економічну ситуацію в регіоні.
-

Основна діяльність за Основна діяльність за проектом полягає у фінансовій підтримці
проектом
діяльності організації шляхом придбання техніки, фінансування
заробітної плати та операційної діяльності.
Актуальність проекту: Актуальність проекту: Підтримка новоствореної організації, яка
обґрунтування
буде
сприяти
використанню
внутрішнього
потенціалу
необхідності,
Житомирської області, покращенню бізнес-клімату та збільшенню
соціальноінновацій за рахунок залучення зовнішніх експертів та інвесторів в
економічної
регіон.
спрямованості та
Необхідність проекту: Для подальшої ефективної діяльності
реалістичності
Агенції потрібне фінансування на закупівлю техніки та оплату
виконання проекту
праці професійної команди.
Соціально-економічна спрямованість проекту полягають у тому, що
Агенція створюється передусім для задоволення інтересів третіх
осіб, а не засновників.
Реалістичність
виконання
проекту
обумовлена
наявною
експертизою у керівника та експертів Агенції регіонального
розвитку у задоволенні потреб малого та середнього бізнесу,

залученню інвестицій та реалізації грантових програм.
Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

Після реалізації проекту Агенція буде фінансуватися за рахунок
надання консультаційних послуг бізнесу та за кошти обласного
бюджету.

Очікувані витрати на Очікувані витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг
закупівлю товарів,
національного виробника, які використовуються під час реалізації
робіт і послуг
проекту становлять 828,8 тис. грн. 89.3%.
національного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень,
відсотків)
Очікувані витрати на Очікувані витрати на закупівлю товарів, робіт і послуг іноземного
закупівлю товарів,
виробника, які використовуються під час реалізації проекту
робіт і послуг
становлять 99,0 тис. грн. 10.7%.
іноземного
виробника, які
використовуються під
час реалізації проекту
(тис. гривень,
відсотків)
Експертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)

-

Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
реалізації проекту

-

Житомирська обласна державна адміністрація,
Телефон, факс,
м. Житомир, код згідно з ЄДРПОУ 00022489, 10014 м. Житомир,
електронна пошта
майдан ім. С.П.Корольова, 1
ініціатора (замовника)
Тел./факс (0412) 47-50-75, ztadm@oda.zt.gov.ua
проекту

Керівник
ініціатора проекту

___________
(підпис)

___І.П. Гундич_________
(ініціали, прізвище)

