Форма інформаційної картки
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту
Ініціатор проекту
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Програма регіонального
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стратегії регіонального
розвитку на період до 2020
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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
(співфінансування - з/п
державних службовців)
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

Очікувані результати
проекту

Формування дієвої системи підтримки інноваційного розвитку та
підприємницьких ініціатив
Чернігівська обласна державна адміністрація,
вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, Україна, 14000,
код ЄДРПОУ 00022674
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації,
вул.
Шевченка, 7, м. Чернігів, Україна, 14000,
код ЄДРПОУ 02742119
Програма регіонального розвитку «Інноваційна економіка та інвестиції»
Завдання «Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної
спроможності регіонів» в рамках операційної цілі «Підвищення
ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів»
стратегічної цілі 1 « Підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів» Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6
серпня 2014 р. № 385.
Чернігівська область

Разом

36 місяців
4 917 396 грн
1 рік
2 рік

3 рік

4 706 580 грн

2 616 816 грн.

1 044 882 грн.

1 044 882 грн.

210 816 грн.

70 272 грн.

70 272 грн.

70 272 грн.

Загальна
ціль
проекту:
підвищення
рівня
конкурентоспроможності регіону за рахунок розвитку наукових і
підприємницьких інновацій.
Конкретна ціль проекту: створення дієвого механізму передачі
здобутків науки до реального сектору економіки та підприємництва.
Цільові групи проекту: дослідники, винахідники, інноватори;
підприємці-початківці (стартапи) та «зростаючі» підприємства; бізнес;
молодь до 35 років; інвестори, венчурні фонди, МФО; влада та
державні інституції; ініціативні громадяни; жителі Чернігівської
області.
Кінцевий бенефіціар проекту: Агенція регіонального розвитку
Чернігівської області.
−
Забезпечення
функціонування
підрозділу
Агенції
регіонального розвитку Чернігівської області як центру підтримки
інновацій та підприємницької діяльності.
−
Підвищення рівня науково-інноваційної активності в області.

−
Трансформація ідей в якісний інноваційний продукт і
збільшення кількості інноваційних розробок з високим ринковим
потенціалом, які було комерціалізовано.
−
Підвищення рівня захисту прав інтелектуальної власності
(збільшення кількості отриманих патентів на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки тощо).
Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту

Інші економічні вигоди

Cоціальний вплив

Вигоди для Чернігівської області від реалізації проекту
«Формування дієвої системи підтримки інноваційного розвитку та
підприємницьких ініціатив» формуватимуться за рахунок активізації
інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні, розвитку підприємництва,
впровадження інноваційних технологій у виробничий процес тощо.
Реалізація проекту стане поштовхом для розвитку інноваційної моделі
економіки та формування соціально-економічної самодостатності
регіону, що сприятиме відкриттю нових виробництв, створенню нових
робочих місць, зокрема, в інноваційних сферах виробництва з високою
доданою вартістю.
За рахунок реалізації проекту буде створено дієвий механізм
передачі здобутків науки до реального сектору економіки та
підприємництва, що дозволить збільшити обсяги інвестиційних
надходжень в економіку області на 20% щороку. При цьому активізується
процес започаткування підприємницьких ініціатив та залучення
додаткових джерел фінансування для їх реалізації, що в кінцевому
рахунку дозволить збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів на
15% щороку.
Кількість інноваційних продуктів, впроваджених у реальний сектор
економіки, складе 35 од. до кінця строку реалізації проекту.
У результаті реалізації заходів проекту також очікується
збільшення частки високотехнологічної продукції і послуг у структурі
виробництва та експорту на 20%, зростання обсягу іноземних
інвестицій, зокрема, у високотехнологічні галузі на 15%, а також
розвиток людського капіталу та зменшення рівня відтоку
висококваліфікованих фахівців за кордон на 10% до кінця строку
реалізації проекту.
Реалізація
проекту
сприятиме
формуванню
ефективної
регіональної політики у сфері інноваційного розвитку, реалізації в
повній мірі наукового потенціалу, започаткуванню підприємницьких
ініціатив, у т.ч. інноваційного спрямування, налагодженню комунікації
світу науки з широкою аудиторією тощо.
Впровадження нових технологічних рішень та інноваційних
розробок, у т.ч. в галузі альтернативної енергетики, дозволить
забезпечити економію енерговитрат та енергоресурсів, підвищення
енергоефективності за рахунок збільшення обсягів переробки відходів
сільськогосподарської та деревообробної промисловості.
Крім того, ще однією з вигід від впровадження проекту в
Чернігівській області, як пілотній, буде отримання мультиплікаційного
ефекту від поширення позитивного досвіду та впровадження в інших
регіонах України успішно запущеного механізму підтримки
інноваційного розвитку та підприємницьких ініціатив.
Підтримка інновацій та підприємницьких ініціатив дозволить
збільшити шанси області в отриманні додаткових інвестиційних

Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

Основна діяльність за
проектом

ресурсів та забезпечити започаткування нових виробництв на території
області не менше 20 щорічно і збільшення зайнятості населення на
15%. В кінцевому результаті це дозволить підвищити соціальні
стандарти та якість життя населення. Крім того, 600 представників
наукової спільноти та підприємців в рамках реалізації проекту
підвищать свою кваліфікацію щодо можливостей розвитку та
отримання додаткового фінансування.
Завдяки проекту буде забезпечено розвиток регіонального
потенціалу та вирішення наявних проблемних питань, у тому числі
шляхом стимулювання самозайнятості населення, започаткування
власного бізнесу, реалізації наявного інтелектуального потенціалу
тощо.
З метою зменшення навантаження на навколишнє природне
середовище при відборі перспективних інноваційних ідей буде
надаватись перевага ідеям та розробкам, що забезпечують екологічно
чисте виробництво з дотриманням усіх норм екологічної безпеки та
правил охорони навколишнього природного середовища.
- Облаштування цокольного поверху приміщення Агенції
регіонального розвитку Чернігівської області, створення на його
території
коворкінгу-лабораторії-майстерні
та
закупівля
необхідного обладнання.
- Формування команди фахівців, що забезпечуватимуть реалізацію
проекту, їх навчання з метою підвищення кваліфікаційного та
експертного рівня для надання якісних послуг з консалтингу і
розробки проектів регіонального розвитку, написання проектів
для участі у програмах міжнародної технічної допомоги,
грантових конкурсах тощо.
- Створення бази даних науково-інноваційного потенціалу регіону,
наявних ідей, розробок, які мають перспективи комерціалізації,
та бази даних потреб реального сектору економіки у
впровадженні та розробці технологічних інновацій.
Створення веб-порталу як платформи для налагодження
ефективної комунікації зацікавлених учасників інноваційного
процесу.
- Розробка та видання буклетів, презентаційних матеріалів (2 в рік
тиражем 200 екз.), відео-промоційних роликів (2 в рік) тощо про
результати та здобутки наукової, винахідницької, дослідницької
та інноваційної діяльності.
- Організація та проведення щоквартальних заходів (зустрічей,
«круглих столів») у форматі В2Science для представників бізнесу
та наукової спільноти.
- Коучинг, експертна підтримка, консультації експертів, менторів
та професіоналів різних галузей (залучення 5 експертів щорічно).
- Надання підтримки 500 підприємцям і представникам наукової
спільноти у вдосконаленні їх кваліфікації з питань проектного
менеджменту та реалізації інноваційних проектних ідей.
- Забезпечення участі регіональних представників наукової
спільноти (10 чол. щорічно) у вітчизняних та міжнародних
конференціях, науково-дослідницьких стажуваннях в Україні та
за кордоном.

-

-

-

Надання підтримки у підготовці проектів за міжнародними
стандартами, спрямованих на розвиток регіональної економіки в
т.ч. інноваційного спрямування.
Проведення конкурсного відбору перспективних інноваційних
ідей, що мають високий ринковий потенціал, для надання
часткової фінансової підтримки проекту на етапі становлення.
Підтримка та фінансування отримання охоронних документів на
об’єкти інтелектуальної власності (патенти, ліцензії тощо).

Актуальність проекту:
обґрунтування
необхідності, соціальноекономічної спрямованості
та реалістичності
виконання проекту

Актуальність реалізації проекту «Формування дієвої системи
підтримки інноваційного розвитку та підприємницьких ініціатив» на
території Чернігівської області обумовлена наявністю значного
науково-інноваційного потенціалу та необхідністю запуску дієвого
інструменту підтримки наукових та підприємницьких новацій,
сприяння суб’єктам господарювання у впровадженні наукових
досліджень і розробок, створення комунікаційної платформи для
налагодження ефективного діалогу науковців та бізнесменів, пошуку
інвестиційних ресурсів та додаткових джерел фінансування
перспективних інноваційних проектів тощо.
Спроможність забезпечити
Фінансова сталість проекту буде забезпечена в більшій мірі
стійкий результат реалізації завдяки розширенню напрямків та удосконаленню діяльності Агенції
проекту
регіонального розвитку Чернігівської області.
Зокрема, реалізація проекту дозволить підвищити спроможність
Агенції, що позитивно відобразиться на її економічному та
фінансовому стані через залучення додаткових ресурсів від здійснення
проектної діяльності, надання господарюючим суб’єктам платних
послуг з організації і ведення бізнесу, залучення додаткових джерел
фінансування, від здачі в оренду офісних приміщень, готових робочих
місць тощо.
Діяльність за проектом створить умови для стабільної діяльності
Агенції в подальшому та напрацювання нових, сучасних методів
роботи
і
надання
якісних
кваліфікованих
послуг,
які
користуватимуться попитом серед місцевої влади, громад, МСП та
інших зацікавлених сторін області. Реалізація основних функцій
Агенції дозволить забезпечити фінансову сталість, підтримку та
розвиток в подальшому діяльності з розбудови сприятливого
інноваційного середовища, започаткованої в рамках реалізації проекту
«Формування дієвої системи підтримки інноваційного розвитку та
підприємницьких ініціатив».
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг національного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
послуг іноземного
виробника, які

2011,7 тис. грн.
(79,1%)

532,4 тис.грн.
(20,9%)

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
Телефон, факс, електронна
пошта ініціатора
проекту

Експертний звіт до проекту буде отриманий у процесі реалізації
проекту.
Дозвільна документація буде отримана у процесі реалізації проекту.

Чернігівська обласна державна адміністрація,
адреса: вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, Україна, 14000,
телефон/факс: +380462675071,
електрона пошта: post@regadm.gov.ua,
адреса веб-сайту: http://cg.gov.ua/
код ЄДРПОУ: 00022674

Керівник ініціатора проекту:
Голова Чернігівської обласної
державної адміністрації

М.П. (за наявності)

В. П. Куліч

