Інформаційна картка
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

Регіон(и),
територія(ї) або
мІсто(а), що
отримають вигоду
від реалізації
проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет
проекту, грн.
Очікуваний обсяг
фінансування
проекту, грн.:
з державного
бюджету
з інших джерел
Загальна (загальні)
та конкретна
(конкретні) цілі

Розвиток потенціалу суб'єктів підприємництва та
можливостей зайнятості соціально вразливих груп
населення в Рівненській області
Рівненська обласна державна адміністрація
33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 1
ЄДРПОУ 13986712
Департамент економічного розвитку і торгівлі
Рівненської обласної державної адміністрації
33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 1,
ЄДРПОУ 02741545
Інноваційна економіка та інвестиції

«Підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів»
Напрям: «Розвиток підприємницького середовища та
конкуренції на регіональних товарних ринках»,
Завдання: «Проведення навчання з питань провадження
підприємницької діяльності».
«Територіальна соціально-економічна інтеграція і
просторовий розвиток»
Напрям: «Створення умов для продуктивної праці
населення».
Завдання: «Підвищення рівня обізнаності населення з
питань організації та провадження підприємницької
діяльності»
Рівненська область
#

24 місяці
3 599 640
Разом

1 рік

2 рік

3 599 640

1 824 140

1 775 500

-

-

-

Загальна ціль - підтримка ефективного розвитку малого і
середнього
підприємництва
шляхом
збільшення
професійної обізнаності суб'єктів підприємництва, а

також зниження рівня безробіття на Рівненщині внаслідок
збільшення спроможності актуальних(особливо соціально
вразливих
категорій)
І потенційних
безробітних
(випускників шкіл,студентів ВНЗ, найманих працівників)
конкурувати
за
гідне
працевлаштування
та
самозайнятість.
Ціль 1 - зменшення проблем функціонування малого та
середнього бізнесу (результат 1) за рахунок покращення
його поінформованості щодо змін в законодавчому в т. ч.
податковому полі його розвитку.
Ціль 2 - зменшення рівня безробіття внаслідок
підвищення рівня обізнаності (результат 2) актуальних і
потенційних безробітних щодо вимог роботодавців до
кандидатів на вакансії, прийомів успішного проходження
конкурсних процедур та адаптації на новому робочому
місці
шляхом
спеціалізованого
навчання
і
консультування.
Ціль 3 - збільшення рівня самозайнятості (результат 3)
актуальних
і
потенційних
безробітних
шляхом
формування у них знань і вмінь генерування та реалізації
підприємницьких ідей (особливо соціально вразливих
категорій безробітних) в ході спеціалізованого навчання.
Заходи проекту спрямовані на жителів
Рівненської
Цільові групи
області (в тис.осіб)- представників малого і середнього
проекту та кінцеві
бенефіціари проекту бізнесу (5,3),безробітних(56,3), студентів ВНЗ (36,9),
учнів шкіл 11 класів (9,5). Бенефіціарами проекту є
представники бізнесу, актуальні і потенційні безробітні із
числа учасників цільових груп Рівненської області.
Очікувані результати 1) Покращення поінформованості бізнесу щодо змін в
законодавчому в т. ч. податковому полі його
проекту
функціонування;
2) Підвищення рівня
обізнаності актуальних І
потенційних безробітних щодо прав на гідну працю та
соціальний захист,вимог роботодавців до кандидатів на
вакансії, прийомів успішного проходження конкурсних
процедур та адаптації на новому робочому місці;
3) Формування у актуальних і потенційних безробітних
знань і вмінь генерування та реалізації підприємницьких
ідей;
4) Збільшення надходжень у бюджет та позабюджетні
фонди за рахунок активізації підприємництва, зростання
доходів та нових робочих місць з відрахуваннями із
заробітної плати.

проекту

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

Інші економічні
вигоди (наскільки
дотичне)
Соціальний вплив
(наскільки дотичне)

Екологічний вплив
(наскільки дотичне)
Основна діяльність
за проектом

Актуальність
проекту:
обґрунтування
необхідності,
соціальноекономічної
спрямованості та
реалістичності
виконання проекту
Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

1) Зростання кількості середніх та малих підприємств
області, само зайнятих осіб внаслідок навчання в школі
соціального підприємництва - не менше 40 реалізованих
проектів із 8 груп слухачів, створення не менше 140
нових малих, в т.ч. мікро підприємств із загальної
чисельності бенефіціарів;
2) Зменшення безробіття на 1,7%;
3) Збільшення надходжень у державний, місцеві бюджети
та державні соціальні фонди внаслідок зростання
зайнятості та активізації підприємництва за рахунок
збільшення ВРП не менше чим на 3%.
Самозайнятість соціально вразливих груп населення
зросте не менше чим на 300 осіб, загальний приріст
зайнятості в області становитиме не менше 1,1% від
зайнятості економічно активного населення.
Збільшення на 24,6% доступності актуальної інформації
щодо умов та можливостей розвитку бізнесу для близько
57 тисяч представників бізнесу та вразливих груп
населення внаслідок проведених консультацій, семінарів,
круглих столів, просвітницьких заходів через ЗМІ
—

Планується надавати такі види послуг цільовим
аудиторіям: постійне очне та оп-ііпе консультування,
інформаційні матеріали на сайті та інших засобах масової
інформації (в т.ч. на місцевих радіостанціях і
телеканалах), Інформаційні друковані матеріали, круглі
столи з рекомендаціями для органів влади, навчання в
школах соціального підприємництва, консультування
молоді, зустрічі з роботодавцями.
Проект спрямований на покращення умов ведення бізнесу
та створення передумов реалізації найважливішого
соціально-економічного права людини - права на працю
постійного населення та законних мігрантів, що матиме
наслідком покращення добробуту населення регіону і
забезпечення гідного існування. Проект також створює
можливість реалізації права на участь у заходах активної
політики зайнятості (доступ до послуг професійної
орієнтації та сприяння у працевлаштуванні) та права на
освіту.
Після закінчення проекту територіальне відділення ВГО
«Асоціація платників податків України» в Рівненській
області та ГО «Центр мобільності та розвитку»
продовжить проектну діяльність за рахунок власних
коштів, що передбачено їх статутом.
Після
закінчення
проекту
функціонуватимуть

підприємницькі структури, які створять учасники школи
соціального
підприємництва,
розвиватимуться
підприємства, створюватимуться нові робочі місця.
Очікувані витрати на 3 496,64 тис. грн. (97,1 %)
закупівлю товарів,
робіт і послуг
національного
виробника, які
використовуються
' під час реалізації
проекту (тис.
гривень, відсотків)
Очікувані витрати на 103,0 тис.грн. (2,9%)
закупівлю товарів,
робіт і послуг
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
Контактні дані ініціатора:
Телефон, факс,
тел. 0362-264788, факс 0362-260835
електронна пошта
е-таіі: гос1а@гу.§оу.иа
ініціатора
(замовника) проекту
Контактні дані замовника:
тел. (0362) 69-52-10, факс (0362) 69-52-93,
е-таіі: екоп(а}ісс.гу.иа

