ІНФОРМАПІЇ/ЇНІА КАРТКА

РУЕІ`ІОНАЛІЇЇЇОПГО РОЗВИТКУ, .ЯКИІЙІ молсв
пвовкту
РЕАЛІЗОВУВАЧЇИСЯ. ЗА вАхдуноііс коштів дівгжквііого
БЮДЖЕТУ, ОТРИМАНИХ ВІД єввопвиського СОІОЗУ
Назва проекту

Інструменти розвитку бізнесу Львівської області

Ініціатор проекту

Львівська обласна державна адміністрація
79008, Львів, вул. Винниченка, 18
ЄДРПОУ 00022562
Замовник проекту
Департамент економічної політики Львівської обласної державної
(у разі наявності)
адміністрації
79008, Львів, вулі Винниченка, 18
ЄДРПОУ 38557560
Програма
Програма регіонального розвитку «Інноваційна економіка та
егіонального розвитку інвестиції», напрям «Підтримка підприємницької діяльності»
Назва завдання
Завдання «Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на
Державної стратегії
регіональних товарних ринках» Цілі 1 «Підвищення рівня
регіонального розвиткуконкурентоспроможності регіонів» Державної стратегії
на період до 2020 року, регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. На 3,85
якому відповідає
проект
Регіон(и), 'гериторія(ї) Львівська область
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту
.Г
ривалість проекту
24 місяці
5 600 000,0
Загальний бюджет
грн.
-

'

'

«

проекту

1
Очікуваний обсяг
Разом
рік
фінансування проекту:
з державного бюджету 3 600 000,0 2 886 512,0

з інших джерел

2 000 000,0

1

000 000,0

2 рік

3

рік

713 488,0

1

000 000,0

Загальна (загальні) та Загальна Ціль проекту: Розвиток МСП Львівської області шляхом
конкретна (конкретні) впровадження інструментів фінансової підтримки бізнесу.
цілі проекту
Конкрстна ціль 1. Розробка нових та вдосконалення існуючих
інструментів розвитку бізнесу на території Львівської області.
Конкретна ціль 2. Впровадження інструментів розвитку бізнесу на
'територіїЛьвівської області.
Котхкретна ціль 3. Їнституціоналізація розроблених інструментів
розвитку бізнесу.
Цільові групи проекту Малі та середні підприємства, організації, що підтримують МСП,
та кінцеві бенефіціари фінансові установи, консалтингові фірми, структурні підрозділи
облдержадміністрації, ІМ/Ііі-Іісїгеркггво економічного розвитку і торгівлі
нроекчґу
України, ітредставники мариіалківств та воєводств.
Очікувані результати Результат 1.1. Удосконалено механізм відшкодуват-Іня відсоткової
проекту
ставки за кредитами для ПЇДГІРИЄМСТВЛьвівської області.
Результат 1.2. Розроблено механізм підтримки Фондів
мікрокредитування бізнесу.
Результат 1.3. Розроблено' механізм НаДаІїІІ-ІЯ інноваційних,
"

'

маркетингових ваучерів та ваучерів На консалтингові послуги для
МСП.
Результат 1.4. Розроблено механізми пре-кваліфікації банківських
установ, консалтингових компаній, фондів мікрокредитування
бізнесу, державних та приватних підприємств.
Результат 2.1. Проведено пре-кваліфікацію не менше 9 банківських
установ, 5 консалтингових компаній.
Результат 2.2. Відшкодовано відсоткові ставки за кредитами для
щонайменше 30 підприємств (при умові середнього розміру 1 млн.
1
грн. та відшкодуванню облікової ставки НБУ).
Результат 2.3. Надано фінансову підтримку щонайменше 20
підприємствам у вигляді інноваційних, маркетингових в аучерів
та
ваучерів на консалтингові послуги.
Результат 3.1. Розроблено зміни до програмних документів
ьвівської області в межах реалізації Стратегії розвитку малого та
середнього підприємництва Львівської області плану заходів ії
з
та
реалізації.
Результат 3.2. Підготовлено рекомендації для Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України щодо впровадження
розроблених інструментів розвитку бізнесу на інші регіони.
Результат 3.3. Залучено 50 осіб до обговорення результату
впровадження інструментів розвитку бізнесу з числа бенефеціарів
р'

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

РОКИ ІНВЕСТУВАННЯ

Інвестиції
Операційні витрати
Дохід (додаткова генерація доходу
підприємств, що отримали кредит)*
Дохід (банківські установио* *
Дохід (компанії-бенефеціари)
Дохід (додаткова генерація доходу від
ваучерів, коеф. 2.4)***
Сазіі Пош

Дисконтований грошовий потік
наростаючим підсумком

1

2

3

2017
-5441,6

2018

2019

-79,2
2735,3

-79,2
2735,3

2160

2160

555

555

2076

2076

-5441,6

7457,1

-4790,1

988,4

7457,1
6075,1
__

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)
Соціальний вплив
(наскільки дотичне)
Екологічний вплив
наскільки дотичне)
Основна діяльність за 1.1.1 Розробка пропозицій до
вдосконалення ітрограми «Підвищення
проектом
їконкурентоспроможності Львівської області на 2017-2020
роки» в
частині відшкодування відсоткової ставки за кредитами для МСП
і.1.2 Проведення круглого столу, обговорення гіроцонованих змін
КРЗ Вн есення змін до програми «Підвищення
конкурептоспромоэтсності Львівської області на 2017-2020
роки»

1.2.1 Проведення аналізу існуючих
практик функціонування Фондів
імікрокредитування бізнесу розробка механізмів підвищення
їх
та
інституційної спроможності
1.2.2 Проведення круглого столу з презентацією
пропонованого
механізму
1.2.3 Затвердження механізму підтримки Фондів мікрокредитування
бізнесу
1.3.1 Проведення аналізу функціонування
системи надання ваучерів
в Україні та в країнах ЄС
1.3.2 Затвердження механізму
надання інноваційних, маркетингових
ваучерів та ваучерів на консалтингові послуги для МСП
1.4.1 Розробка процесу здійснення пре-кваліфікації банківських
установ, консалтингових компаній, фондів мікрокредитування
1.4.2 Розробка документації для
проведення пре-кваліфікації
банківських установ, консалтингових компаній, фондів
мікрокредитування бізнесу, затвердження положення і документації
2.1 .1 Проведення пре-кваліфікації інституцій.
2.1.2 Затвердження переліку банківських установ, консалтингових
їкомпаній,
інституцій підтримки бізнесу, що можуть брати участь
у
програмі
2.2.1 Оголошення про запуск програми з відшкодування відсоткових
ставок за кредитами
2.2.2 Збір заявок та укладання угод
2.2.3 Супровід відібраних заявок
2.3.1 Оголошення конкурсу на
отримання інноваційних,
ваучерів
.маркетингових
та ваучерів на консалтингові послуги
2.3.2 Збір заявок та укладання угод
2.3.3 Супровід діяльності програми надання ваучерів
3.1.1 Аналіз результативності
програми та розробка пропонованих
змін
3.1.2 Представлення напрацьованих змін до програм
3. 1 .З Затвердження на сесії ЛОР
програмних документів Львівської
області в межах реалізації Стратегії розвитку малого
та середнього
підприємництва Львівської області плану заходів з її реалізації.
та
3.2.1 Розробка рекомендацій для МЕРТ
3.2.2 Представлення рекомендацій В МЕРТ
3.3.1 Розробка комунікаційної політики
для інструментів підтримку
бізнесу ЛОДА
3.3.2 Проведення тематичних круглих столів
3.3.3 Проведення підсумкової конференції
Актуальність проекту: Проект є продовженням і розширенням обласної
програми
обґрунтування
«Підвищення конкурентоспроможності Львівської області 2017на
необхідності,
2020 роки», в рамках якої було запроваджено механізм
соціально-економічної відшкодування відсоткових
ставок за кредитами для підприємств
спрямованості та
області. Створені 3 нових механізми розвитку МСП розроблено
нову
реалістичності
програму/програми, що включатимуть витрати на розроблені 3
еханізми розвитку МСП. Програми будуть узгоджені із Стратегією
виконання проекту
озвитку Львівської області, Стратегією розвитку МСП України та
рограмними документами ЄС.
Однією із конкретних цілей проекту є «Інституціоналізація
озроблених інструментів розвитку бізнесу», що передбачає
несення змін до програмних документів Львівської області в межах
еалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва
ьвівської області та плану заходів з ії реалізації
та, відповідно,
і

Спроможність
забезпечити стійкий
результат реалізації
проекту

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 використовуються
під час реалізації
проекту (тис. гривень,
відсотків)

підтримуватиме результати проекту після його завершення.
Договори укладені з банківськими установами для відшкодування
відсотків за пільговими кредитами для підприємств будуть чинні та,
за потреби, поновлюватимуться в кожному програмному циклі.
Розроблений та затверджений механізм пре-кваліфікації забезпечить
прозорий відбір організацій, які допомагатимуть втілювати нові
інструменти.
Залучення Центру підтримку бізнесу ЄБРР у Львівській області (РРУ
Кпоуя/Іесіде Мегшогкз)
до реалізації проекту сприятиме інституційній
сталості проекту. Розглядатиметься залучення Агенції регіонального
розвитку у Львівській області (в процесі створення).
Реалізація проекту сприятиме політичній сталості в області шляхом:
забезпечення доступу представників МСП до фінансових
ресурсів, маркетингової підтримки, консультування та створення
системи підтримки стійкого розвитку бізнесу на всіх стадіях
розвитку;
поліпшення якості управління в місцевих органах державного
управління й органах місцевого самоврядування області;
якісно новий рівень інформаційної взаємодії між державними
органами, органами місцевого самоврядування в області,
громадянами, бізнесом і суспільними інститутами;
удосконалення системи інформаційно-аналітичного
забезпечення підготовки прийняття рішень та контролю за їх
виконанням (якість, ефективність, творчість виконання);
Проект матиме потужний вплив на покращення якості та
інтенсивності процесів реформ шляхом збільшення прозорості і
доступності влади.
Проект є продовженням і розширенням обласної програми
«Підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 20172020 роки», в рамках якої було запроваджено механізм
відшкодування відсоткових ставок за кредитами для підприємств
області. Створені 3 нових механізми розвитку МСП розроблено нову
програму/програми, що включатимуть витрати на розроблені 3
Механізми розвитку МСП. Програми будуть узгоджені із Стратегією
розвитку Львівської області, Стратегією розвитку МСП України та
програмними документами ЄС.
5 600, тис. грн. (100%)

кспертний звіт до
проекту будівництва
(ким, коли виданий)
Потреба та наявність
необхідної дозвільної
документації для
еалізації проекту
Телефон, факс,
електронна пошта
ініціатора (замовника)
проекту

Перший заступник го
-

ч

е потребує

Не потребує

Департамент економічної політики Львівської обласної державної
адміністрації
79008, Львів, вул. Винниченка, 18
тел.: (032) 261-21-55
факс: (032) 235-60-80
ёщадіосїадохдиа

/
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Р. Т. Замлинський

