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

Назва завдання
Державної стратегії
регіонального розвитку
на період до 2020 року,
якому відповідає проект

Створення еколого-рекреаційного кластеру на території Національного
природного парку «Дністровський каньйон»
Міністерство екології та природних ресурсів,
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
Код ЕДРПОУ 37552996
Національний природній парк «Дністровський каньйон»,
Україна, Тернопільська область, м. Заліщики, вул. Ольжича, 48,
Код ЄДРПОУ 37888331
Програма регіонального розвитку “Розвиток туризму”:
4.1. Підвищення туристичного потенціалу
- раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження
культурної спадщини та найцінніших природних територій;
-застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної
діяльності;
-розвиток зеленого туризму в сільській місцевості;
- створення якісного туристичного продукту на основі раціонального використання
туристичних ресурсів, визначення зон пріоритетного розвитку туризму шляхом
туристичного районування регіонів;
- формування позитивного іміджу регіонів у сфері туризму на зовнішньому та
внутрішньому туристичному ринку;
—створення загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та курортів,
зокрема шляхом розвитку відповідної мережі інформаційних центрів у регіонах.

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
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціари
проекту

Очікувані результати
проекту

Тернопільська область
ЗО місяців
10 308 000 грн.
Разом

1 рік

2 рік

3 рік

10308000 (грн)

4874000 (грн)

4000000 (грн)

1434000 (грн)

0 (грн)
0 (грн)
0 (грн)
0 (грн)
Загальна ціль: Інвертування Національного природного парку «Дністровський
каньйон»
в привабливий туристично-рекреаційний кластер; підвищення
ефективності використання туристичного потенціалу регіону.
Конкретна ціль 1: Популяризувати Національний природній парк «Дністровський
каньйон» на ринку туристичних послуг;
Конкретна ціль 2: Посилити конкурентоздатність Національного природнього
парку та збільшити число продажів регіональних туристичних продуктів і послуг;
Національний природний парк «Дністровський каньйон», місцеве населення
Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської та Хмельницької
областей; органи місцевого самоврядування, українські та іноземні туристи,
екскурсанти, надавачі послуг (приватні підприємці, туристичні фірми та туристичні
оператори, власники екосадиб), інвестори, засоби масової інформації
Результат 1.1. Населення та всі цільові групи проінформовані про заходи в межах
проекту, активно залучені до їх проведення. Проект успішно реалізовано;
Результат 1.2. Потенційні туристи та оператори туристичного бізнесу обізнані у
спектрі рекреаційних можливостей Національного природного парку
«Дністровський каньйон»; збільшено потік українських та іноземних туристів.
Результат 2.1. Створені умови для принадження надавачів туристичних послуг та
туристів на території національного парку та регіону з впровадженням
європейського досвіду;
Результат 2.2. Налагоджено партнерство з операторами туристичного бізнесу;
Результат 2.3. Зелений туризм серед відвідувачів Національного природного
парку популяризовано, мережа еко-садиб розширена та систематизована.

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

Реалізація проекту є важливою з огляду економічної вигоди - туризм є одним із
найперспективншшх напрямків соціально-економічної діяльності у XXI ст. Успішна
реалізація проекту вплине на соціально-економічні показники в межах території
Національного ігоиродного пашо/ ГБорішвського. Залішицького. Бучацького та
Монастириського тйонів Тернопільської області), всієї Тегаюпільської області та прилеглих
регіонів, а саме:
•
збільшити місцеві доходи;
•
створити нові робочі місця;
• розвинути галузі, пов'язані з виробництвом туристичних послуг;
• розвинути соціальну та виробничу інфраструктури у туристичних центрах;
•
активізувати діяльність народних промислів і розвитку культури;
•
забезпечити зростання рівня життя місцевого населення;
• збільшити валютні надходження.
Зріст числа продажів рекреаційних продуктів зумовить зумовить збільшення доходноі
частини бюджету за рахунок податків, що можуть бути прямими (плата за візу, митний збір)
або непрямими (збільшення робочих місць та заробітної плати робітників спричинить
збільшення сум прибуткового податку).
Активізація туристичного потенціалу Національного природного парку «Дністровський
каньйон призведе до збільшення попиту на отримання рекреаційно-туристичних послуг, а
відповідно, і розширить можливості пропозицій для їх надання; стимулює приватних
підприємців, туристичні фірми та інших операторів туристичного бізнесу інтенсифікувати та
покращити свій сервіс. Так, туризм зістимулює розвиток елементів інфраструктури - готелів,
ресторанів, підприємств торгівлі тощо;
Внаслідок успішної реалізації проекту посилиться рекреаційна привабливість Дністровського
каньйону; збільшиться потік туристів, що зумовить поширення підприємництва на території.
Розвиток малого бізнесу в регіоні призведе до соціально-економічного розвитку регіону та
відповідно покращення благоустрою населення. Поширення туризму в сільській місцевості
спонукає до покращення благоустрою сільських садиб, вулиць, в цілому сіл; стимулює
розвиток соціальної інфраструктури. Розвиток сільського зеленого туризму зможе відіграти
суттєву роль у підвищенні культурно-освітнього рівня сільського населення.
Визначені місця рекреаційних зон відпочинку для туристів дозволять контролювати
га знижувати рівень забруднення навколишньої території.
Збільшення відвідувачів парку та регіону надасть можливість залучити фінансові та
людські ресурси до упорядкування природокористування на території заповідника,
перетворивши це природокористування на адаптивне та нормативного врегульоване.
1.1.1. Менеджмент проекту, організація звітності, координування та комунікація;
1.1.2. Проведення стартової конференції;
1.1.3. Проведення фінальної конференції;
1.2.1. Реорганізація сайту Національного природного парку «Дністровський каньйон»
в двомовний багатофункціональний WEB-сайт; підтримка функціонування сайту;
1.2.2. Розробка та створення двомовного інтерактивного туристичного маршруту
Дністровським каньйоном;
1.2.3. Створення та підтримка функціонування інформаційного центру
Національного природного парку «Дністровський каньйон»;
1.2.4. Створення Web-порталу;
1.2.5. Проведення прес-турів;
1.2.6. Проведення PR-кампанії.
2.1.1. Дослідження європейського досвіду з розвитку екотуризму на
природоохоронних об’єктах Словаччини.
2.1.2. Облаштування рекреаційно-туристичних зон відпочинку;
2.1.3. Облагородження та упорядкування туристичних маршрутів заповідника;
2.1.4. Розроблення та встановлення вказівних знаків на території природного
національного парку;
2.2.1. Проведення круглих столів з операторами туристичного бізнесу;
2.2.2. Проведення тренінгових навчань для операторів туристичного бізнесу;
2.2.3. Проведення навчальних курсів для екскурсоводів;
2.3.1. Проведення семінарів для місцевого населення з популяризації надання послуг
«зеленого туризму»;
2.3.2. Систематизація бази даних еко-сддиб.
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ишщгоджешї шішраш і
Щ т^. щ т т т іт домгіаніїми та місцевими штраштМ
зурисгачищ послуг в природному шрку є хаотичним, безконгрольшш,
а тш у і иеяхіснш; ашпшзае на екосистему заіювідавш, яекоитральовадо забруднюючи
навколишнє середовище, організовуючи яшючянок та розвага у иепризідаешх для тоте
місцях. Рівень якості обслуговувані« ю ш т невисокий, що зумовлено запальною
обслупжувдчого персоналу та низьким рівнем культури менеджменту
Туристичної галузі, ік вмшдшщнкть світовим стандартам. Недостатній
розвиненості об’єктів туристичної інфраструктури та брак інвестиційних кошти
ушвдагаоть процес використанні існуючих переваг природоохоронної території.
Відсутність таких важливих складових тформатойїо-шрке-тнішого забезпеченні ті
центр, функціонуючого web-сайту та web-шртшіу зумовило
ешвільиеиня просування туристичних та іивесггиційних мшсшяосгеіі Структура заход і
проекту шдефхш ю рш енм аих, та побіжних ічюбмя, ндаагодін^
між вттщ ш ят Нацюшлшого природного парку «фісіровськкй щ О » та
туристичного бізнесу, сприяння станошсишо парку
іуристданочзшзеацШііш татарам дах укдаїгошмго та іноземного вітааувача.
Стфшувшци реїфеаібйно-тдатогачиий потенціал Національного природного «арку
(«Дністровський каньйон» у вірному руслі* створивши стійкий фундамент для збільшеню
продажів туристичного продукту відвідувачам зшовідадаа - буде досягнуто подальшого
самостійного розвитку в регіоні екологічного, і не тільки, туризму, їздо зростатиме в
ф їф тепж Ш тїроіресцбапші^чиміжяоштаомта їфопдаищєю. Реалізація проекту стан«
аодпдахом дах запуску процесів зростання рекрешшТОю-туристтшй індустрії
ішцодальйшу пару і в подальшому иркзведе до самоокупності.
їнстшуційна сталість результатів проекту є гарантованою на державному ршт
іатвфдженою гостановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 p. Jfe 385 іфе
Державну стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року та дальністю самото
№щіонаштого природного парку «Дшстровськнй каньйон», який і набуде тянш ш вдї
власника матеріальних та ішелеетуальшк об’єктів (продуктів), одержаних за результатам*
проекту,
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