ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ, ЯКИЙ МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ОТРИМАНИХ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО
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Програма регіонального розвитку
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«Агенція

розвитку

Управління
зовнішніх
зносин
та
зовнішньоекономічної діяльності
69107, м.
Запоріжжя, пр. Соборний,
164, ЄДРПОУ
Програма регіонального розвитку
“Інноваційна економіка та інвестиції“”
Напрямок 4. Сформування сприятливого
інвестиційного клімату, розвиток та просування
інвестиційного потенціалу

Назва
завдання
Державної
Проект відповідає завданням державної
стратегії регіонального розвитку на стратегії розвитку до 2020 року. Операційному
період до 2020 року, якому відповідає завданню
1.
«Підвищення
рівня
проект
конкурентоспроможності регіонів». Напрямку 1:
«Підвищення
ефективності
використання
внутрішніх
факторів
розвитку
регіонів
(підвищення рівня інноваційної та інвестиційної
спроможності регіонів)»
В яких визначено:
удосконалення
регіональної
інвестиційно-інноваційної
інфраструктури,
зокрема створення регіональної мережі наукових,
технологічних та індустріальних парків, а також
системи правової, кадрової та інформаційної
підтримки інноваційної діяльності;
формування
сприятливого
інвестиційного
клімату,
позитивного
інвестиційного
іміджу
та
просування
на
зовнішній ринок інвестиційних можливостей
регіонів України;
розвиток
науково-інноваційного
Регіон(и),
територія(ї)або
м. Мелітополь (Запорізька обл.)
місто(а), що отримають вигоду від
реалізації проекту

Тривалість проекту

18 місяців
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Загальний бюдже тпроекту

3 565 168, 5 грн
Ірік

Очікуваний обсяг фінансування Разом
проекту:
з державного бюджету
з інших джерел
Загальна(загальні)та
конкретна(конкретні)цілі проекту

3 565 168, 5 3 020 840 грн
грн
-

-

2рік
544 328, 5 грн
-

Загальна ціль - об’єднання зусиль органів
влади, громадськості, бізнесу,
науковців на
вирішення
проблем
соціально-економічного
розвитку
міста та регіону та впровадження
сучасних інноваційних принципів управління
міським розвитком з врахуванням інтересів усіх
економічних та соціальних партнерів.
Конкретні цілі:
1.
Проведення комплексних досліджень
з визначення пріоритетних напрямків розвитку
економічної, інфраструктурної та соціальної
складової життя міста.
2.
Проведення інформаційної компанії,
з
метою
інформування,
популяризації та
залучення потенційних учасників до процесу
створення Агенції розвитку Мелітополя.
3.
Організація й проведення робочих
консультацій із представниками бізнесу, влади,
науки, громадськості.
4.
Формування
команди
фахівців
Агенції розвитку Мелітополя.
5.
Розробка, запуск, адміністрування та
просування інтернет-платформи Агенції розвитку
Мелітополя.
6.
Організація та облаштування роботи
офісу Агенції розвитку Мелітополя.
7.
Розробка та публікація матеріалів
(брошур)
8.
серії «Інвестиційний Мелітополь»,
«Інноваційний Мелітополь».
9.
Організація
навчання
команди
фахівців Агенції розвитку Мелітополя.
10.
Організація і проведення тренінгів і
семінарів з інвестиційного та інноваційного
розвитку за участю провідних експертів й
тренерів для представників бізнесу, влади,
науковців та громадськості.

з
Цільові групи проекту та кінцеві
бенефіціари проекту

Цільовими групами проекту є:
мешканці міста;
представники бізнес спільноти міста
та регіону;
представники
наукового
співтовариства міста та регіону;
представники громадськості міста та
регіону;
Кінцевими бенефіціарами виступають:

Відкриття
офісу
КУ
«Агенція
розвитку Мелітополя»
Команда фахівців КУ «Агенція
розвитку Мелітополя»
Запуск
інтернет-платформи
КУ
«Агенція розвитку Мелітополя»
План-графік
робочих
нарад
із
представниками бізнесу, влади, науковців та
громадськості.
Аналітична мапа інвестиційного та
інноваційного клімату міста
Актуалізація
Стратегії
розвитку
Мелітополя - 2020
Пакет ідей та проектів з розвитку
інвестиційного та інноваційного клімату міста
Пакет актуальних матеріалів серії
«Інвестиційний
Мелітополь»,
«Інноваційний
Мелітополь»
Формування простору діалогу та
бюджетна
Не дотично до проекту
реалізації

Очікувані результати проекту

Економічна та/або
ефективність
проекту(наскільки дотичне)

Інші
економічні
(наскільки дотичне)

Соціальний
дотичне)

вигоди

Підвищення рівня інвестиційної
привабливості міста й регіону
- Активізація реального сектора економіки
Збільшення надходжень до місцевого
бюджету

вплив(наскільки

Формування
простору
діалогу та співробітництва між представниками
різних соціально-економічних груп міста й
регіону
Підвищення
рівня
інвестиційної привабливості міста й регіону
Підвищення
рівня
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Екологічний
дотичне)

вплив(наскільки

Основна діяльність за проектом

Не
планується,
екологічний вплив.

що

проект

матиме

1.
Проведення комплексних досліджень
з визначення пріоритетних напрямків розвитку
економічної, інфраструктурної та соціальної
складової життя міста.
2.
Проведення інформаційної компанії,
з метою інформування, популяризації та
залучення потенційних учасників до процесу
створення Агенції розвитку Мелітополя.
3.
Організація й проведення робочих
консультацій із представниками бізнесу, влади,
науки, громадськості.
4.
Формування команди фахівців
Агенції розвитку Мелітополя.
5.
Розробка, запуск, адміністрування та
просування інтернет-платформи Агенції розвитку
Мелітополя.
6.
Організація та облаштування роботи
офісу Агенції розвитку Мелітополя.
7.
Розробка та публікація матеріалів
(брошур) серії «Інвестиційний Мелітополь»,
«Інноваційний Мелітополь».
8.
Організація навчання команди
фахівців Агенції розвитку Мелітополя.
9.
Організація і проведення тренінгів і
семінарів з інвестиційного та інноваційного
розвитку за участю провідних експертів й
тренерів для представників бізнесу, влади,
науковців та громадськості.
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У Мелітополі в 2012 році було розроблено
та затверджено Стратегію розвитку міста
Мелітополя до 2020 року. У 2016 році дана
розробка пройшла актуалізацію й оновлення. Але
динамічні зміни, що відбуваються в світі та країні
потребують її регулярного тактичного перегляду
та уточнення. Це в свою чергу дозволить
оптимально реалізовувати завдання, що закладено
у даний документ та досягати цілей розвитку, які
є актуальними не лише для міста, а й для регіону
в цілому. Слід зазначити, що в місті також
спостерігаються:
□ наявність проблем в соціальноекономічному розвитку, які мають тенденції до
загострення;
□ відсутність якісних ефективних програм
і проектів місцевого розвитку, дефіцит коштів і
неефективне їх використання;
- патерналізм населення і бізнесу (місцеве
планування носить досі «об’єктний» а не
«проектний» підхід», а бюджет має фінансовоматеріальну форму створення на фінансування
Актуальність
поточних витрат, а не є бюджетом, як ресурсом
проекту-.обгрунтування необхідності,
розвитку, який забезпечує розширене
соціальновідтворення, яке має забезпечувати актуалізацію
економічноїспрямованостітареалістично функції залучення ресурсів у його формування
стівиконанняпроекту
наряду з податками, зборами, іншими власними
ресурсами, витрачання бюджетних коштів
здійснюється без обгрунтування ефективності
такого витрачання);
□ керування процесами розвитку регіону в
ручному режимі, орієнтоване на подолання
авральних проблем, а не управління на основі
системних якісних рішень перспективного
розвитку (розробленні Стратегія розвитку та
міські програми не використовуються як
інструмент розвитку, а є в більшості юридичною
підставою використання бюджетних коштів);
□ низька інвестиційна привабливість міста
та регіону;
□ малоефективна форма співпраці з
громадськістю, бізнесом, наукою у питаннях
місцевого розвитку (участь громадських рад,
бізнесу, науки у експертній, дорадчій діяльності
органів влади носить формальний, у більшості
байдужий характер і більше знаходиться у
протистоянні, чим у партнерстві з органами
влади).
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Сталість проекту забезпечується, по-першу
Спроможність
забезпечити
чергу, тим, що фінансування діяльності проекту
стійкий результат реалізації проекту
після
завершення
реалізації
планується
продовжити за рахунок власних коштів.
Такі
умови
створені
за
рахунок
фандрайзингової діяльності та залучення ресурсів
матеріально-технічної допомоги.
ї
Завдяки реалізації проекту буде проведена
актуалізація
Стратегії
розвитку
міста,
оптимізовано інвестиційний та інноваційний
клімат міста та регіону, залучено нові можливості
для активізації реального сектору економіки та
формуванню бюджету розвитку громади.
3
огляду
на
це,
місцеві
органи
самоврядування міста Мелітополь, з метою
підтримки досягнутих проектом результатів і 3
метою підвищення рівня соціальної активності
жителів, сприятимуть найбільш якісній підтримці
сталості діяльності Агенції в подальшому.
За результатами проекту буде визначатися
подальший розвиток і розширення Агенції із
залученням до формування пакету проектних
пропозицій місцеву бізнес-спільноту, науковців
та громадськість міста.
Очікувані витрати на закупівлю
3 565 168, 5 грн (100%)
товарів, робіт і послуг національного
Всі товари, роботи та послуги планується
виробника,яківикористовуються підчас закупити у національного виробника.
реалізації
проекту(тис.
гривень,
відсотків)
Очікуванівитратиназакупівлютов
0%
арів,робітіпослугіноземноговиробника,
Не планується придбання товарів, робіт чи
які використовуються під час реалізації послуг іноземного виробника.
проекту (тис. гривень, відсотків)
Експертний звіт до проекту
будівництва(ким,коливиданий)

Не дотично до проекту

Потреба та наявність необхідної
Потреба в дозвільній документації для
дозвільної документації для реалізації реалізації проекту відсутня.
проекту
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Телефон, факс, електронна пошта
ініціатора (замовника) проекту

Запорізька обласна державна адміністрація
Тел.:(061) 233 11 91,239 03 53
Ф акс:(061)224 61 23
e-mail: adm(a),zoda.eov.ua
http://www.zoda.eov.ua
Телефон замовника проекту: (061) 224 66 63,
Факс: (061)224 65 69
e-mail: uzez@zoda.gov.ua,
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