ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАРТКИ
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися
за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від
Європейського Союзу
В інформаційній картці проекту потрібно чітко і стисло розкрити зміст проекту та заповнити
всі її графи.
Назва проекту

Ініціатор проекту

Замовник проекту
(у разі наявності)

Стимулювання розвитку новаторської і раціоналізаторської
роботи в навчальному закладі як один з факторів
підвищення якості підготовки робітничих кадрів для
потреб регіону
Хмельницька обласна державна адміністрація
Адреса: 29005, Хмельницька обл., місто Хмельницький ,
Майдан Незалежності, Будинок Рад
Код ЄДРПОУ 22985083
тел../ факс (0382)76-51-72
Е-шаіІ: гегасіті^асіт-кт.^оу.иа
Адреса веб-сайту:Ьіїр:/Ду\у\у.асІт-кт£ОУ.иа
Хмельницький професійний ліцей електроніки
код ЄДРПОУ 05395374

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

«Розвиток людського потенціалу»
Державна стратегія
регіонального розвитку на період до 2020 року
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2014 р. № 385
План заходів на 2015-2017рр. з реалізації Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020р.,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 07 жовтня 2015 р. № 821

Регіон(и), територія(ї) або
місто(а), що отримають
вигоду від реалізації
проекту

м. Хмельницький Хмельницька обл.

32 місяці

Тривалість проекту

4 000 000 грн.

Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

Разом

1 рік

2 рік

з державного бюджету

4 000 000
грн.

1 500 000
грн.

500 000
грн.

з інших джерел
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1

3 рік

1 000 000
грн.

Залучення студентської, учнівської молоді та
незайнятого
населення
міста
Хмельницького
та
Хмельницької
області
до
новаторської
та
раціоналізаторської
роботи
і
винахідництва.
Стимулювання творчого підходу до виконання виробничих
завдань.
Сприяння розвитку людського капіталу регіонів
через посилення спроможності окремих особистостей,
груп, інституцій та їх мереж бути більш активними та
професійними гравцями на регіональному ринку праці, у
сфері підприємництва та громадянського суспільства.
Конкретні цілі проекту:
- забезпечення підготовки робітничих кадрів для
задоволення
потреб
регіону
з
урахуванням
пріоритетів його розвитку;
- стимулювання співробітництва між навчальними
закладами,
науково-дослідними
установами
і
підприємствами регіону;
- стимулювання
розвитку
новаторської
і
раціоналізаторської роботи;
- розвиток соціального партнерства та соціальної
відповідальності всіх суб'єктів у регіоні у контексті
забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу
та нагромадження людського капіталу;
- забезпечення
підтримки
та
розвитку
інтелектуального і творчого потенціалу через
систему освіти та навчання упродовж життя;
- запровадження навчання і профорієнтації для
перепрофілювання та переорієнтації трудових кадрів
залежно від потреб регіонального ринку праці;
- вивчення попиту щодо компетенції і кваліфікації
працівників регіонального та місцевого ринку праці;
- розроблення
програм
професійно-технічного
навчання з підготовки робітничих кадрів, відповідно
до потреб регіонального ринку праці;
- удосконалення структури зайнятості населення
шляхом підвищення якості робочої сили, розвитку її
професійної мобільності
Хмельницька обласна державна адміністрація,
Цільові групи проекту та
кінцеві бенефіціарп проекту Департамент освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації,
м. Хмельницький,
Хмельницький професійний ліцей електроніки
Випуск більш кваліфікованих робітничих кадрів в
Очікувані результати
навчальних закладах. Економія державних коштів (коштів
проекту
ОДА) при підготовці кваліфікованого робітника.
Впровадження
новаторської
та
раціоналізаторської
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні) цілі
проекту
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роботи у виробничі процеси, що призведе до зменшення
собівартості продукції та ефективності використання
трудових ресурсів регіону.

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

Економічна складова цього проекту втрачає свою
значимість у порівнянні із соціальним ефектом. Не
дивлячись на це, можна дійти висновку, що реалізація
проекту
матиме
значний
соціальний
ефект
при
мінімальному вкладанні коштів.
Дотичні вигоди:
- економія енерговитрат та енергоресурсів,
підвищення енергоефективності;
- зменшення витрат інших ресурсів;
- загальна економія витрат на експлуатацію
(утримання) об'єкта фінансування після завершення
реалізації проекту;
- збільшення обсягу експорту продукції,
- зменшення обсягу імпорту продукції,
- упровадження інновацій;
- перехід на новий технологічний уклад
Реалізація даного проекту дозволить забезпечити
підготовку робітничих кадрів для задоволення потреб
регіону з урахуванням пріоритетів його розвитку, розвиток
інтелектуального і творчого потенціалу через систему
освіти та навчання упродовж
життя та запровадити
навчання і профорієнтацію для перепрофілювання та
переорієнтації трудових кадрів залежно від потреб
регіонального ринку праці.
Підвищення інтелектуального розвитку робітничих кадрів
дозволить мінімізувати шкідливі фактори їх впливу на
екологічну ситуацію у регіоні.
Розвиток людського потенціалу.

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

Для підвищення якості
професійно-технічного
навчання необхідна така навчально-матеріальна база, яка
забезпечувала б оптимізацію, інтенсифікацію, іноді автоматизацію процесу навчання при збереженні високої
працездатності учнів, формування в них інтересу до
навчання, до оволодіння вибраною професією.

Спроможність забезпечити

У результаті

впровадження
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проекту

«Стимулювання

стійкий результат реалізації розвитку новаторської і раціоналізаторської роботи в
проекту
навчальному закладі як один з факторів підвищення якості
підготовки " робітничих кадрів для потреб регіону»
передбачено,
шо
подальша
діяльність
навчальних
майстерень буде забезпечена за рахунок коштів фізичних
та юридичних осіб,
Після
завершення
проекту
продовжуватиме
свою
діяльність ліцейний комітет, який буде вирішувати
питання
подальшого
розширення
та
модернізації
навчально-матеріальної бази, планування та прогнозування
розвитку діяльності щодо створення інших напрямів
роботи.
1 800 000 фн.

чікувані витрати на
закупівлю товарів, робіт і
ослуг національного
пробника, які
икористовуються під час
лізації проекту (тис.
ивень, відсотків)

45 %

і 150 0 0 0 гри,

чікувані витрати на
Ьакулівійо товарів, робіт і
Ьослуг іноземного
виробника, які
використовуються під час
реалізації проекту (тис,
гривень, відсотків)

29 %

Експертний звіт до проекту
б>.їівииніва(ки.м, коли
виданий)

Будівельно-монтажне підприємство ТОВ «Геліос-1 Ілюс»

Потреба та наявність
необхідної доз вільної
документації для реалізації
проекту

Будівельно-монтажне підприємство ТОВ «Геліос-Плюс»

Телефон, факс, електронна
пошта ініціатора
(замовника) проекту

Хмельницька обласна державна адміністрація
тел../факс (0382)76-51-72

/Ох
Е-таіІ: ге§асІт@;асіт-кт.еоу.иа
А преса веб-сайту(;ЬПр://\у\ууу.асІш-кш.йОУ-Ца

Керівник
ініціатора проекту

О.О Корнійчук
(ініціали, прпвише)
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