Перелік проектів-переможців конкурсного відбору за результатами засідання конкурсної Комісії з відбору
проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від
Європейського Союзу
від 27.12.2017

№
п/п

Програма/
№ проекту

Назва проекту

Очікуваний
Очікуваний обсяг
обсяг
фінансування з
Загальний
фінансування з
держ. бюджету
бюджет
інших джерел
(секторальна
проекту, (грн.)
(співфінансуванн
підтримка ), (грн.)
я) (грн.)

За програмою регіонального розвитку "Інноваційна економіка та інвестиції"
1

5/Ін/Мик

Інноваційний кластер "Регіональний інноваційний HUB"
(RInnoHUB)

4,217,121.00

1,303,053.00

5,520,174.00

4,930,275.00

273,600.00

5,203,875.00

2

Розвиток інноваційної інфраструктури та вдосконалення
63/Ін/МОН інноваційної політики регіонів України на основі «розумної
спеціалізації»

3

25/Ін/МОН

Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та
інвестицій в регіоні

7,904,409.00

3,681,000.00

11,585,409.00

4

69/Ін/Сум

Сучасний ХАБ за-для підтримки розвитку малого бізнесу

7,748,600.00

868,136.00

8,616,736.00

5

4/Ін/Львів

Інструменти розвитку бізнесу Львівської області

3,600,000.00

2,000,000.00

5,600,000.00

6

2/Ін/Львів

Інформаційно-аналітична підтримка підвищення
енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку
господарського комплексу Львівської області

2,400,048.00

600,012.00

3,000,060.00

26,852,120

38,852,120

За програмою регіонального розвитку "Сільський розвиток"
Забезпечення сучасними інформаційно-комунікативними
системами сільських територіальних громад Кіровоградської
області

12,000,000

7

48/СР/Кір

8

За програмою регіонального розвитку "Розвиток людського потенціалу"
12,000,000.00
69/ЛП/Кір Розвиток освітнього потенціалу в авіаційній галузі

9

11/ЛП/Хм

10

11

12

Забезпечення потреб ринку продукції закритих грунтів
кваліфікованими робітниками

3,720,000.00

12,000,000.00
1,000,000.00

4,720,000

Термомодернізація приміщення та придбання сучасного ІТобладнання комунальному позашкільному закладу
63/ЛП/Суми Шосткинський міській малій академії наук учнівської молоді
Шосткинської міської ради Сумської області

1,590,000.00

1,590,000.00

Модернізація системи професіно-технічної освіти для потреб
30/ЛП/МОН регіонального ринку праці

11,565,676.00

11,565,676.00

3,600,000.00

3,600,000.00

15/ЛП/Лв

Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випусників
ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону:соціальне партнерство,
державне і регіональне замовлення

За програмою регіонального розвитку "Розвиток туризму"
13

14

9/Тур/Зак

Розвиток туристичної інфраструктури Закарпатської області
через покращення навігаційних елементів та встановлення
туристичних стоянок

Розбудова та облаштування туристичного обєкту "Тясминський
28/Тур/Чрк каньйон" в м. Камянка, Черкаської області

4,237,560.00

7,345,000.00

470,840.00

4,708,400.00

7,345,000.00

15

розвиток інфраструктури у сфері туризму і рекреації Закарпаття
шляхом реставрації памятки архітектури національного
10/Тур/Зак значення - Невицького замку (перша черга невідкладних робіт)

16

38/Тур/Лв

17

18

19

20

Історико-культурний парк "Древній Звенигород"

Створення інноваційних об"єктів туристичної інфраструктури
Хмельницького регіону із туристично-логістичним центром в
місті Хмельницькому, закупівля 15 сенсорних інформаційних
кіосків, розробка Інтернет-порталу, контенту, благоустрій
56/Тур/Хме
території навколо кіосків, встановлення модульного
туристичного інфоцентру, кавчання кадрів

45/Тур/Од

Створення та просування на вітчизняний і світовий
туристичний ринок комплексного туристичного продукту міста
Білгород-Дністровський Одеської області"

Створення туристично-інформаційного центру на території
курортної зони селища Сатанів Городоцького району
35/Тур/Хм
Хмельницької області
Створення туристично-рекреаційної зони "Сквер Потоцьких" у
смт Антоніни Красилівського району Хмельницької області,
рекламна кампанія, проведення культурних заходів, створення
57/Тур/Хме
нової рекреаційної зони, розвиток туристичних локацій,
ремонтно-реставраційні роботи

10,748,256.00

500,000.00

11,999,814.00

11,248,256.00

11,999,814.00

9,400,000.00

500,000.00

9,900,000.00

2,803,258.52

400,000.00

3,203,258.52

1,226,767.00

1,226,767.00

3,064,646.00

3,064,646.00

За програмою регіонального розвитку "Загальноукраїнська солідарність"
21
22
23

17/ЗС/Мінрег Карпатська мережа регіонального розвитку
13/ЗС/МОН Схід і Захід разом: будуємо довіру зі шкільної парти
2/ЗС/Луг

Будівництво радіотелевізійної передаючої станції в
Попаснянському районі Луганської області

44,140,200.00

4,740,000.00

48,880,200.00

11,839,212.75

1,315,468.00

13,154,680.75

23,248,939.00

500,000.00

23,748,939.00

24
25

5/ЗС/Льв

Нові точки зростання для сталого розвитку гірських територій
Львівської області

25,778,400.00

25,778,400.00

27/ЗС/Льв

Розробка інтегрованої стратегії просторового розвитку
територій уздовж державного кордону України та Польщі

5,580,620.90

5,580,620.90

Всього:

236 688 803,17

