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Місія Агенцій регіонального розвитку (АРР)
– через діалоги узагальнювати спільне
бачення бізнесу, науки, громадськості, влади
щодо розвитку регіону втілюючи його
(бачення) шляхом реалізації проектів.

Місія Черкаської АРР –
генеруємо проривні господарські рішення, які
створюють додану вартість та нову якість життя
населення Черкащини.

ЧЕРКАСЬКА АРР
Неприбуткова, не комунальна
установа державно-приватного
партнерства

Вищий орган управління –
Наглядова рада. До складу
входять по 2 представника від
кожного засновника: регіональної
влади, бізнесу, громадськості,
науки.
Прозорий офіс (56 м2) в
приміщенні
Черкаської ОДА.
Агенція забезпечена
сучасною мультимедійною
технікою (ноутбуки, проектор,
плазма, принтери, МФУ).
Вже має дворічну грантову
історію.

Бюджет Агенції:
Черкаська АРР заснована у
вересні 2016 р.
Засновниками Агенції є:
- Черкаська обласна рада,
- Черкаська ОДА,
- Черкаський національний
університет ім. Б.
Хмельницького,
- ГС "Агенція підтримки
підприємництва та
інвестицій",
- ГС "Українська Бізнес
Асоціація",
- ВГО "Український союз
промисловців і
підприємців.

2017 р. – 500 тис. грн. з обласного
бюджету на ремонт приміщення,
меблі, ноутбуки, з боку бізнесу –
825 тис.грн. (оплата праці, послуги).
2018 р. – 1 млн. грн. з обласного
бюджету згідно програми (4 одиниці
штату + оренда офісу і комунальні) Зароблено
– власні кошти: 150 тис. грн.
2019 р. – 900 тис. грн. з обласного
бюджету згідно програми (3 одиниці
штату + оренда офісу і комунальні) Зароблено –
власні кошти: до 150 тис. грн.
2020 р. - ????? Ще не відомо.

Очікувані завдання структурних одиниць Агенції:
➢ Стратегічне планування регіонального розвитку та окремих
територій;
➢ Розробка та реалізація комплексних проектів розвитку
регіону, окремих територій;
➢ Надання послуг з підтримки й розвитку бізнес-ком'юніті
("єдине вікно" для інвесторів, допомога МСБ, формування
підприємницької екосистеми);
➢ Формування позитивного іміджу області.
Має бути
Факт

ШТАТ у 2019:
3 особи (директор,
бухгалтер, офіс менеджер)

Співпраця на
договірних засадах з
1 ФОПом (проектний
менеджмент,
грантменеджмент,
експертна підтримка)

Історії успіху:
1. Допомогли з розробкою проекту на конкурс
секторальної підтримки, який приніс Кам'янській ОТГ
7 млн. 345 тис. грн. на облаштування туристичного
об'єкту.
2. 2 роки адмініструємо Школу підприємництва
(більш як 50 випускників). А у 2019 р. запровадили
грантовий фонд для випускників цієї Школи (зараз
фонд близько 20 тис. грн.)
3. Координували розробку Плану реалізації СРР 2018
– 2020 рр.
4. Протягом 2018-2019 рр. реалізували 5
партнерських грантових проектів. Дохід Агенції ~ 50
тис. грн. Вигоди області до 1,5 млн. грн.в т.ч. Через
замовлення послуг у бізнесу на понад 400 тис. грн.
6. Надаємо ряд платних послуг для місцевої влади
(розробили 4 стратегії розвитку ОТГ), розробка
проектів на гранти для бізнесу, NGO.
7. Навчання проектному менеджменту (понад 300
осіб з області за три роки).
8. Отримали безоплатно від UNIDO ООН 3 комплекти
ПЗ COMFAR з техніко-економічного обґрунтування
інвестиційних проектів, бізнес планів (1 комплект =
1500 USD)
9. Виграли в конкурсі проектів від ПРООН проект на
суму в 1 млн. 139 тис. грн з яких 570 тис. грн. кошти
донора.
10. Завдяки партнерській підтримці організовуємо
навчальні візити в Польщу представникам ОТГ, малого
ІТ бізнесу.

Ефективність Черкаської АРР:

На 1 грн
витрачених коштів,
на утримання
Черкаської АРР,
регіон отримав
3 грн.

Бюджет за 3 роки 3,2 млн грн з них:
▪ 2,4 млн грн (74%) – обл. рада;
▪ 0,8 млн грн (26%) – бізнес.
Залучено коштів у регіон за 3 роки
10 млн грн, з них:
▪ 7,3 млн грн – секторальна підтримка
ЄС;
▪ 1,6 млн грн – партнерські грантові
проекти;
▪ 1,1 млн грн – грант від ПРООН.
Власні доходи від надання послуг за 3
роки: 300 тис. грн.

