Черкаський відокремлений підрозділ

Підготовка та відбір проектних ідей
до Стратегії розвитку

Ідея проекту
Ідея проекту – базова причина
(підстава) того, чому і на кого/що ми
хочемо здійснити управлінський вплив
з метою внесення бажаних змін у
суспільне життя (життя громади)
загалом або окрему суспільну сферу

Орієнтація картки
проектної ідеї

Бізнесмени

Інвестори

Мешканці громади

Перш ніж готувати проектну
ідею слід визначити:

• Проблему, на вирішення якої буде
спрямовано проект
• Зацікавлені сторони
• Партнери, які можуть бути залучені до
підготовки та виконання проекту
• Попередньо оцінити ідею проекту
• Оцінити прийнятність проекту для громади

Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
• Визначено в ході погодження Цілей
та завдань на останньому засіданні
робочої групи
• Коли заповнюємо колонку, повинні
вказати номер (наскрізний) і назву
проектного завдання

Завдання Стратегії,
приклад:
Технічні завдання на проекти місцевого розвитку
операційної цілі 1.3. Підтримка туристичнорекреаційного напряму розвитку
Завдання
1.3.1. Розвиток інклюзивного
Стратегії, якому
реабілітаційно-соціального туризму та
відповідає
супутньої інфраструктури
проект

Завдання Стратегії,
приклад 1:
1.3.3. Створення належних умов для
праці та навчання адмінапарату.

Завдання
Стратегії, якому 2.1.4. Підтримка ініціатив мешканців
громади та підвищення рівня їхньої
відповідає
проінформованості.
проект
Увага, помилка!

Назва проекту до Стратегії:
• Визначено в ході діяльності особи
(групи осіб), які готують картку
проекту
• Назва проекту має бути зрозумілою,
містити в собі ідею проекту,
узгоджуватися із завданням, до якого
подається

Назва проекту, приклад 1:
Завдання Стратегії, 1.3.1. Розвиток інклюзивного
якому відповідає реабілітаційно-соціального туризму та
проект
супутньої інфраструктури

Назва проекту

10. Реконструкція дошкільної установи
«Вогник» під районний дитячий
оздоровчий табір по вул. Героїв Майдану
(Леніна), 238 в с. Сахнівка КорсуньШевченківського району Черкаської
області

Назва проекту, приклад 2:
Завдання Стратегії,
2.2.4. Підвищення якості надання
якому відповідає
адміністративних послуг
проект

Назва проекту

Створення центру надання
адміністративних послуг Тлумацької
ОТГ

Ціль проекту, приклад 3:
Завдання
Стратегії, якому
Активізація мешканців громади
відповідає проект

Назва проекту

Розробка і впровадження механізму
Громадського бюджету

Ціль проекту до Стратегії:
• Визначено в ході діяльності особи
(групи осіб), які готують картку проекту
• Характеризує основну ідею, заради якої
впроваджується проект (розшифровує
назву проекту). Кореспондується з
завданням і назвою проекту, але не
дублює їх

Ціль проекту, приклад 1:
Назва проекту

Ціль проекту

10. Реконструкція дошкільної установи
«Вогник» під районний дитячий оздоровчий
табір по вул. Героїв Майдану (Леніна), 238 в
с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського
району Черкаської області

Створення дитячого оздоровчого табору в
с. Сахнівка Набутівської ОТГ, в якому протягом року
зможуть відпочивати не менше 350 дітей з усієї
області, на базі реконструйованої дошкільної
установи «Вогник», з використанням можливостей
Авторської О. А. Захаренка середньої
загальноосвітньої школи с. Сахнівки

Ціль проекту, приклад 2:
Назва проекту

Створення центру надання
адміністративних послуг Тлумацької ОТГ

Ціль проекту

Покращення доступності та якості надання
адміністративних послуг для фізичних осіб,
юридичних осіб, які звертаються за отриманням
адміністративних послуг у Тлумацькій громаді,
шляхом створення сучасного ЦНАП на основі
кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду

Ціль проекту, приклад 3:
Назва проекту

Ціль проекту

17. Капітальний ремонт дорожнього
покриття вулиці Шевченка у селі
Приведення вулиць населеного пункту до
належної якості та зручності у їх використанні.
Проведення капітального ремонту вулиці
Увага, помилки!

Територія впливу проекту:
• Визначено в ході діяльності особи
(групи осіб), які готують картку проекту
• Дає уявлення про масштабність проекту.
Кореспондується з ціллю. Чим більше
охоплення, тим більше цінність проекту.
Типова помилка – завищення території.

Територія впливу проекту,
приклад 1:
Назва проекту

10. Реконструкція дошкільної установи
«Вогник» під районний дитячий
оздоровчий табір по вул. Героїв
Майдану (Леніна), 238 в с. Сахнівка
Корсунь-Шевченківського району
Черкаської області

Територія впливу
проекту

Набутівська ОТГ

Територія впливу проекту,
приклад 2:
Назва проекту

Капітальний ремонт системи
водопостачання Прибилівського НВК
(ЗОШ І-ІІ т..ДНЗ)

Територія
впливу проекту

с. Прибилів Тлумацької ОТГ

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:
• Дає уявлення про цільові групи проекту.
Кореспондується з ціллю. Чим більше
охоплення, тим більше цінність проекту.
Може визначатися як сума задіяних в проекті
на всіх етапах його реалізації. Як мінімум,
вказуємо тих учасників, які
використовуватимуть конкретний результат.
Типова помилка – завищення кількості
отримувачів вигод.

Отримувачі вигоду від
проекту, приклад 1:
Назва проекту

10. Реконструкція дошкільної установи
«Вогник» під районний дитячий
оздоровчий табір по вул. Героїв
Майдану (Леніна), 238 в с. Сахнівка
Корсунь-Шевченківського району
Черкаської області

Отримувачі вигоди 6675 осіб

Отримувачі вигоду від
проекту, приклад 2:
Назва проекту

Капітальний ремонт системи
водопостачання Прибилівського НВК
(ЗОШ І-ІІ т..ДНЗ)

Отримувачі
вигоди

Діти , їх батьки та працівники
Прибилівського НВК (ЗОШ І-ІІ ст.ДНЗ)
Увага, недолік!!! – потрібно вказати
кількість!

Стислий опис проекту:
• Обумовлює актуальність проекту.
Кореспондується з ціллю. Має дати
зрозуміти, на вирішення якої проблеми
направлений проект і що буде, якщо
проблема не буде вирішена. Закладає базу
для формування послідовності дій та
визначення індикаторів. Типова помилка –
надмірна описова частина, яка не дає
жодного уявлення про проблематику.

Стислий опис проекту,
приклад 1:
Назва
проекту

Стислий
опис
проекту

10. Реконструкція дошкільної установи «Вогник»
Втрата курортів Криму та здорожчання відпочинку в інших регіонах України
обумовлює необхідність створення нових місць відпочинку та оздоровлення
дітей на території області. На території Набутівської ОТГ, а також в сусідніх
громадах відсутній дитячий оздоровчий табір, що створює серйозні
проблеми з відпочинком та оздоровленням дітей в літній період.
В результаті реалізації проекту планується реконструювати приміщення
колишньої дитячої установи в с. Сахнівка, яка не функціонує з 1998 року, під
дитячий оздоровчий табір. Дане приміщення розташоване в межах
пішохідної доступності від Авторської О.А.Захаренка. Після реконструкції
виконуватиме роль спальних корпусів (має окремі 4 входи) , матиме
майданчик для ігор та фізкультурних вправ, майданчик для тихого
відпочинку.

Стислий опис проекту,
приклад 2:
Назва
проекту

Стислий
опис
проекту

Капітальний ремонт системи водопостачання
Прибилівського НВК (ЗОШ І-ІІ т..ДНЗ)
Розроблення Проекту обумовлено:
- Недостатнім обсягом водозабезпечення
Прибилівського НВК (ЗОШ І-ІІ ст.ДНЗ);
- Низька якість питної води (вода має високий
ступінь жорсткості, великий вміст солей,
забрудненість грунтових вод). Це негативно
впливає на здоров’я дітей, про що свідчать медичні
статистичні дані про щорічне зростання
захворюваності серед дітей;

Стислий опис проекту,
приклад 3:
Назва
проекту

Стислий
опис
проекту

Створення сільськогосподарського
обслуговуючого молочарського кооперативу в селі
Сільське господарство є однією з найважливіших галузей
виробництва в Україні, а село й сільська громада –
важливими чинниками розвитку сучасного суспільства. Все
частіше й частіше люди говорять про те, що в особистому
селянському господарстві утримувати корів невигідно.
Майже в кожному селі гірко журяться. Через низькі
закупівельні ціни на молоко та невідповідність його якості
сучасним вимогам, утримання великої рогатої худоби в
приватних осіб останнім часом стає економічно не вигідним.
Саме тому доцільно об’єднуватися в молочарські
кооперативи.

Очікувані результати
проекту:
• Дає уявлення про те, що буде на виході.
Кореспондується з ціллю та описом
проекту. Має дати зрозуміти, які саме
результати отримає громада (мешканці,
бізнес, цільові групи) від реалізації.
Типова помилка – не чітка
характеристика результату, або – не
узгоджена з описом.

Очікувані результати
проекту, приклад 1:
Назва
проекту

10. Реконструкція дошкільної установи «Вогник»
•Створено дитячий оздоровчий табір;
•Забезпечено відпочинок та оздоровлення до
350 дітей шкільного віку в літній сезон;

Очікувані
результати •Створено 19 робочих місць;
проекту
•Створено «точки росту» в громаді;

•Поліпшено туристичну привабливість території
громади.

Очікувані результати
проекту, приклад 2:
Назва
проекту

Створення центру надання адміністративних
послуг Тлумацької ОТГ
- введено в експлуатацію центр надання
адміністративних послуг;
- обладнано робочі місця для працівників
Очікувані
ЦНАП;
результати
- зменшено на 15% термін надання
проекту
адміністративної послуги;
- покращено доступність та якість надання
адміністративних послуг.

Ключові заходи проекту:
• Дає уявлення про те, що і в якій
послідовності необхідно зробити за
проектом, щоб досягнути зазначену ціль і
отримати намічені результати.
Кореспондується з ціллю, описом, вартістю
та очікуваними результатами проекту. Типова
помилка – не враховані важливі кроки, які
потім будуть “оцифровані” або – не
узгоджено з описом чи результатами.

Ключові заходи проекту,
приклад 1:
Назва
проекту

Ключові
заходи
проекту

10. Реконструкція дошкільної установи «Вогник»
•оновлення ПКД;
•проведення реконструкції дошкільної установи
«Вогник» під дитячий оздоровчий табір;
•введення об’єкта в експлуатацію;
•набір персоналу та організацію його навчання;
•проведення промо-акцій, спрямованих на
популяризацію дитячого оздоровчого табору;
•організація робити табору згідно вимог чинного
законодавства.

Ключові заходи проекту,
приклад 2:
Назва
проекту

Створення центру надання адміністративних
послуг Тлумацької ОТГ

Ключові
заходи
проекту

- реконструкція приміщень будівлі під центр надання адміністративних
послуг;
- запровадження сучасних електронних сервісів та «електронного
урядування» в роботу органів місцевого самоврядування, налагодження
міжвідомчої електронної взаємодії з органами виконавчої влади;
- проведення за участю суб’єктів надання адміністративних послуг
навчальних заходів для адміністраторів з метою належної організації
надання адміністративних послуг через ЦНАП;
- проведення 2-етапного дослідження якості надання адміністративних
послуг;
- підвищення поінформованості населення про реформування системи
надання адміністративних послуг.

Період здійснення та обсяг
фінансування проекту:
• Дає уявлення протягом якого періоду має
реалізовуватися проект. Як правило, перший етап
становить 3 роки. В нашому випадку: 2020-2022 рр. Є
нюанси, якщо проект має тривати довше, ніж три
роки, або завершуватися після 2022 року. Суму
фінансування вказують у гривнях і розбивають по
рокам. В останній колонці наводиться загальна сума.
Можна на наступні роки індексувати витрати на
величину інфляції (наприклад, за даними уряду або
Світового банку).

Період здійснення та обсяг
фінансування проекту:
Назва
проекту

10. Реконструкція дошкільної установи «Вогник»

Період
здійснення
проекту
Обсяг
фінансуван
ня, тис. грн.

2018-2019 роки

2018

2019

2020

Разом

5422,4

2613,2

-

8035,6

Період здійснення та обсяг
фінансування проекту:
Назва
проекту

Створення центру надання адміністративних
послуг Тлумацької ОТГ

Період
здійснення
проекту
Обсяг
фінансуван
ня, тис. грн.

січень 2019 – грудень 2019 року

2019

2020

2021

Разом

2500,000

-

-

2500,000

Джерела фінансування
проекту:
• Дає уявлення про те, за рахунок яких коштів буде
профінансовано проект. Як правило, вказують:
місцевий бюджет, Державний бюджет, обласний
бюджет, кошти МТД, кошти інвесторів, гранти,
донорські кошти, інші кошти, не заборонені
законодавством. Типова помилка – ряд проектів
обмежується по джерелам фінансування.
•
Важливо! Можна ввести обмеження по власним
коштам, щоб уникнути “вимивання”.

Джерела фінансування
проекту, приклад 1:
Назва
проекту

10. Реконструкція дошкільної установи
«Вогник»

Джерела
Місцевий бюджет, державний бюджет, МТД,
фінансування
кошти інвесторів
проекту

Джерела фінансування
проекту, приклад 2:
Створення центру надання
Назва проекту
адміністративних послуг Тлумацької ОТГ
Джерела
Державний бюджет, обласний бюджет,
фінансування місцеві бюджети і інші джерела не
проекту
заборонені Законом

Ключові потенційні
учасники проекту:
• Дає уявлення про те, хто буде приймати
участь в проекті. Окрім виконавчого
комітету це можуть бути підрядники,
співінвестори, проектанти тощо.
• Важливо! Якщо мова йде не про
приватний проект, конкретні виконавці
робіт не вказуються

Ключові потенційні
учасники проекту, приклад
1:
Назва
проекту

10. Реконструкція дошкільної установи «Вогник»

Ключові
потенційні Виконавчий комітет Набутівської сільської ради,
учасники
підрядна організація
проекту

Ключові потенційні
учасники проекту, приклад
2:

Назва
проекту

Створення центру надання адміністративних
послуг Тлумацької ОТГ

Ключові
Органи місцевого самоврядування та проектні
потенційні
ліцензовані установи та організації, підрядні
учасники
організації
проекту

Інше по проекту:
• Надається інша інформація, яка
дозволяє сформувати уявлення про
проект і має важливе значення. Як
правило, це може стосуватися
якихось обмежень або раніше
проведений робіт.

Інше по проекту, приклад 1:
Назва
проекту

10. Реконструкція дошкільної установи «Вогник»

Інша
24 листопада 2017 року проведено тендер на
інформація
виконання будівельних робіт та визначено
щодо
переможця
проекту

Приклад картки проектної ідеї:
Завдання Стратегії, якому 1.1.4. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу
відповідає проект:
Назва проекту:

Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

5. Розроблення схеми планування території
• прогнозування розвитку території громади;
• взаємоузгодження
державних,
громадських та приватних
інтересів під час планування і забудови територій;
• визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та
громадської
забудови,
виробничих,
рекреаційних,
природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і
об'єктів;
• встановлення режиму
забудови
територій,
на
яких
передбачено провадження містобудівної діяльності.
Волочиська громада
34 тис. – мешканці громади

Приклад картки проектної ідеї:
Завдання Стратегії, якому 1.1.4. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу
відповідає проект:

Стислий опис
проекту:

Очікувані
результати:

У процесі об’єднання громади відбулася зміна меж
Волочиської міської ради. Для забезпечення сталого
розвитку новоутвореної територіальної громади необхідно
розробити
містобудівну
документацію
–
«Схему
планування території» - як інструмент регулювання
планування територій, вимоги якої будуть враховані при
складанні програм розвитку громади.
Затверджені текстові та графічні матеріали з питань
регулювання
планування,
забудови
та
іншого
використання території Волочиської міської ради.

Приклад картки проектної ідеї:
Завдання Стратегії, якому 1.1.4. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу
відповідає проект:
• визначення розробника містобудівної документації;
• складання та затвердження проекту завдання на розроблення містобудівної
документації;
• надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення
об'єктів державного й регіонального значення, або доручення щодо їх
збирання;
• узгодження проекту містобудівної документації з органами місцевого
самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних
Ключові заходи проекту:
громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів;
• громадські слухання щодо врахування громадських інтересів в
містобудівній документації на місцевому рівні;
• розгляд проекту містобудівної документації архітектурно-містобудівною
радою;
• проведення експертизи містобудівної документації;
• подання на затвердження завершеного проекту містобудівної документації.

Приклад картки проектної ідеї:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

1.1.4. Покращення інфраструктури підтримки бізнесу

2016 – 2020 роки:
2016

2017

2018

2019

2020

Разом

500

0

0

0

0

500

Джерела фінансування:

Міський бюджет, кошти МТД

Ключові потенційні
учасники проекту:

Міська рада, підрядні організації/установи

Інше:

І ще один приклад проектної ідеї:
Завдання Стратегії,
якому відповідає проект:
Назва проекту:

2.1.1. Навчально-консультативна підтримка індивідуальних с/г
виробників на території Сатанівської територіальної громади.

Проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних с/г
виробників
•Підвищення освітнього рівня с\г виробників;

Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

•Розвиток малого підприємництва у сільській місцевості.

Сатанівська територіальна громада
200 жителів

І ще один приклад проектної ідеї:
Завдання Стратегії, 2.1.1. Навчально-консультативна підтримка індивідуальних с/г
якому відповідає
виробників на території Сатанівської територіальної громади.
проект:

Стислий опис
проекту:

На території громади в основному сільське населення, яке могло б вирощувати екологічно
чисту продукцію. Успішне ведення власного господарства в умовах ринкової економіки,
розширення умов для самозайнятості працездатних людей в селах, значною мірою залежить
від наявних знань,умінь,навичок,досвіду населення. При реалізації проекту спочатку
необхідно проаналізувати кращі практики. Для підтримки економічної активності населення
необхідно проводити семінари та тренінги: 1) вирощування плодово-ягідної продукції, 2)
молочне скотарство; 3) зберігання вирощеної та отриманої продукції. Потрібно провести
популяризацію навчальної програми для заохочення населення взяти участь у семінарі
(тренінгу),допомогти в підготовці бізнес-планів. Для учнів старших класів сільських шкіл
можливо б було ввести факультативний курс «Ведення бізнесу в сільській місцевості». Для
навчання жителів громади новим технологіям та новітнім формам вирощування с\г продукції
можливо було б залучити фахівців з ПДАТУ м. Кам’янець-Подільський,місцевих
підприємців,які займаються такими ж видами діяльності, що сприятиме економічній
активності населення. Доречно було б підготувати спеціальну літературу. Подання
інформації,проведення семінарів чи тренінгів,забезпечать слухачів сучасними знаннями,що
сприятиме розвитку підприємництва в сільських громадах,а відповідно і поступовому
економічному зростанню сільських територій.

І ще один приклад проектної ідеї:
2.1.1. Навчально-консультативна підтримка індивідуальних с/г

Завдання Стратегії,
якому відповідає проект: виробників на території Сатанівської територіальної громади.

Очікувані результати:

•Підвищено зацікавленість населення у вирощуванні екологічно
чистої продукції
•Підвищено економічну активність населення
•Підвищено рівень доходів населення громади.
•Створено базу для створення переробних підприємств с\г продукції
•Створено пакет навчально-методичних матеріалів

Інформування населення про час та проведення
семінарів,тренінгів,співпраця зі ЗМІ;
Розробка навчальних програм;
Проведення навчальних семінарів (3 семінари);
Ключові заходи проекту:
Підготовка факультативного курсу «Ведення бізнесу у сільській
місцевості» та викладання його в школах;
Популяризація прикладу успішного ведення власного
господарства,започаткування бізнесу.

І ще один приклад проектної ідеї:
Завдання Стратегії, якому
відповідає проект:

2.1.1. Навчально-консультативна підтримка
індивідуальних с/г виробників на території Сатанівської
територіальної громади.

Період здійснення:

2016 – 2018 роки:

Орієнтовна вартість проекту, тис.
грн.

2016

2017

2018

Разом

0

15

10

25

Джерела фінансування:

Місцевий бюджет, програми та проекти міжнародної технічної
допомоги.

Ключові потенційні учасники
проекту:

Сатанівська селищна рада, причетні установи та організації, ПДАТУ.

Інше:

Цей проект може досягти ефекту з іншими ініціативами підтримки
розвитку сільських територій,такими як: мікрокредитування,
створення кооперативів.

Приклад 1
Назва проекту:

Цілі проекту:

Територія впливу
проекту:

5. Промоція інвестиційного потенціалу області (організація
роботи
інвестиційного сайту , а саме інтерактивної інвестиційної карти
на сайті)
• Створення сучасного інструменту залучення інвесторів шляхом
впровадження картографічного веб-сервісу, створення нових
важелів
встановлення
безбар’єрного
та
комфортного
інвестиційного клімату області
Вся Україна та зарубіжні інвестори

Орієнтовна кількість безмежна
отримувачів вигод

Приклад 2
Назва проекту:

Розробка генерального плану та топографічної підоснови
населених пунктів

Цілі проекту:

Залучення інвестицій та розширення можливостей для малого та
середнього бізнесу, збільшення податкових надходжень до
бюджетів сільських рад

Територія впливу
проекту:

с. Веселий Кут; с. Шаулиха, с. Кобринове, с. Кобринова Гребеля, с.
Колодисте, с. Лоташеве, с. Павлівська І,с. Папужинці, с. Легедзине,
с. Лащова, с. Корсунка, с. Вишнопіль

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод

с. Веселий Кут; с. Шаулиха, с. Кобринове, с. Кобринова Гребеля, с.
Колодисте, с. Лоташеве, с. Павлівська І,с. Папужинці, с. Легедзине,
с. Лащова, с. Корсунка, с. Вишнопіль

Стислий опис проекту:

Розробка топографічної
населеного пункту

підоснови

та

генерального

плану

Приклад 3
Назва проекту:
Цілі проекту:
Територія впливу
проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Стислий опис проекту:
Очікувані результати:

Сервіс пошуку інвестицій для регіону

Створення сервісу, що дозволятиме місцевим органам влади в режимі конкурсу
боротись за залучення приватних інвестицій у власний регіон.
Україна
Проект направлений на представників великого бізнесу та органи міського
управління.
Це майданчик інвестиційних паспортів міст/регіонів, проектних пропозицій.
Відкрита конкурсна боротьба за інвестиції. Також проект виступить мостом між
середнім та великим бізнесом та органами міського управління.
Реалізований проект, тестування, продакшн. Створення набору сучасних
інвестиційних паспортів районних центрів області.

Створення проекту, тестування, запуск. Реклама і підключення міст. Залучення
Ключові заходи проекту: інвесторів до проекту
Період здійснення:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:

з 02/2018 - до 02/2019
2018
1 400 000

2019
600 000

2020

Разом

Приклад 4
Назва проекту:
Мета та цілі проекту
Територія впливу проекту:
Орієнтовна кількість
отримувачів вигод
Ключові заходи проекту:
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:
Джерела фінансування
проекту:

Прокладення та експлуатація волоконно-оптичної лінії зв’язку ТОВ
«МАКЛАУТ, ЛТД»
•стимулювання залучення інвестицій;
•удосконалення управління регіональним розвитком;
•створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу;
•дистанційне навчання.
Черкаська область
Населення Кам’янського, Чигиринського, Катеринопільського, Жашківського,
Христинівського, Монастирищенського та Маньківського районів Черкаської
області.
Здійснення будівництва об’єкту «Будівництво волоконно-оптичної лінії
зв’язку ТОВ «МАКЛАУТ, ЛТД» на території Черкаської області.
2018
2019
2020
Разом
1 000
1 000
1 000
3 000
Власні інвестиції

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
Учасники реалізації проекту
в межах своїх повноважень, ТОВ «МакЛаут, ЛТД»
та їх функції:

Пам'ятка для проектної ідеї
Позиція

Вимога

Назва проекту

Коротко і ясно сформована. Дає уявлення про проект

Цілі проекту

Лаконічне розкриття, для чого здійснюється проект.

Територія впливу

Стандартно, не виходить за межі регіону. Може бути меншою, якщо проект є
локальним

Орієнтовна кількість
отримувачів вигоди

Стандартно, не перевищує кількість мешканців регіону. Може бути меншою,
якщо проект є локальним. Надається у числовому вимірі!

Стислий опис проекту

Обґрунтовує, чого цей проект має здійснюватися. В 1-2 реченнях
формулюється поточна ситуація (проблема). В кількох наступних описується,
що потрібно зробити.

Очікувані результати

Що отримує громада на виході після реалізації проекту. Напряму корелюється
з назвою і цілями проекту

Ключові заходи проекту Послідовно (покроково) розписані дії, які слід здійснити для реалізації
проекту.
Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.

Заповнюється по тим рокам, коли має йти фінансування. Важливо!: також
заповнити колонку “разом” і не помилитися в розрядності.

Інше

Вказати на наявність (відсутність) ПКД або інші особливості

Які риси / характеристики / властивості
проектної ідеї роблять її якісною?

Якісна проектна ідея
• соціально-економічний ефект !
• чіткий, зрозумілий та логічний алгоритм !!
• довгостроковий вплив і сталість результатів !!!
• не забути, що розвиток - це завжди про ЛЮДЕЙ !!!!

м

Дякую за увагу!

