ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПОЧАТОК КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖУТЬ ФІНАНСУВАТИСЯ
ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ В 2021 РОЦІ.
Повідомляємо, що з 15.01.2020 року розпочинається конкурсний відбір
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку від Черкаської
області, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку в 2021 році.
У регіональному конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені
в установленому законодавством порядку місцевими і центральними органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, агенціями
регіонального розвитку - за винятком проектів нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту (далі - заявники) інвестиційні
програми і проекти, які відповідають 1 з 3-ох тематичних напрямків:
1. Відповідність пріоритетам, визначеним у Державній стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385; проекту Стратегії
розвитку Черкаської області на період 2021 – 2027 роки та Плану реалізації
Стратегії на період 2021 – 2023 роки;
2. Впровадження інвестиційних програм і проектів як проектів
співробітництва територіальних громад;
3. Проекти на підтримку добровільно об’єднаних територіальних громад.
Окрім зазначених умов проекти мають відповідати наступним
критеріям:
1. Для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція,
реставрація, капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому
порядку проектної документації;
2. Календарний план реалізації становить від одного до трьох років;
3. Співфінансування з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків;
4. Спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються
кошти державного фонду регіонального розвитку, забезпечувати подальше
власне фінансування або їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів;
5. Загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове
будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) понад
5 000 тис грн, а для інших проектів – понад 1 000 тис грн.
Перелік технічних завдань на інвестиційні програми і проекти,
що розроблені в рамках проекту Стратегії розвитку Черкаської області
на період 2021 – 2027 роки та Плану реалізації Стратегії на період 2021 – 2023
роки:
1.1.1. Посилення розвиткового потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності
із забезпеченням рівних можливостей для чоловіків та жінок
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1.1.2. Створення інструментів та механізмів підтримки підприємницької
діяльності, в т.ч. фінансової
1.1.3. Стимулювання розвитку креативних індустрій
1.1.4. Підтримка та розвиток виробництва нішевої продукції в сегменті малого
і середнього агробізнесу
1.2.1. Розвиток експортного потенціалу
1.2.2. Розвиток інфраструктури залучення інвестицій
1.2.3. Розвиток інструментів та механізмів залучення інвестицій
1.3.1. Формування позитивного іміджу регіону
1.3.2. Створення та просування місцевих брендів
1.3.3. Популяризація локального продукту
1.4.1. Формування інституційних умов для розвитку інноваційної
інфраструктури
1.4.2. Розвиток потенціалу в інноваційній діяльності
1.4.3. Створення стимулів та інструментів розвитку науково-інноваційного
співробітництва з сектором регіональної економіки
С.1.1.1. Стимулювання співробітництва та партнерства регіонального бізнесу
і науки в сфері технологій переробки сільськогосподарської продукції
С.1.1.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології переробки
сільськогосподарської продукції
С.1.2.1. Стимулювання співробітництва та партнерства науки і бізнесу регіону в
сфері технологій просування продуктів переробки сільськогосподарського
походження
С.1.2.2. Інтеграція досліджень та інновацій в технології просування
сільськогосподарської продукції
С.1.3.1. Стимулювання співробітництва та партнерства науки і бізнесу регіону в
харчових технологіях
С.1.3.2. Інтеграція досліджень та інновацій в харчові технології заради високої
якості та безпеки продуктів харчування
С.2.1.1. Стимулювання розробки навчальних симуляторів (імітаторів)
в поєднанні з технологіями віртуальної, доповненої реальності, штучного
інтелекту та автоматизації процесів для сектору регіональної економіки
2.1.1. Формування ефективної системи управління регіональним розвитком
2.1.2. Підвищення професійних якостей місцевих управлінців
2.2.1. Впровадження інноваційних технологій навчання в початкову
та середню школи
2.2.2. Модернізація системи професійно-технічної освіти в регіоні
2.2.3. Впровадження дуальної освіти в секторі вищої освіти
2.2.4. Посилення кадрового потенціалу надавачів освітніх послуг
2.2.5. Сприяння економічній активності та створення нових можливостей
для розвитку і самореалізації населення регіону незалежно від статі, віку
та місця проживання
2.3.1. Підвищення кваліфікації медичного персоналу
2.3.2. Популяризація здорового способу життя населення
2.3.3. Впровадження новітніх практик й технологій профілактики захворювань
цивілізації
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2.4.1. Створення можливостей для співробітництва регіонів у сфері освіти,
культури, історичних та культурологічних досліджень
2.4.2. Стимулювання співробітництва територіальних громад
2.4.3. Заохочення мешканців громад до участі у вирішенні питань місцевого
розвитку
2.4.4. Посилення спроможності інститутів громадянського суспільства
2.4.5. Розвиток та підтримка молодіжних розвиткових, спортивних ініціатив
2.4.6. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб
3.1.1. Впровадження комплексних систем моніторингу стану довкілля
3.1.2. Запровадження сучасних механізмів поводження з відходами
3.1.3. Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного
та ландшафтного різноманіття
3.1.4. Покращення стану водних об’єктів
3.2.1. Підвищення спроможності регіону попереджувати, реагувати
та ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій
3.2.2. Запровадження сучасних систем оповіщення та систем безпеки населення
3.3.1. Підвищення транспортної доступності, розвиток логістичного потенціалу
регіону
3.3.2. Розвиток цифрової інфраструктури
3.3.3. Розвиток і модернізація соціальної інфраструктури
3.3.4. Формування інклюзивно-орієнтованого простору та рівних можливостей
3.3.5. Розвиток туристичної інфраструктури, в т.ч. інклюзивно-орієнтованої
3.3.6. Вдосконалення мережі центрів надання адміністративних послуг при
органах місцевого самоврядування
3.4.1. Впровадження сучасних стандартів управління розвитком територій
громад
3.4.2.
Впровадження
електронних
інструментів
відкритості
влади
та прозорості використання ресурсів громад
3.4.3. Впровадження цифрових технологій
Окремо наголошуємо на необхідності врахування проектами,
що передбачають здійснення будівельних робіт, урахування потреб осіб
з інвалідністю та маломобільних груп населення.
Крім того, інвестиційні програми і проекти, що передбачають здійснення
заходів з енергозбереження будинків і споруд, повинні бути розроблені
відповідно
до
державних
будівельних
норм
та
стандартів
та забезпечувати комплексний підхід та максимальну енергоефективність
від їх реалізації.
За консультацією звертатись в каб. 408 обласної державної адміністрації.
Телефон для довідок: (0472) 37 22 69, (0472) 37 31 91, e-mail:
dfrr@drr-ck.gov.ua

