ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПРОДОВЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРОЕКТІВ, ЩО МОЖУТЬ
РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ДОДАТКОВИЙ КОНКУРСНИЙ
ВІДБІР 2022 РОКУ
До 31 серпня 2021 рокурегіональною комісією з оцінки та проведення
попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку, за погодженням Міністерства розвитку громад
та територій України (далі – Мінрегіон), продовжено термін реєстрації
проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку на додатковий конкурсний відбір 2022 року.
Нагадуємо, що для участі у додатковому конкурсному відборі заявники
розміщують
на
он-лайн
платформі
Мінрегіону,
за
посиланням:https://new.dfrr.minregion.gov.uaпроекти,
які
підписані
кваліфікованим електронним підписом керівника заявника, відповіднодо
погоджених Мінрегіоном технічних завдань, а саме:
- „Розвиток індустріальних парків області“;
- „Створення центрів розвитку креативної економіки Черкащини“;
- „Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції,
капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель бюджетної
сфери області, з підвищенням енергоефективності“;
- „Розвиток спортивної інфраструктури, створення умов для занять
фізичною культурою та спортом“;
- „Створення Центрів безпеки в територіальних громадах Черкаської
області“;
- „Будівництво та реконструкція очисних споруд для очищення стічних
та зливових вод на території області“;
- „Комплекс заходів із забезпечення якісною питною водою населених
пунктів області“;
- „Реалізація комплексного підходу при будівництві, реконструкції,
капітальному ремонті та технічному переоснащенні будівель закладів
дошкільної освіти області, з підвищенням енергоефективності“;
- „Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг при
органах місцевого самоврядування“.
Наголошуємо, що заявниками можуть бути такі суб’єкти:
- центральні та місцеві органи виконавчої влади;
- органи місцевого самоврядування.
Також, звертаємо увагу, що основними критеріями відбору проектівє:
- для проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція,
реставрація, капітальний ремонт) – наявність затвердженої в установленому
законодавством порядку проектної документації;
- забезпечення дотримання комплексного підходу під час проектування
та фінансування об’єкта будівництва (за винятком проектів нового
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будівництва), тобто здійснення комплексу відповідних робіт та заходів
у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому;
- календарний план реалізації становить від одного до трьохроків;
- співфінансування з місцевих бюджетів в обсязі не менше 10%;
- загальна кошторисна вартість проектів будівництва (нове будівництво,
реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) має становити понад
10,0 млн грн;
- спроможність суб’єктів, на фінансування об’єктів яких залучаються
кошти фонду, забезпечувати подальше власне фінансування та їх утримання
за рахунок коштів місцевих бюджетів.

