СЕКТОРАЛЬНА ПІДТРИМКА ЄС:
КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРОЄКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ
МОЖУТЬ РЕАЛІЗУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ, ОТРИМАНИХ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Угода і постанови КМУ

НОРМАТИВНО
ПРАВОВА
БАЗА

• Угода про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка
регіональної політики України
• Постанова КМУ від 16 листопада 2016 р. № 827 «Деякі питання фінансування
програм та проектів регіонального розвитку» (зі змінами)
• Постанова КМУ від 12 вересня 2018 р. № 733 «Деякі питання реалізації у 20182020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»

Накази Мінрегіону
• Наказ Мінрегіону від 18.05.2017 № 120 (у редакції наказу Мінрегіону
від 15.04.2020 № 93) «Про затвердження Вимог до опису та інформаційної
картки проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу»
• Наказ Мінрегіону від 18.05.2017 № 121 (у редакції наказу Мінрегіону
від 15.04.2020 № 94) «Про затвердження Порядку оцінки проектів регіонального
розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету,
отриманих від Європейського Союзу»
• Наказ Мінрегіону від 13.05.2017 № 109 (у редакції наказу Мінрегіону
від 15.04.2020 № 92) «Про затвердження Положення про конкурсну комісію з
відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок
коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу»
• Наказ Мінрегіону від 13.05.2017 № 110 (у редакції наказу Мінрегіону
від 18.08.2020 № 187) «Склад конкурсної комісії з відбору проектів регіонального
розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджетУ

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА
ТА ІНВЕСТИЦІЇ

ПРОГРАМИ
РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

РОЗВИТОК
ТУРИЗМУ

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
РЕГІОНАЛЬНИМ
РОЗВИТКОМ

СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК

ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ПІДТРИМКА РОЗВИТОКУ
ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ТА ІНВЕСТИЦІЇ
МЕТА ПРОГРАМИ

ПРОГРАМИ
РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

Підвищення конкурентоспроможності регіонів шляхом розвитку регіональної й місцевої економіки на основі
ефективного використання наявного потенціалу, існуючих конкурентних переваг, формування сприятливого
інвестиційного середовища, модернізації реального сектору економіки, зростання експортного потенціалу, створення
умов для активізації інноваційних процесів з урахуванням принципів смарт-спеціалізації
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ

ОРІЄНТОВНІ СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

1

Формування сприятливого інвестиційного
клімату, розвиток інвестиційного та
експортного потенціалу
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 3 600 000 грн - 6 000 000 грн)

Створення систем підтримки/супроводу інвесторів та
експортерів у регіоні;
Розробка та впровадження навчальних програм з підготовки
фахівців у сфері інвестування;
Промоція експортного потенціалу регіону;

2

Підтримка підприємницької діяльності
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 3 600 000 грн - 6 000 000 грн)

 Створення/розвиток бізнес-інкубаторів, стартап-центрів,
кластерів тощо;

3

4

Стимулювання розвитку інноваційної
інфраструктури та підтримка інноваційної
діяльності
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 5 000 000 грн - 12 000 000 грн)
Стимулювання розвитку промислового
інвестування
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету – 12 000 000 грн - 48 000 000 грн)

 Створення технологічних, наукових парків, креативних хабів;
 Підтримка суб’єктів господарювання, що впроваджують
інновації у галузях smart-спеціалізації регіону;
 Розбудова інфраструктури індустріальних парків.

СІЛЬСЬКИЙ РОЗВИТОК
МЕТА ПРОГРАМИ

ПРОГРАМИ
РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

Створення можливостей для сталого розвитку сільських територій, що сприяє зростанню, диверсифікації і
підвищенню ефективності сільської економіки, зокрема, поза межами сільськогосподарського виробництва,
стабілізації чисельності населення і збільшенню тривалості життя, повній і продуктивній зайнятості працездатного
населення, підвищенню рівня і якості життя, раціональному використанню і відтворенню природно-ресурсного
потенціалу сільських територій

1

2

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ

ОРІЄНТОВНІ СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

Диверсифікація підприємницької
діяльності у сільській місцевості
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 12 000 000 грн - 48 000 000 грн)

 Розвиток альтернативних видів економічної діяльності:
вирощування енергетичних культур,
агротуризм,
ремесла,
органічне сільськогосподарське виробництво
 Підтримка кооперативів та фермерських господарств;
 Впровадження програм профорієнтації молоді;

Планування сільського розвитку
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 3 600 000 грн - 6 000 000 грн)

 Розроблення стратегій розвитку громад;
 Розроблення містобудівної документації.

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
МЕТА ПРОГРАМИ

ПРОГРАМИ
РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

Створення можливостей для розвитку конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках національного
туристичного продукту, розширення внутрішнього та збільшення обсягів в’їзного туризму, забезпечення на цій основі
комплексного розвитку курортних територій та туристичних центрів з урахуванням соціально-економічних інтересів
населення, збереження та відновлення природних територій, ремонт і реставрація об’єктів культурної спадщини
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ

1

Туристична інфраструктура
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету – 5 000 000 грн - 24 000 000 грн)

2

Збереження об’єктів культурної спадщини
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 5 000 000 грн - 16 000 000 грн)

3

Маркетинг туристичного потенціалу
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 1 200 000 грн - 4 800 000 грн)

ОРІЄНТОВНІ СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

 Створення нових туристичних об'єктів та маршрутів;
 Облаштування локацій;
 Проведення інформаційно-комунікаційні кампанії з
популяризації туристичного потенціалу регіону;
 Реставрація об’єктів культурної спадщини; вдосконалення їх
роботи як туристичних об’єктів.
 Розвиток електронних сервісів (квитки, гіди);
 Розробка туристичних брендів територій та їх популяризація
 Проведення туристичних виставок, конференцій тощо;
 Створення нових туристичних додатків, інтернет-сайтів,
інформаційно-туристичних центрів.

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МЕТА ПРОГРАМИ

ПРОГРАМИ
РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

Сприяння розвитку людського капіталу через посилення спроможності окремих особистостей, груп, інституцій та
їх мереж бути більш активними та професійними гравцями на регіональному ринку праці, у сфері
підприємництва та громадянського суспільства
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ

1

Люди
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 3 600 000 грн - 6 000 000 грн)

ОРІЄНТОВНІ СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

 Розробка та впровадження програм перекваліфікації
персоналу;
 Розвиток дуальної освіти;
 Створення науково-освітніх кластерів;

2

Інституції та мережі
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 3 600 000 грн - 12 000 000 грн)

3

Дослідження
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 1 200 000 грн - 3 600 000 грн)

 створення нових партнерських обєднань між
закладами освіти;
 впровадження пілотних проектів та програм обміну;

 Проведення аналітичних досліджень та розробка
стратегічних документів, що мають на меті
вдосконалення структури зайнятості населення.

ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ
МЕТА ПРОГРАМИ

ПРОГРАМИ
РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

Створення умов для розвитку співробітництва між регіонами України у гуманітарній, культурній, освітній та
інформаційних сферах; формування в регіонах більш високого рівня усвідомлення європейського вибору України,
демократичних та моральних цінностей українців, підтримка та налагодження міжрегіональних коопераційних зв’язків,
створення міжрегіональних проектів розвитку
ОРІЄНТОВНІ СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ

1

Створення можливостей для співробітництва
регіонів у сфері освіти, культури, історичних та
культурологічних досліджень
(Обсяг фінансування проекту з державного бюджету –
3 600 000 грн - 6 000 000 грн)

2

Формування привабливого образу регіонів в Україні,
інтеграція регіональних ідентичностей у
загальноукраїнську ідентичність
(Обсяг фінансування проекту з державного бюджету –
3 600 000 грн - 16 000 000 грн)

3

4

Створення центрів співпраці та обміну досвідом;
Проведення ринкових досліджень;
Організація спільних культурних або спортивних заходів;
Створення міжрегіональних інформаційних ресурсів та
платформ;
 Створення нового телевізійного та радіопродукту;
 Розширення існуючих та створення нових каналів
розповсюдження інформації;





Створення нових можливостей для розвитку і
самореалізації вразливих та дискримінованих груп
населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб,
ветеранів війни, учасників бойових дій тощо
(Обсяг фінансування проекту з державного бюджету –
3 600 000 грн - 36 000 000 грн)

 Впровадження програм підтримки бізнесу, серед
вразливих та дискримінованих груп населення;

Сприяння інтеграції регіонів та у регіонах
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 5 000 000 грн - 48 000 000 грн)

 Впровадження спільних інвестиційних, гуманітарних та
інфраструктурних проектів, що сприяють покращенню
міжрегіональних зв’язків.

ПІДТРИМКА РОЗВИТОКУ
ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ
МЕТА ПРОГРАМИ

ПРОГРАМИ
РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

Підтримка інтегрованих проектів розвитку депресивних (проблемних) територій в регіонах для посилення спроможності
таких територій до зростання, покращення на цій основі умов для розвитку підприємництва, самозайнятості, особливо в
нішевих сферах, креативній економіці, традиційних промислах, а також покращення об’єктів міської та соціальної
інфраструктури, що сприяють підвищенню рівня життєдіяльності місцевого населення

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ
1

Розвиток сільських територій
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 3 600 000 грн - 6 000 000 грн)

2

Створення умов для розвитку гірських
територій та інших територій з обмеженим
потенціалом розвитку (Обсяг фінансування з
держ бюджету - 6 000 000 грн - 12 000 000 грн)

3

4

Розвиток малих та середніх міст як
регіональних точок зростання
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 3 600 000 грн - 18 000 000 грн)
Створення умов для розвитку прикордонних
районів у несприятливих умовах та
трансформації вугільних регіонів
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 3 600 000 грн - 6 000 000 грн)

ОРІЄНТОВНІ СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

 Підтримка мікро та малого підприємництва;
 Проведення досліджень та створення нових «точок
зростання» економіки регіону;
 Покращення транспортної доступності територій;
 Збереження та розвиток традиційних ремесел;
 Впровадження нових технологій виробництва у
традиційних сферах зайнятості;
 Розробка стратегічних та аналітичних документів;
 Відновлення міської інфраструктури;
 Розширення виробничої діяльності та сервісної
економіки;
 Створення спільних комунальних підприємств;
 Розвиток транспортної та логістичної інфраструктури.

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
МЕТА ПРОГРАМИ

ПРОГРАМИ
РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

Вдосконалення системи управління
конкурентоспроможності регіонів

регіональним

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ

1

2

розвитком,

що

сприятиме

підвищенню

рівня

ОРІЄНТОВНІ СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

Інформаційно-аналітичне та інституційне
забезпечення регіонального розвитку
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету - 1 200 000 грн –
1 600 000 грн)

 Запровадження електронного документообігу в
органах влади;

Співфінансування проектів регіонального
розвитку, що супроводжуються агенціями
регіонального розвитку, утвореними
відповідно до Закону України «Про засади
державної регіональної політики»
(Обсяг фінансування проекту з державного
бюджету –
5 000 000 грн - 12 000 000 грн)

 Реалізація проектів регіонального розвитку, які
супроводжуються агенціями регіонального розвитку та
мають відповідну фінансову та адміністративну
підтримку місцевих органів влади та/або органів
місцевого самоврядування.

 Створення онлайн-курсів для підвищення кваліфікації
персоналу.

ДО 10% ВІД ОБСЯГУ ФІНАНСУВАННЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МОЖЕ НАПРАВЛЯТИСЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ
АГЕНЦІЇ З МЕТОЮ АДМІНІСТРУВАННЯ ВІДПОВІДНОГО ПРОЕКТУ

О С Н О В Н І Е ТА П И В І Д Б О Р У П Р О Е К Т І В
С Е К ТО РА Л Ь Н О Ї П І Д Т Р И М К И Є С
Мінрегіон
оголошує
конкурсний відбір
проектів на
офіційному сайті

Документи
обов’язково
підписуються
електронним підписом
керівника заявника

Подання заявником
(АРР, ОМС, ОДА,
РДА, ЦОВВ) проектів
через on-line
платформу

10 днів

до 20 жовтня 2020 року
Конкурсна Комісія
відбирає
рекомендовані до
фінансування
проекти
(із ЗАГАЛЬНОГО
рейтингового списку)

За результатами
засідання конкурсної
Комісії складається
протокол з переліком
проектів
рекомендованих до
фінансування

Мінрегіон за
результатами
експертної оцінки
формує загальний
рейтинговий список
проектів

10 днів

ЕКСПЕРТНА оцінка
проектів на
платформі
(мінімум 3 експерти
по кожному проекту)

15 днів

Заявники, проекти
яких перемогли,
подають Мінрегіону
оригінали документів
у паперовій формі

Затвердження
переможців наказом
Мінрегіону

Мінрегіон проводить
перевірку поданих
проектів на
відповідність усім
вимогам

до 2-х місяців
Мінрегіон розміщує
на офіційному вебсайті інформацію про
результати конкурсу

ІНІЦІАТИВА:
Мінрегіон
Експерти
Заявник

3 дні

Загальна тривалість
процедури подання,
відбору та
затвердження
проектів ≈ 6 місяців

www.sectoral.minregion.gov.ua

ЕЛЕКТРОННА
Ф О Р М А П ОД А Н Н Я
ПРОЕКТІВ
w w w . s e c t o r a l . m i n r e g i o n . g o v. u a

Заявка та інформаційна картка проєкту генерується онлайнплатформою автоматично

ВИМОГИ ДО
ПОДАННЯ
ПРОЕКТУ
НА УЧАСТЬ
У КОНКУРСНОМУ
ВІДБОРІ

Необхідно заповнити всі поля із випадаючого списку та завантажити всі
необхідні документи підписані кваліфікованим електронним підписом
керівника заявника проекту:
- інформаційну картку проекту
- опис проєкту
- логіко-структурну матрицю проєкту
- бюджет проєкту
(оформляються відповідно до Вимог наказу Мінрегіону від 18.05.2017 № 120 (у
редакції наказу Мінрегіону від 15.04.2020 № 93)

ФОРМА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КАРТКИ
ПРОЕКТУ
РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

Назва проекту
Заявник проекту
Керівник заявника проекту
Програма регіонального розвитку
Напрям програми регіонального розвитку
Назва завдання Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020
року, якому відповідає проект
Регіон(и), територія(ї) або місто(а), в межах
якого (яких) планується реалізація проекту
Тривалість проекту
Загальний бюджет проекту
Очікуваний обсяг фінансування проекту:
з державного бюджету
з місцевого бюджету
з інших джерел, не заборонених
законодавством
Загальні цілі
Конкретна(і) ціль(і) проекту
Цільові групи проекту
Діяльність за проектом
Ефективність реалізації проекту
Очікувані результати від реалізації проекту
Телефон та електронна пошта заявника
проекту

(зазначається кількість місяців)
(тис.грн)
усього

перший рік

другий рік

третій рік

Опис проекту має містити такі розділи:
1. Актуальність проекту (не більше трьох сторінок).

ВИМОГИ ДО
ОПИСУ
ПРОЕКТУ
РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

2. Цілі та результати проекту (не більше однієї сторінки).
3. Детальний опис діяльності за проектом (не більше чотирьох сторінок).
4. Календарний план-графік впровадження діяльності за проектом.
5. Можливі ризики, пов'язані із впровадженням проекту (не більше однієї
сторінки).
6. Сталість результатів проекту (не більше двох сторінок).
7. Механізм моніторингу та оцінки проекту (не більше однієї сторінки).

Л О Г І КО - С Т Р У К Т У Р Н А М АТ Р И Ц Я П Р О Е К Т У
Р Е Г І О Н А Л Ь Н О ГО Р О З В И Т К У

Цілі проекту

Логіка реалізації

Загальні цілі

1

3

8

4

9

Конкретні цілі

2

5

10

6

11

7

Очікувані результати

3

7

12

8

13

6

витрати

передумови
2
5

1

Діяльність

4

Об'єктивні показники

Джерела перевірки

засоби
9

14

10

15

Припущення

Б ЮД Ж Е Т П Р О Е К Т У
Р Е Г І О Н А Л Ь Н О ГО Р О З В И Т К У
Статті видатків

одини
ця

кількість
одиниць

вартість
одиниці
(грн)

Всі роки
загальна вартість (грн), у тому числі
держав
місцевий
інші
усього
ний
бюджет
джерела
бюджет

одиниц
я

кількість
одиниць

Рік 1, рік 2, рік 3
вартість
загальна вартість (грн)
інші
одиниці (грн) усього держав місцеви
ний
й
джер
бюджет бюджет
ела

I. Видатки
споживання,
усього:

у тому числі
КЕКВ
..........
II. Видатки
розвитку, усього:
у тому числі
КЕКВ
III. Разом витрати
за проектом
у тому числі
КЕКВ

ОБГРУНТУВАННЯ ВИТРАТ
Статті видатків
I. Видатки споживання, усього:
у тому числі
КЕКВ
..........
II. Видатки розвитку, усього:
у тому числі
КЕКВ
..........

Пояснення щодо необхідності витрат, їх належність до
конкретних дій проекту

Обґрунтування щодо необхідної кількості та
розрахункової вартості витрат

П Р И К Л А Д И УС П І Ш Н О Р Е А Л І З О В А Н И Х П Р О Е К Т І В
Р Е Г І О Н А Л Ь Н О ГО Р О З В И Т К У У 2 0 1 9 Р О Ц І
«Університетська телерадіостудія як засіб
формування українського молодіжного
медіапростору регіону»
програма: Загальноукраїнська солідарність
загальний обсяг фінансування 1270,0 тис. грн.
ініціатор проекту МОН, реалізував проект
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка»
Створена університетська телерадіостудія

«Модернізація професій швейного виробництва.
Розвиток людського потенціалу Державного
професійно-технічного навчального закладу
«Березнівське вище професійне училище»
ініціатор проекту Рівненська облдержадміністрація
програма: Розвиток людського потенціалу
загальний обсяг фінансування 2342,3 тис. грн.
Покращено навчально-матеріальну базу училища для
професійної підготовки з професії «кравець»

«Розбудова та облаштування туристичного об’єкту
«Тясминський каньйон» в м. Кам’янка, Черкаської області»
програма: Розвиток туризму
загальний обсяг фінансування 7345,0 тис. грн.
ініціатор проекту Черкаська облдержадміністрація реалізував
проект Кам'янський державний історико-культурний
заповідник
Створено нові туристичні маршрути, збільшено туристичний
потік, збільшено надходження до бюджетів всіх рівнів,
створено нові робочі місця

«Умань - туристична перлина України». Реконструкція
площі Соборності в м. Умань Черкаської області»
програма: Розвиток туризму
загальний обсяг фінансування 25809,0 тис. грн.
ініціатор проекту Черкаська облдержадміністрація
реалізував проект Уманська міська рада
Реконструйовано та встановлено нові об’єкти
туристичної інфраструктури на площі Соборності в
м. Умань

