РІЗНІ ГРОМАДИ – СПІЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ
Пілотний проект в рамках Ініціативи «Мери за Економічне
Зростання»

ОПИС ПРОЕКТУ
Основні дані
Часові рамки: 2018-2019
Загальний бюджет: 788,843 Євро (внесок Європейського Союзу - 587,688 Євро)
Партнери: Глибоцька селищна рада, Асоціація об’єднаних територіальних громад «Агенція розвитку
громад Буковини»
Географічне покриття: Глибоцька об'єднана територіальна громада, об’єднані територіальні громади
Чернівецької області
Цільові групи: Місцеві органи влади об’єднаних територіальних громад (ОТГ), місцевий бізнес, студенти та
молодь, домогосподарства, члени громад, люди з обмеженими можливостями, багатодітні матері,
внутрішньо переміщені особи.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Глибоцька об'єднана територіальна громада була створена в 2015 році. В 2016
році спільно з іншими 9-ма об’єднаними територіальними громадами
Чернівецької області (Волока, Великий Кучерів, Мамалига, Вашківці, Сокиряни,
Рукшин, Усть-Путила, Недобоївці, Клішківці) Глибоцька громада створила
регіональну Асоціацію об’єднаних територіальних громад «Агенція розвитку
громад Буковини». Основною метою Асоціації став професійний розвиток експертів, співпраця в сфері освіти,
охорони здоров’я, комунальних комунікацій. Основною ідеєю було поєднати зусилля та ресурси об’єднаних
територіальних громад задля підвищення можливостей місцевого економічного розвитку з метою сталого
економічного зростання. Чисельність населення громад становить приблизно 85 тисяч осіб, з них 77 % мешканці сільських територій, 18,7 % - діти та молодь до 18-ти років. Усього в 10-ти об’єднаних громадах
Чернівецької області нараховується близько 2,500 місцевих підприємців.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ
Основною метою Проекту є розвиток професійних навичок місцевих органів влади, бізнесу та членів
об’єднаних громад задля розширення можливостей економічного зростання в Чернівецькій області. Проект
упроваджується в 10-ти об’єднаних громадах Чернівецької області, виконуючи такі завдання:
1) Створення системи інституційної підтримки малого бізнесу в об’єднаних територіальних
громадах Чернівецької області;
2) Реалізація пілотних проектів у сфері соціально-економічного розвитку шляхом створення
мережі кооперативів.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ
У рамках Проекту буде створений Центр економічного розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у
вигляді мережі місцевих адміністрацій в 10-ти ОТГ на базі Асоціації об’єднаних громад «Агенція розвитку
громад Буковини». Планується, що мережа таких офісів у Центрі продовжить свою діяльність і по
завершенні Проекту як невід’ємна частина Асоціації.

У 10-ти об’єднаних територіальних громадах Чернівецької області будуть створені кооперативи з різними
умовами для економічного зростання. Така мережа новостворених кооперативів слугуватиме гарним
прикладом для створення ще більшої кількості кооперативів у майбутньому.
На базі місцевих адміністрацій Центра економічного розвитку ОТГ також
відкриється Клуб молодого підприємця. Активні учасники Клубу розвиватимуть
співпрацю з місцевим бізнесом в ОТГ, ІТ-кластером у Чернівцях, «Комітетом
підприємців Буковини».
Спільно з районними центрами зайнятості в області Проект також організує
тренінги для молоді щодо використання успішних практик розвитку та підтримки
стартапів, особливо в сфері творчої (креативної) економіки (ІТ, дизайн,
ремісництво), оскільки саме ця ніша практично не затребувана в сільській
місцевості. На базі спеціального факультету Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича – програмного забезпечення комп’ютерних
систем – спеціалісти кафедри проведуть спеціальні ІТ-тренінги.

Проект также включатиме в себе:
1. Підтримку створення та розвитку кооперативів в об’єднаних територіальних громадах Чернівецької
області;
2. Організацію 4-х демонстраційних візитів (по 20 осіб кожний) в успішні кооперативи Чернівецької, а
також сусідні Івано-Франківську, Тернопільську, Вінницьку та Львівську області.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ






Створено 10 нових кооперативів та розширено діяльність 3-х діючих;
Принаймні 200 домогосподарств (приблизно 800 членів громад, включаючи молодіжні групи,
багатодітних матерів, внутрішньо переміщених осіб) стали членами кооперативів із додатковими
фінансовими ресурсами;
Створено мінімум 20 нових робочих місць;
Центр економічного розвитку надав послуги з підтримки розвитку бізнесу приблизно 2,500 місцевим
підприємцям;
Приблизно 1,000 представників молоді взяли участь у Клубі молодого підприємця, щонайменше 50
з них організували власні бізнес-проекти в ОТГ.

Проект підвищить професійні навички місцевих органів влади ОТГ Чернівецької області в розширенні
можливостей соціально-економічного розвитку, а також згуртованості місцевих громад. Між місцевими
органами влади ОТГ і місцевим бізнесом буде налагоджено державно-приватний діалог. Мережа офісів
Центру економічного розвитку надасть послуги з підтримки розвитку бізнесу та стане необхідним
інструментом для підтримки місцевих і регіональних бізнес-програм інших об’єднаних громад.

Пілотний проект «Різні громади – спільні рішення для економічного зростання» впроваджується в Україні в рамках
Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання». Дана Ініціатива розпочала свою діяльність у січні 2017
року в регіоні Східного партнерства. Суть Ініціативи полягає в наданні підтримки мерам і муніципалітетам країн Східного
партнерства та сприянні тому, щоб вони ставали активними провідниками місцевого економічного зростання та створення
нових робочих місць. Детальнішу інформацію можна отримати на офіційному веб-сайті - www.m4eg.eu.

Проект фінансується
Європейським Союзом

Ця публікація підготовлена в рамках Ініціативи «Мери за економічне зростання». Відповідальність
за її зміст несе виключно автор (и), точка зору якого (их) не обов’язково збігається з позицією ЄС.

