Програмна мета та цiлi (завдання):

Створення об'єднаної територiальної громади
за допомогою Агенцiї розвитку населеного пункту
через розробку та реалiзацiю Стратегiї розвитку
з подальшою передачою досвiду iншим громадам.
Напрямок: впровадження реформ, децентралiзацiя.

Створення робочої групи та залучення необхiдних фахiвцiв (Агенцiя розвитку)
Написання та реалiзацiя Cтратегiї розвитку населеного пункту
Об'єднання iз сусiднiми громадами в ОТГ
Проведення коучiв для iнших населених пунктiв, якi прагнуть об'єднатися

Етапнiсть проекту:


Розробка та сприяння реалiзацiї
Стратегiї розвитку населеного пункту



Надання аналiтичної пiдтримки
у процесi реалiзацiї Стратегiї



Залучення для проектiв розвитку
позабюджетних фiнансових та iнших ресурсiв



Налагодження партнерських вiдносин з
населеними пунктами побратимами
та донорськими органiзацiями



Проведення заходiв щодо об'єднання
та передача набутого досвiду iншим громадам

Функцiї агенцiї:

Створити
та забезпечити
реалiзацiю
Стратегiї розвитку
населеного
пункту

Забезпечити
спiвпрацю
з бiзнесом
та активними
представниками
громади

Органiзувати
постiйно
оновлювану
базу даних
проектiв
розвитку

Залучити
позабюджетнi
ресурси (гранти
та фiн.допомогу)
на проекти
розвитку

Органiзувати
iншi НГО для
реалiзацiї
проектiв
розвитку

Формувати
позитивний iмiдж
населеного
пункту

Вести
монiторинг
соцiальноекономiчної
та суспiльнополiтичної
ситуацiї
Висвiтлювати
всi процеси
мiсцевого
самоврядування

Структура агенцiї:
Постiйне генерування
та збiр
Проектiв розвитку
населеного пункту,
формування Банку iдей


Написання проектних заявок
та пошук фiнансування

Директор

PR-менеджер





Фiн. менеджер





Проектне
бюро

Найм проектних менеджерiв
на реалiзацiю проектiв


Реалiзацiя
Проектiв розвитку



Проектнi менеджери

Фiнансування:
ПОТРЕБИ:

Фонд на проектне бюро
Фонд на власнi проекти та софiнансування
Заробiтна плата спiвробiтникiв
Комунальнi послуги та технiчне забезпечення
СПОСОБИ:

Програми органiзацiї пiдтримки та реалiзацiї стратегiчних
iнiцiатив пiдготовки Проектiв розвитку
Соцiальнi програми
Бiзнес
Благодiйнi внески

Вигоди впровадження:
Розроблена ефективна Стратегiя розвитку нас.пункту
Системна аналiтика та глибокий аналiз стану розвитку
(iнституцiйнi можливостi, бiзнес середовище,
активнiсть громади тощо)
Ефективний механiзм залучення позабюджетних коштiв
у виглядi грантiв
Iнституцiя, що системно займається реалiзацiєю
Проектiв розвитку територiй
Пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв,
керiвникiв пiдприємств комунальної форми власностi
Можливiсть на ринкових засадах залучити квалiфiкованих
спецiалiстiв для створення та реалiзацiї проектiв розвитку
Створення позитивного iмiджу населеного пункту

Приклад спiвпрацi з бiзнесом:
Агенцiя розвитку Люблiна
• формує
банк землi та
комунальної власностi
• забезпечує
мiжнародну
взаємодiю
«мунiципалiтетмунiципалiтет»
• розробляє
брендинг мiста



Бiзнес-клуб Люблiна
• надає
юридичну та
бухгалтерську
пiдтримку
iнiцiатив
• рiелторськi послуги
• забезпечує
мiжнародну спiвпрацю
«бiзнес-бiзнес»
• оператор бренду

Лобiюють iнтереси мiста та бiзнеса на державному рiвнi
ВИГОДИ: визначенi прiоритети розвитку нас.пункту, база iнвестицiйних проектiв,
можливiсть бiзнесу пропонувати свої проекти для пошуку iнвесторiв, сприяння
впровадженню системи менеджменту для прозорої роботи виконкому.

