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Інститут Регіонального Розвитку
засновано 2002 року
Мета діяльності:
 сприяння формуванню регіональної політики сталого

соціально-економічного розвитку та становлення
сприятливого інвестиційного клімату. Також
діяльність Інституту спрямована на формування
демократичних цінностей та розвиток
громадянського суспільства шляхом провадження
просвітньої, інформаційно-просвітницької та
інноваційної діяльності.

Стратегічні напрямки Інституту
 реалізація

проектів
спрямованих
на
регіональної політики у сфері євроінтеграції

покращення

 сприяння розбудові демократичного суспільства шляхом

впровадження партисипативних інструментів на місцевому
та локальному рівнях із залученням усіх верств населення

 діяльність у сфері підтримки підприємництва
 сприяння

у впровадженні реформ на місцевому та
регіональному рівнях, шляхом просвітницьких заходів та
посилення спроможності і
професійного рівня усіх
долучених до реформи груп

Напрямки діяльності Інституту:
 проводить дослідження з аналізу та прогнозування соціально-економічних
процесів в регіоні, здійснює моніторинг соціально-економічного стану на
макро- та регіональному рівні.
 бере активну участь в розробці проектів нормативно-правових актів,

проводить публічні заходи з обговорення питань державного регулювання,
готує пропозиції щодо вдосконалення державного управління.
 бере участь у розробці та реалізації програм стратегічного розвитку регіонів
та окремих міст зокрема; розробці маркетингових програм міст та
підприємств, створенні промоційних вебпорталів та матеріалів; проводить
заходи з підвищення туристичної привабливості регіонів, впровадженню
міжнародних стандартів обслуговування туристів
 організовує програми підвищенні кваліфікації менеджерів, спеціалістів та
підприємців із сфери малого та середнього бізнесу, спеціалістів органів влади,
організовує та проводить адвокасі – компанії, інформаційно-просвітницькі
заходи, фасилітаційні сесії, тренінги, семінари, конференції, форуми

Працюємо для:
 громадських активістів
 громад сіл, селищ та міст
організацій громадянського суспільства

 державних і місцевих органів влади
 малого та середнього бізнесу

Реалізовані проекти 2017
«Поширення практики участі громадян у бюджетному
процесі на місцевому рівні в Україні»
 «Стимулювання міжсекторного партнерства влада-

громада-бізнес в прикордонних містах Жовква та
Яворів Львівської області з метою покращення умов
розвитку МСП»

«Поширення практики
участі громадян у
бюджетному процесі
на місцевому рівні в
Україні»

Здійснювався в рамках
реалізації проекту
«Зміцнення місцевої
фінансової ініціативи
(ЗМФІ-ІІ) впровадження»,
що виконувався у 2016-2017
рр. за підтримки Агентства
США з міжнародного
розвитку (USAID) (№
2016/08/08-2 від 08.08.2016
та № 2017/02/27-1БУ від
27.02.2017) Сума гранту
997564,10 грн

Результати:

Мета проекту
підвищення
результативності
та
прозорості
використання
бюджетних коштів шляхом
запровадження програмноцільового методу складання
та
виконання
місцевих
бюджетів,
участі
у
впровадженні громадського
бюджету

 надана допомога органам місцевого

самоврядування щодо впровадження і
популяризації бюджету участі
 проведено більше 40 тренінгів і круглих
столів у 24 містах України із залучення
громадськості до бюджетного процесу і
якісного написання проектів
 підготовлено і поширено промоційні
матеріали
 підвищено спроможність органів
місцевого самоврядування щодо
відкритості бюджетного процесу та
реалізації партисипативних бюджетів.

«Стимулювання
міжсекторного
партнерства владагромада-бізнес в
прикордонних містах
Жовква та Яворів
Львівської області з
метою покращення умов
розвитку МСП»

Фінансова
підтримка Фонду
«Східна Європа» в
рамках програми
USAID/LEV Лідерство в
економічному
самоврядуванні (№
273 від 8.06. 2017).
Сума гранту
124,950.00 грн

Мета проекту: підтримка й розвиток взаємодії місцевих органів влади,
підприємницьких суб’єктів та громади на місцях з метою створення умов для
подальшого розвитку місцевого малого та середнього підприємництва.

Заходи
 Аналіз бар’єрів розвитку малого та
середнього бізнесу в прикордонних
містах (м. Жовква та м. Яворів)
 Проведення
2
одноденних
фасилітаційних сесій в м. Жовква та м.
Яворів з розвитку міжсекторного
партнерства «влада-громада-бізнес» і
підготовки пропозицій по покращенню
умов ведення бізнесу
 Розробка
пропозицій
до
міських
програм розвитку МСП в м. Жовква та
м. Яворів
 Проведення 2 одноденних бізнесмайстерень
з
розвитку
навичок
міжсекторного партнерства «владагромада-бізнес» в м. Жовква та м. Яворів

Результати
 підвищено обізнаность представників
секторів місцевої громади в методах
та заходах міжсекторної співпраці при
прийнятті стратегічних рішень
 напрацювано заходи для покращення
умов для розвитку МСП в обраних
містах
 проаналізовано бар'єри розвитку
бізнесу у вибраних містах
 розроблено проекти програм
підтримки МСП
 у довгостроковій перспективі в
результатом реалізації проекту має
стати зростання частки МСП в
структурі економіки в обох обраних
містах Львівської області та
збільшення надходжень в міські
бюджети

Контакти
Читайте наші новини
http://www.institute.lviv.ua
Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах
www.facebook.com/Інститут-Регіонального-Розвитку453610245006250/
Пишіть нам
Info@institute.lviv.ua
79008, м. Львів, пл. Галицька, 7
Телефонуйте
+380322357974

