План дій на 2017 р.

Термін

10-14.
04.2017

5-9.06.
2017

Дія

1.2

1.3

8-12.
05.2017

1.4

9-13.10.
2017

1.5

Опис

Мета

Результати

Тренінг в Україні : Надання інформації та
обмін досвідом, пов’язаним із залученням
та практичним обслуговуванням інвестора
та інвестиційною політикою держави.
Виконавець: координатор ПАІІЗ та 3
експерти
- 15 учасників з України; з МЕРіТ, Ukraine
Invest та представники регіонів/міст
- 5 днів

1. як мінімум 15 навчених
- Надання українським урядовцям інформації про
представників державної
принципи підтримки закордонних інвестицій
адміністрації
- Розробка принципів співпраці між міністерством та
агентством популяризації інвестицій
- Надання інформації про найкращий практичний досвід
у сфері інвестиційного маркетингу
- Розробка моделі співпраці поміж центром та регіонами
у галузі обслуговування закордонних інвесторів

Тренінг в Україні : Рамкова підготовка з
метою залучення та обслуговування
закордонних інвестицій в Україні.
Виконавець: координатор ПАІІЗ та 3
експерти
- 15 учасників з України; з МЕРіТ, Ukraine
Invest та представники регіонів/міст
- 5 днів

1. як мінімум 15 навчених
- Підтримка у підготовці процедур та принципів для
представників державної
підтримки нових інвесторів в Україні
адміністрації
- Підтримка у підготовці процедур та принципів для
підтримки вже присутніх інвесторів в Україні
(повідомлення про проблеми інвесторів, їх передача на
вищий рівень адміністрації, установа омбудсмена
інвестора)

Тренінг у Польщі : Надання інформації та
досвіду у сфері моделей підтримки
популяризації країни та закордонних
інвестицій.
Виконавець: координатор ПАІІЗ та 3
експерти
- 15 учасників з України; з МЕРіТ, Ukraine
Invest та представники регіонів/міст
- 5 днів
Круглий стіл в Україні
Виконавець: координатор ПАІЗ та 3
експерти

розробка моделей підтримки популяризації країни та
закордонних інвестицій

1. як мінімум 15 навчених
представників державної
адміністрації

можливо це зробити у травні та поєднати з участю на
виставці у м. Катовіце 10-12.05.2017

підсумкові консультації з українськими партнерами,
презентація спільно опрацьованих рішень

1. як мінімум 10 навчених
представників державної
адміністрації
1

27-31.
03.2017

2.2

- 15 учасників з України; з МЕРіТ, Ukraine
Invest та представники регіонів/міст
- 5 днів
Тренінг у Польщі : Стратегічне управління
розвитком та механізми реалізації
регіональної політики
- Виконавець: АОЦІПП (завдання 1)
- 2 зовнішніх експерта та експертa з МР і
органів самоврядування
- 15 учасників з України; перед усім
представники МРРБіЖКГ, МЕРіТ та ГУСДержстат, МФ
- 4 дні (Варшава + один день в обраному
регіоні Польщі)

Тренінг у Польщі: на тему інструментів
впровадження стратегії та операційних
програм з особливим врахуванням
фінансових інструментів
- Виконавець: АОЦІПП (завдання 3)

3-7.04.
2017

2.3

- 2 зовнішніх експерта та експертa з МР і
органів самоврядування
- 15 учасників з України; перед усім
представники з регіонів/міст та 2-3
представники МРРБіЖКГ, МЕРіТ, ГУСДержстат, МФ
- 5 днів

a. Система функціонування державної адміністрації та
роль органів самоврядування в Польщі та в Україні.
b. Система стратегічного планування як модель
управління розвитком. Регіональна політика як
інструмент управління політикою територіального
спрямування
c. Державна стратегія регіонального розвитку –
обговорення пріоритетів та способів реалізації у
контексті ДСРРУ i НФРР
d. Система реалізації та інструменти регіональної
політики (міждисциплінарність, сфери втручання,
інструменти, види фінансованих заходів / проектів
e. Операційно-впроваджувальна документація –
правила підготовки, перелік, механізми впровадження
a. Приклад обраних галузей втручання в Україні (сфера
підтримки МСП та інноваційної економіки) –
механізми підтримки, інституційне обслуговування,
порядок реалізації, сфера підтримки, види витрат та
дій, що з’являються у проектах, показники, критерії
оцінки проектів, приклади проектів – віднесення до
польського досвіду та стандартів ЄС (1 день)
b. Тренінг – передумови функціонування обраних галузей
втручання в Україні, місце в НСРРУ та планах дій,
інституційні передумови та інституційний потенціал,
інші елементи суспільно-економічного контексту,
сподівані критерії оцінки проектів (1 день)
c. Тренінг – розробка вказівок для функціонування НФРР
та реалізації проектів в обраних галузях втручання,
розробка обсягу підтримки, видів витрат та дій, що
з’являються у проектах, показників ефективності та
критеріїв вибору проектів і т.ін. (3 дні)

1. тренінг;
2. презентації (навчальні матеріали);
3. 15 навчених осіб;
4. звіт з рекомендаціями та
вказівками за для покращення
системи планування та реалізації
регіональної політики (висновки для
модельних/системних підходів в
Україні).

1. тренінг
2. вказівки для функціонування НФРР
–розробка вказівок і рекомендацій у
сфері покращення системи реалізації
регіональної політики на державному
та регіональному рівнях (перегляд
діючої системи та рекомендації стос.
нової моделі програмування та
реалізації)
3. "Вказівки щодо плану дій у сфері
впровадження НСРРУ" – ефективного
використання НФРР та інших
спеціальних фондів (напр. Фондів ЄС
у галузі регіональної політики) як
інструментів впровадження НСРР
4. презентації
5. 15 навчених осіб
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8-10.05.
2017

24-25.
04.2017

2.4

2.5

Тренінг в Україні : Розробка керівних
принципів системи планування та реалізації
регіональної політики (у регіонах) в
контексті інтеграції з ЄС
- Виконавець: АОЦІПП (завдання 4)
- 2 зовнішніх експерта та експертa з МР і
органів самоврядування
- для центральної адміністрації
- 30 учасників з України; перед усім з
МРРБіЖКГ, представники МЕРіТ та ГУСДержстат, МФ, gosbanka-відповідника БДГ
- 3 дні

a. Презентація Польських рішень – моніторинг реалізації
Стратегії, програм і проектів
b. Передумови запланованої системи моніторингу в
Україні, розробка переліку показників для якомога
більшої кількості видів втручання, однак із особливим
врахуванням розвитку МСП та інноваційної економіки
c. Оцінювання (концептуалізація досліджень, методи
досліджень, висновки та рекомендації)

Тренінг в Україні : Зміцнена система
a. Презентація рішень, напрацьованих під час тренінгів у
програмування і реалізації регіональної
Польщі
політики; розробка вказівок/карток РОП для b. Детальна дискусія стос. усіх аспектів запропонованих
регіонів України та розробка/актуалізація
рішень, впровадження можливих змін та доповнень
РОП для 1 регіонa (Чернігівськa област)
c. Консультування при розробці кінцевої версії
операційних документів
Виконавець: АОЦІПП (завдання 6)
- 2 зовнішніх експерта та експертa з МР і
органів самоврядування
1. тренінг стос. моніторингу та оцінювання
- 15 учасників з України; перед усім
2. вказівки/картки РОП для регіонa України
представники регіонів/міст та МРРБіЖКГ
3. РОП для 1 регіонa (Чернігівськa област)
4. 15 навчених осіб
- 2 дні

1. Експертна місія в Україні – тренінги
на тему механізмів реалізації
інструментів регіональної політики
2. Керівні принципи системи
планування і реалізації регіональної
політики (в регіонах) в контексті
інтеграції з ЄС
3. Розробка плану дій, спрямованих
на вдосконалення системи
моніторингу та оцінювання
регіональної політики в Україні
4. Кінцевий звіт з рекомендаціями та
вказівками щодо вдосконалення
системи планування та реалізації
регіональної політики
5. розроблені регіональні плани дій
щодо реалізації системи політики
регіонального розвитку
1. Підсумковий звіт з реалізації дій з
тренінгів, що представляє результати
цих заходів разом з висновками та
рекомендаціями, а також рішеннями
стосовно подальшої роботи.
2. У якості додатку до звіту буде
наведено попередній проект
операційного документа, в рамках
якого буде розроблено критерії
відбору проектів для Національного
фонду регіонального розвитку.
3. Картка Національної операційної
програми регіонального розвитку
4. Проект керівних принципів
Національної операційної програми
регіонального розвитку (НОПРР),
5. Проект Детального опису НОПРР
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Консультаційна місія в Україні :

26-27.
04.2017

2.5

1. експертна місія в Україні - тренінги
2. зміцнена система
програмування і реалізації регіональної політики

Зміцнена система програмування і
реалізації регіональної політики
- Виконавець: АОЦІПП (завдання 7)
- 2 зовнішніх експерта та експертa з МР і
органів самоврядування

13-15
02.2017

3.2

Консультаційна місія в UA/тренінги :
Аналіз потреб та існуючої ситуації стосовно
умов для ведення регіональної політики –
визначення проблем і потреб; висновки і
пропозиції стосовно необхідних дій зустріч з представниками Міністерства
регіонального розвитку Україні :
Презентація тем та досвіду у сфері
моніторингу та оцінювання державної
політики. Аналізи SWOT у сфері системи
моніторингу та оцінювання політики
розвитку та регіональної політики в Україні
- Виконавець: АОЦІПП (завдання 2)
- 2 зовнішніх експерта

1. Консультаційна місія – зустрічі з МРРБіЖКГ, МЕРіТ,
українським ГУС, мером Тернополя, представниками
Чернігівської ОДА, експертами з проектів ППРРУ i PLEDGE
2. Презентація ДО РОП Малопольського воєводства (у
польській версії)
3. Перелік запитань до МРРБіЖКГ, МЕРіТ та регіонів
4. 5 навчених осіб

1. Кінцева версія документа
Національної операційної програми
регіонального розвитку, включаючи
показники, процедури і критерії
дофінансування дій та відбору
проектів відповідно до очікувань і
потреб українських партнерів готовий документ підготовлений
спільно з українською стороною і
придатний до впровадження у
рамках правової системи України
Звіт з місії " Аналіз потреб та існуючої
ситуації стосовно умов для ведення
регіональної політики – визначення
проблем і потреб; висновки і
пропозиції стосовно необхідних дій."

Розробка набору показників (до
національної програми - для НФРР)
a. аналіз потреб української сторони з точки зору
1. Діагностичний звіт
вдосконалення системи моніторингу та оцінювання,
2. Нарис плану дій, що має на меті
b. сумісна з українською стороною розробка набору
вдосконалення та адаптацію
показників для багатьох можливих областей втручання
системи моніторингу та
з особливим акцентом на розвиток МСП та
оцінювання політики розвитку та
інноваційної економіки
регіональної політики
c. створення проектної моделі цільової системи
3. SWOT-аналізи у сфері системи
моніторингу та оцінювання політики розвитку та
моніторингу та оцінювання
регіональної політики в України,
політики розвитку та регіональної
d. висновки і пропозиції щодо можливих змін в сфері
політики в Україні
проектної діяльності у відповідь на виявлені потреби в 4. Стратегія нейтралізації слабких
області системи моніторингу та оцінювання
сторін і загроз разом з
e. розробка рекомендацій щодо способу і обсягу
пропозиціями щодо розвитку
проведення подальшої проектної діяльності стосовно
існуючих можливостей та сильних
очікуваних результатів проекту, результатів та потреб
сторін
української сторони щодо моніторингу та оцінювання
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12-15.
03.2017

15-17.
03.2017

31.05 02.06.
2017

3.3

3.4

3.5

Експертна місія
Розробка плану дій з метою покращення
та пристосування системи моніторингу та
оцінювання політики розвитку та
регіональної політики – робота експерта
- Виконавець: АОЦІПП (завдання 5)
- 1 зовнішній експерт
- Зустрічі у МРРБіЖКГ
- 10 учасників з України

a. Експертна місія
b. Підготовка детального плану впровадження
пропонованих рішень і кінцевої цільової моделі – в
тому числі модифікацій дійсних програмних
документів / документів з впровадження / виконавчих
актів з точки зору введення нових показників та
впровадження механізмів моніторингу

1. План дій у сфері вдосконалення та
адаптації системи моніторингу та
оцінювання політики розвитку та
регіональної політики

Oзнайомчий візит до Польщі стос. питань
моніторингу : Пропозиції рішень,
розроблена модель моніторингу та
оцінювання політики розвитку та
регіональної політики
- Виконавець: АОЦІПП (завдання 8)
- 2 зовнішніх експерта та експертa з МР і
органів самоврядування
- 3-5 учасників з України (з МРРБіЖКГ,
МЕРіТ, ГУС-Держстат, МФ)
Eкспертна місія в Україні : моніторинг та
оцінювання
- Виконавець: АОЦІПП (завдання 9)
- 2 зовнішніх експерта та експертa з МР і
органів самоврядування

ознайомчий візит до Польщі стос. питань моніторингу

1. тренінги
2. Звіт «Пропозиції рішень та моделі
моніторингу й оцінювання політики
розвитку та регіональної політики»
3. 1 національна модель та 1
регіональна модель

практичне ознайомлення учасників із системами
моніторингу, які діють в Польщі (STRATEG, KSI, SIMIK,
іншими)

a. експертна місія в Україні
b. практичні вказівки – концепція оцінювальних
досліджень (підручник)

1. Практичні вказівки щодо
підготовки та проведення
досліджень оцінювання з
урахуванням конкретних потреб
МРРБіЖКГ у сфері оцінювання –
концепція досліджень оцінювання
(підручник)
2. Кінцева версія документів стос.
системи моніторингу
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10-13.
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26-30.
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4.3

4.5

22-26.
05.2017
4.6

Тренінг в Україні : Порівняння моделей
ЦПП, яким надавалася перевага одноденний семінар у Білій Церкви та 4денний тренінг у Києві
- Відповідає ПАРП – бюджет ПАРП
- Виконавець:
- 5 експертів
- 30 учасників з України
- 4 днів

1. Тренінги
2. презентації (навчальні матеріали)
3. звіт «Порівняння моделей ЦПП, яким надається
перевага в Україні»
4. розроблена модель підтримки підприємництва,
відповідна для кожного з регіонів
5. 30 навчених осіб

Тренінг у Польщі: Дерегулювання для
бізнесу – підтримка системних рішень та
регуляційної політики, в тому числі
створення Агентства з пит. МСП.
Презентація моделей ЦПП, що будуть
реалізовуватися в обраних регіональних
центрах в Україні

1. тренінги
2. звіт «Дерегуляція для бізнесу – примітки для системних
рішень та регуляційної політики, в тому числі створення
Агенції з питань МСП»
3. презентації
4. 15 навчених осіб

- Відповідає ПАРП – бюджет ПАРП
- 10 експертів
- 15 учасників з України; центральна та/або
регіональна адміністрація
- 5 днів
Консультаційна місія - тренінг в Україні :
Створення системи підтримки з боку
установ та розробка програми грантової
підтримки для МСП та інших суб’єктів (в
тому числі стартапів та ГО) – відповідь
регіонів; житомирський, чернігівській та
київський
- Виконавець:
- 5 експертів (у тому числі 3 зовнішніх)
- 30 учасників з України
- 5 днів

Доцільним було б проведення
національних консультацій стос.
моделі і обласних функцій Агентств
регіонального розвитку (на тлі
стратегій регіонального розвитку і
стратегій для розвитку МСП) - це
може бути національна конференція,
що підіб’є підсумки тренінгів

1. тренінги
1. Звіт, що стосується фінансових
2. звіт «Створення системи підтримки з боку установ
інструментів для МСП
МСП, а також інших суб’єктів (у тому числі стартапів та ГО) 2. Програма грантової підтримки
3. програма грантової підтримки МСП, а також інших
МСП та інших суб’єктів (у тому
суб’єктів (у тому числі стартапів та ГО)
числі стартапів та ГО)
4. презентації
5. 30 навчених осіб
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4-9.09.
2017

25 -29.
09.2017

10.2017

4.6

4.6

4.7

Консультаційна місія - тренінг в Україні :
Створення системи підтримки з боку
установ та розробка програми грантової
підтримки для МСП та інших суб’єктів (в
тому числі стартапів та ГО) – відповідь
регіонів; львівський, тернопільський,
вінницький та черкаський
- Виконавець:
- 5 експертів
- 30 учасників з України
- 5 днів
Тренінг у Польщі : Створення системи
підтримки з боку установ та розробка
програми грантової підтримки для МСП та
інших суб’єктів (в тому числі стартапів та ГО)
- Виконавець:
- 5 експертів (які раніше брали участь в
місіях в Україні)
- 15 учасників з України (планувалося 10
чол.)
- 3 днів
Консультаційна підтримка: підготовка ЦПП
до запуску в роботу у 2018 р. пілотних
програм підтримки.
- Виконавець:
- 9 експертів; у тому числі закладалося 5
експертів з МР та ПАРП, та 4 зовнішніх
експерти; спосіб реалізації (напр. робота в
Україні або в Польщі, "desk research" або
тренінг) у залежності від остаточного
визначення конкретного суб’єкта та
результатів
- 20 учасників з України
- не визначена кількість днів (та бюджет) на
зустрічі/візити

1.

Див. вище

Див. вище

1. тренінги
2. розроблені зразки документи, регулювань та
процедури фінансової підтримки МСП, а також інших
суб’єктів (у тому числі стартапів та ГО)
3. презентації
4. 15 навчених осіб

Передбачаємо: підготовку документів для оголошення
конкурсів на фінансування невеликих проектів з
підтримки, напр. малих підприємств, соціальної
економіки і, можливо, невеликих інвестицій в
інфраструктуру, зокрема, в галузі енергоефективності
(джерела відновлюваної енергії, термомодернізація) та
ревіталізації.
Можливі інші варіанти, в залежності від ситуації в Україні
та результатів проекту, такі як: підтримка МРРБіЖКГ в
підготовці конкурсів в рамках НФРРУ або регіонів / міст у
підготовці їх власних фінансових інструментів.

1. Підготовлені документи для
оголошення конкурсів на
фінансування невеликих проектів з
підтримки, напр. малих підприємств,
соціальної економіки і, можливо,
невеликі інвестиції в інфраструктуру,
зокрема, в галузі енергоефективності
(джерела відновлюваної енергії,
термомодернізація) та ревіталізації
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03-14.
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16 – 20.
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12–13.
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4.8

4.9

4.9
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Стажування в Польщі: організація
стажування та навчання у польських ЦПП
для представників областей/міст, що беруть
участь у проекті
- Відповідає ПАРП – бюджет ПАРП
- Виконавець:
- 12 експертів (в тому числі 10 опікунів
стажерів, 2 зовнішні експерти, що ведуть
дводенний тренінг)
- 10 учасників з України – консультантів із
створюваних Центрів підтримки
підприємництва
- 12 днів (8 днів стажування та 2 дні
навчання, вільні вихідні)
Закупівля обладнання для ЦПП:
Дообладнання ЦПП, яким надається
підтримка, в обраних областях
(житомирській, черкаській, чернігівській,
тернопільській та вінницькій) та можливо у
місцевих центрах
- Виконавець:
Консультаційна місія в Україні: аудит ЦПП,
які отримали підтримку у проекті
- Виконавець:
- 5 експертів
- 20 учасників з України
- 5 днів (планувалося 4)
Тренінг в Україні : навчання розробці
проектної документації для державного
проекту. Підтримка державної адміністрації
в обраних регіонах у галузі підготовки до
реалізації проектів з підтримки зростання
конкурентоспроможності та підвищення
потенціалу розвитку регіонів
- Виконавець:
- 2 експерти

1. 8-денне навчання для мінімум 10 консультантів з
українських ЦПП у польських ЦПП
2. 10 консультантів, навчених у області підтримки МСП у
формі фінансових інструментів
3. дводенне навчання – тренінги для стажерів з метою
обміну досвідом з різних ЦПП

1. Придбане обладнання для ЦПП: обладнання,
устаткування, програми (загальною мінімальною вартість
250.000 PLN – вирішено, що заощадження будуть у першу
чергу використані для придбання додаткового
обладнання для ЦПП)

1. ЦПП, в яких був проведений аудит, та які отримали
проектну підтримку

1. тренінги
2. презентації щодо підготовки громадських проектів
3. 20 навчених осіб
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- 20 учасників з України
- 2 дні

до 1.12.
2017

5

Експертні консультації: Підтримка
адміністрації в регіонах у галузі підготовки
до реалізації проектів з підтримки
зростання конкурентоспроможності та
підвищення потенціалу розвитку регіонів
- Виконавець:

12.12.
2017

6.3

1. Розроблена модель набору проектної документації,
без технічної (будівельної) документації, включаючи між
іншим: опис виконання, оцінку впливу на навколишнє
середовище, специфікацію державного замовлення для
громадського проекту
2. Розроблена модель Інтернет-інформації про поточні та
плановані інвестиції

Конференція на завершення проекту

МР
ПАРП
ПАІІЗ
В рамках дій 2 і 3 у співпраці з бенефіціарами буде розроблено наступні документи у трьох тематичних блоках:
1. Документи, пов'язані із реалізацією Національної стратегії регіонального розвитку
a) звіт з рекомендаціями та вказівками щодо вдосконалення системи планування та реалізації регіональної політики (висновки для
модельних / системних рішень в Україні)
У звіті обговорюватимуться щонайменше спосіб реалізації політики розвитку в рамках існуючої правової системи та пропозиції системних
рішень - моделей, які можуть бути введені в Україні, разом з рекомендацією щодо того, яке з них буде кращим.
У звіті буде представлено ряд пропозицій щодо вдосконалення системи реалізації регіональної політики, що упорядковує систему
національних документів, які встановлюють правові основи і правила фінансування, інструменти здійснення та механізми координації.
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(Наприклад, у формі Координаційного комітету з питань політики розвитку – в якості механізму координації політики на міжвідомчому рівні
або Національного форуму в якості механізму координації та реалізації регіональної політики за участі різних громадських та
негромадських суб’єктів на національному, регіональному та галузевому рівні).
Конкретні пропозиції щодо вдосконалення або спрощення системи, представлені у звіті, становитимуть результат консультацій
проведених шляхом електронного листування та робочих зустрічей в ході тренінгів та семінарів з українською стороною.
Термін здійснення: перший квартал 2017 року.
b) керівні принципи функціонування НФРР і основи Плану дій (МРРБіЖКГ) в сфері ефективного використання Національного фонду
регіонального розвитку (НФРР) та інших спеціальних фондів (напр. фондів регіональної політики ЄС) в якості інструментів реалізації
Національної стратегії регіонального розвитку України.
Керівні принципи детально розглянуть та обумовлять процедуру відбору проектів в рамках цих коштів.
Керівні принципи повинні включати в першій частині вказання правової бази, сфери застосування і мету керівних принципів, основні
принципи права у сфері виборі проектів, які будуть реалізовані в рамках НФРР. У другій частині буде представлено загальні умови
відбору проектів, критерії відбору проектів, процедури відбору проектів – конкурсну процедуру (або позаконкурсну за умови дозволу
української сторони на таку форму), мету і загальні принципи конкурсу, організацію конкурсу, оцінку проектів, підсумки конкурсу та вибір
проектів для фінансування, розклад проведення конкурсів, участь в оцінці експертів. Третю частину керівних принципів буде присвячено
прийнятності витрат в рамках проектів, представлених на фінансування в рамках НФРР.
Термін здійснення: до 31 березня 2017 року.
c) картка Національної операційної програми регіонального розвитку (НОПРР) та розробка детального опису НОПРР, включаючи показники,
процедури і критерії фінансування заходів і відбору проектів
Розробка проекту керівних принципів Національної операційної програми регіонального розвитку (НОПРР), що забезпечує з одного боку
координацію відбору проектів, які виникають з потреб, виявлених на місцевому, надмісцевому та регіональному рівні, а з іншого боку
часткове фінансування, моніторинг та оцінювання їхньої реалізації;
В рамках розробленої картки буде запроектовано структуру Програми та її окремих частин (зміст і тематика основних розділів). На цій
основі буде підготовлено Детальний опис НОПРР.
Мінімальний обсяг Програми включатиме в себе опис пропонованих пріоритетних осей з детальним описом дій у рамках осі, що
стосується регіонального розвитку, розвитку МСП та інноваційної економіки (щонайменше по 3 дії для кожної осі). В рамках цих осей буде
представлено їхні конкретні цілі та очікувані результати, опис планованих проектів для реалізації, опис принципів відбору проектів та
опис передбачуваного використання фінансових ресурсів, а також показники результату і списки потенційних бенефіціарів для кожної дії.
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Термін реалізації картки: до 31 березня 2017 року
Термін здійснення Детальної НОПРР: до 30 квітня 2017 року
2. Документи, пов'язані з реалізацією Регіональних стратегій розвитку
a) регіональний План дій (для обраної області) у сфері реалізації політики регіонального розвитку
В рамках Плану дій буде розроблений комплекс пропозицій щодо системи реалізації регіональної політики на обласному рівні, який виникає з
національних документів (розроблених в рамках пункту 1а). Документ визначатиме мінімальні правові рамки і правила фінансування, а також
інструменти реалізації політики регіонального розвитку на обласному рівні.
Конкретні пропозиції, включені в План дій, становитимуть результат консультацій проведених шляхом електронного листування та робочих
зустрічей в ході тренінгів та семінарів з українською стороною.
Термін здійснення: до 30 квітня 2017 року.
b) розробка моделі Регіональної операційної програми (РОП) для обраної області
Розробка проекту керівних принципів РОП, що забезпечує з одного боку інструменти координації відбору та реалізації проектів на
регіональному рівні, а з іншого боку - моніторинг та оцінювання їхньої реалізації.
У рамках картки буде розроблено структуру Програми та її окремих частин (зміст та тематика основних розділів). На цій основі буде
підготовлено Детальний опис РОП. Мінімальний обсяг Програми включатиме в себе опис пропонованих пріоритетних осей з детальним
описом дій у рамках кожної осі (щонайменше по 3 дії для кожної осі).
В рамках цих осей буде представлено їхні конкретні цілі та очікувані результати, опис планованих проектів для реалізації, опис принципів
відбору проектів та опис передбачуваного використання фінансових ресурсів, а також показники результату і списки потенційних
бенефіціарів для кожної дії.
Термін реалізації картки: до 31 травня 2017 року
Термін здійснення РОП: до 30 червня 2017 року
3. Документи, пов’язані з системою моніторингу та оцінювання
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a) SWOT-аналіз у сфері системи моніторингу та оцінювання політики розвитку та регіональної політики в Україні (розробка національного
SWOT-аналізу та аналізу для обраної області / міста)
SWOT-аналіз становитиме діагностичний інструмент для оцінки поточної ситуації у сфері моніторингу та оцінювання політики розвитку та
регіональної політики в Україні. У результаті проведеного SWOT-аналізу буде розроблено стратегію нейтралізації слабких сторін і загроз
разом з пропозиціями щодо розвитку існуючих можливостей та сильних сторін.
Термін здійснення: перший квартал 2017 року.
b) план дій у сфері вдосконалення та адаптації системи моніторингу та оцінювання політики розвитку та регіональної політики (розробка
Національного плану та плану для обраної області / міста)
План дій є документом, що вдосконалює систему моніторингу та оцінювання політики розвитку та регіональної політики в України. У плані
буде представлено керівні принципи системи моніторингу, а також роль окремих інститутів в області моніторингу та відносин між ними. У
план будуть впроваджені пропозиції спрощення, які розглядатимуть дійсну систему моніторингу політики розвитку і ресурси, наявні для
виконання її мети.
У плані будуть представлені дійсні правила та нормативно-правова база системи моніторингу і оцінювання політики розвитку та регіональної
політики в України. Крім того, в ньому будуть вказані та обговорені пропозиції правових змін, необхідних для підвищення ефективності
системи.
У плані дій буде детально вказано документи, дослідження, огляди, звіти і т.д., які слід підготувати з уточненням термінів та відповідальних
осіб з метою ефективного здійснення політики розвитку та регіональної політики. Процес моніторингу та оцінювання буде детально
описаний, в тому числі за допомогою таблиць, діаграм і графіків. План буде також включати в себе описання методології створення
показників і моніторингу проектів / програм / стратегій, а також пропозиції конкретних показників.
План складатиметься з двох частин: першої, що стосуватиметься політики розвитку країни – Національний план з моніторингу та оцінювання
та другої, присвяченої регіональній політиці та поданням плану моніторингу та оцінювання обраного регіону (області / міста).
План дій для регіону становитиме план-модель, структуру та основні принципи якого можна буде застосовувати для інших областей України.
Термін реалізації проекту плану дій: перший квартал 2017 року.
Термін реалізації кінцевої версії плану дій: 31 березня 2017 року.
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c)







концепція оцінювальних досліджень – керівні принципи, що стосуються підготовки та проведення оцінювальних досліджень, з
урахуванням конкретних потреб МРРБіЖКГ в сфері оцінювання

Адресатами керівних принципів є співробітники органів державного управління України рівня центральних, регіональних та місцевих органів
влади, відповідальних за оцінку проектів, програм і стратегій. Це повинно стати практичним інструментом, який стосується загального
процесу оцінювання, від рішень про проведення дослідження до експлуатації його результатів. Слід навести приклади конкретних заходів, які
можуть знайти застосування до української адміністрації. Не більше 30 сторінок. Мінімальний обсяг керівних принципів повинен включати:
збір практичних порад, представлених з точки зору службовця інституту, який замовляє проведення дослідження (детальний опис усього
процесу проведення дослідження, в тому числі щодо способу конкретизації форми дослідження, формулювання відповідних питань
дослідження, визначення його територіального, часового, предметного обсягу, а також вибору джерела даних);
опис найбільш поширених помилок, яких слід уникати;
стандарти оцінювання, яка являють собою збір правил і рекомендацій про те, як діяти, щоб проведене дослідження було правильним,
виконаним ретельно та корисним у адміністративній практиці.
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