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ЧЕРКАСЬКА АГЕНЦІЯ  
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ –  
5 ПЕРЕВАГ ДЛЯ РЕГІОНУ

РОЗВИТКОВІ ПРОЄКТИ  
ТА ГРАНТОВІ КОШТИ РЕГІОНУ

Агенція – це команда проєктних менеджерів, які здат-
ні не тільки консультувати щодо розробки проєктів 
розвитку, а й розробляти проєкти розвитку регіону 
чи окремих його територій. Останнє стає успішним 
за умови формування партнерств з представниками 
влади, бізнесу, громадських організацій. До прикладу, 
проєкти-переможці конкурсу секторальної підтримки 
«Розбудова та облаштування туристичного Тясмин-
ського каньйону в м. Кам’янка» та в конкурсі проєктів 
від ПРООН «Запуск громадських майстерень в трьох 
громадах Черкаської області» є саме такими. Вони 
дозволили залучити в область близько 10 млн грн. 

Також щороку Агенція реалізує два-три партнер-
ських грантових проєктів, виступаючи регіональ-
ним координатором їх реалізації. В рамках таких 
проєктів Агенція, за кошти донорів, має можливість 
реалізовувати ряд навчальних, інформаційних, до-
слідницьких заходів, а відтак – замовляти послуги 
в місцевого бізнесу, як то: оренда приміщень, кейте-
ринг, забезпечення проживання, організація проїзду 
учасників заходів, випуск роздаткових матеріалів 
тощо. Важливо, що грантові кошти можуть зарахову-
ватись на рахунок Агенції, за які згідно проєкту мож-
на закуповувати обладнання, інструменти та матері-
али. Надалі це майно може бути передано на баланс 
місцевої влади (ОТГ або міста), залежно від території 
реалізації проєкту. 

ЯКІСНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ  
ДЛЯ РЕГІОНУ ТА ГРОМАД

Стратегія регіону – це документ, який має бути ре-
зультатом численних дискусій між бізнесом, гро-
мадськістю, наукою та владою щодо пріоритетів 
розвитку регіону та шляхів їх досягнення. У цьому 
процесі важливим є урівноважити енергію сторін 
таким чином, щоб вони мали можливість не лише 
висловитись, але й почути одне одного. А Агенція 
створює ці умови для сторін шляхом застосування 
сучасних методів ведення діалогів та модеруван-
ня (у форматах «світове кафе», «відкритий простір» 
тощо). Подібні підходи застосовуємо і під час визна-
чення смарт-спеціалізації регіону. 
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ки Черкаського ІТ-кластеру відвідали штаб-квартиру 
Google Campus та офіс Facebook у Варшаві, науково-
технологічний парк в Гданську, стали учасниками най-
більшої ІТ-конференції Східної Європи Wolves Summit. 
Такі місії підсилюють позиції українського ІТ-бізнесу в 
світі та сприяють його виходу на нові ринки. 

КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БІЗНЕСУ  
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Надавати відповіді на питання про гранти – це також 
завдання Агенції. Наш професійний грант-менеджер 
консультує щодо пошуку грантових програм, підго-
товки проєктних заявок на конкурси проєктів, скла-
дання бюджету проєкту – і такий консалтинг є без-
оплатною послугою. Проте безпосереднє написання 
проєктних заявок – це вже платна послуга, адже ця 
робота вимагає значних витрат часу і залучення до-
даткових ресурсів. 

Ми консультуємо не тільки представників громад-
ського сектору, але й відкриваємо грантовий світ 
для підприємців. Нещодавно підготували дві гранто-
ві заявки для місцевого бізнесу на участь у програмі 
USAID «Конкурентоспроможна економіка України». 

Також Агенція може надавати унікальну послугу для 
бізнесу з аналізу інвестиційних проєктів за допо-
могою програмного забезпечення «COMFAR» (про-
дукт UNIDO – United Nations Industrial Development 
Organization). Такий аналіз може бути потрібним для 
подання документів на отримання довгострокового 
кредиту в банку або для підсилення власних позиції у 
переговорах з потенційними інвесторами.

У підсумку хочеться наголосити, що фахівці Черкаської 
агенції регіонального розвитку завжди готові ділитися 
знаннями та досвідом задля розвитку регіону. 

Також Агенція має кваліфіковані кадри, що надають 
послуги з розробки стратегій розвитку об’єднаних 
територіальних громад. Перевагою такої співпраці 
для громади, крім розробки стратегії є: підвищення 
рівня знань місцевих управлінських кадрів з проєк-
тного менеджменту, можливість участі в грантових 
проєктах, експертна консультаційна підтримка щодо 
питань місцевого розвитку.

ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ІНІЦІАТИВ

Черкаська АРР розробила просвітницький модуль 
для людей, які мають бажання розпочати власну 
справу. Його метою є розвінчання міфів щодо труд-
нощів на перших етапах підприємництва. Ми про-
стою мовою розповідаємо як взаємодіяти з дер-
жавою (реєстрація, звітність), де отримати більш 
поглиблені знання про бізнес, про грантові програ-
ми, про доступні програми кредитування мікро- та 
малого бізнесу в Україні. Цей модуль можуть замо-
вити об’єднані громади області для активізації під-
приємницьких ініціатив на селі. Окрім цього беремо 
участь в бізнес-сніданках в якості спікерів та ведемо 
блог на підприємницьку тематику у місцевому ЗМІ.

А також у 2019 році Агенція виступила ініціатором 
заснування грантового фонду в рамках Черкаської 
школи малого і середнього підприємництва. Таким 
чином, ми вирішили підтримати власними коштами 
перспективні бізнес-ідеї випускників школи. Ця ініці-
атива спонукала інших підприємців долучитись до 
формування грантового фонду для підтримки бізне-
су початківців.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА КОМУНІКАЦІЯ

Агенція два роки поспіль є учасником польсько-україн-
ського проєкту «Підвищення конкурентоспроможнос-
ті регіонів України та розвиток польсько-української 
економічної співпраці» за фінансової підтримки Polish 
AID. В рамках якого є можливість перейняти досвід 
розвитку подібних Агенцій в Польщі: ведення діалогів 
з бізнесом, владою, формування екосистеми підпри-
ємництва (стартапи, акселератори, бізнес-інкубатори), 
організації торгово-економічних місій. Так, зокрема, у 
жовтні 2019 року в рамках цього проєкту представни-

Всеукраїнська торгово-економічна місія IT кампаній  
регіонів України за участі АРР до Польщі

Наша місія та девіз: 
«Генеруємо проривні 
господарські рішення, які 
створюють додану вар-
тість та нову якість життя 
населення Черкащини».


