МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо подачі проектних пропозицій до Плану реалізації Стратегії
розвитку Черкаської області на період 2018 – 2020 роки
Ваші контакти:
Прізвище Ім’я По-батькові:
Телефон (стаціонарний і
мобільний):
Електронна адреса:

Номер і назва завдання:

Назвіть завдання зі Стратегії розвитку Черкаської області, якого стосується проектна ідея.

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст, бути максимально стислою і конкретною.

Цілі проекту:

Цілі мають бути побудовані у вигляді списку та відображати, що буде покращено або
досягнуто в ході реалізації проекту.

Територія, на яку проект
матиме вплив:

Зазначте території, на які буде поширюватись дія проекту. Це може бути як в рамках
Черкаської області, так і поза її межами.

Орієнтовна кількість
отримувачів вигод:

Зазначте, яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем вигод від
реалізації проекту.

Стислий опис проекту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто
внаслідок реалізації проекту.
Примітка: в цьому розділі не слід розміщувати детальний опис усіх заходів, які будуть
впроваджені в ході реалізації проекту. Опис має містити загальний характер.

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній формі
«завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають
чітко вести до досягнення цілей, на які спрямований проект.

Ключові заходи проекту:

Ключові заходи - це інструменти, якими досягаються зазначені очікувані результати. Це
мають бути проміжні заходи, такі як «закупівля», «облаштування», «створення»,
«підготовка», «організація» тощо..

Період здійснення:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовна вартість
проекту, тис. грн.:

2018

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проекту (державний бюджет, ДФРР, місцеві бюджети,
публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо). При цьому основні
джерела фінансування мають бути зазначені на першому місці.

Ключові потенційні
учасники реалізації
проекту:

Ключовими потенційними учасниками можуть виступати: органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, громадські організації, наукові, культурні та медичні установи,
підприємства тощо. Рекомендовано основними учасниками визначати владні структури
(органи державної влади та місцевого самоврядування).

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.
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