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1.Місія та завдання організації
Центр “Регіональний розвиток” – неполітична динамічна інституція, діяльність
якої спрямована на реалізацію стратегічних проектів розвитку Розділля.
Місія Центру - консолідація зусиль влади, бізнесу та громади задля
вирішення спільних проблем та створення нових можливостей для міста Новий
Розділ та навколишніх територій.
Завдання Центру:
 розвиток промислового потенціалу Розділля;
 управління інвестиційними процесами;
 розвиток людського капіталу регіону
 реалізація соціально-економічних проектів згідно стратегії розвитку регіону.
2.Послуги Центру «Регіональний Розвиток»
Громадська Спілка «Центр «Регіональний Розвиток» надає такі послуги:
1.Проектний менеджмент:
- підготовка проектних заявок;
- управління проектами розвитку;
- навчання з проектного менеджменту.
2.Підготовка аналітичних матеріалів:
- інвестиційні паспорти територій;
- стратегічний аналізи територій;
- карти людського капіталу;
- карти заінтересованих сторін;
3.Інвестиційний супровід:
- маркетинг інвестиційних пропозицій;
- координація інвестиційних проектів;
- допомога у підготовці супровідної документації;
- допомога у зборі та аналізі необхідної інформації для інвесторів;
- підтримка інвесторів у процесі запуску та розширення діяльності.
Команда Центру залучена до підготовки концепції
індустріального парку.

Новороздільського

3.Основні досягнення організації
Громадська Спілка «Центр «Регіональний Розвиток» - це новостворена
організація в рамках великого транскордонного проекту
«Розвиток
підприємництва шляхом покращення доступу до інвестиційних ділянок у місті
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Любачів та ґміні Любачів, а також відновлення деградованих земель Яворівського
району та м. Новий Розділ». За минулий рік Центр здійснив у партнерстві з
громадською організацією «Інститут регіонального розвитку» та Новороздільською
міською радою наступні заходи:
- проведення 2-ох тренінгів на теми: «Проектний менеджмент» та
«Покращення якості професійно-технічної освіти»;
- проведення громадського обговорення концепції Новороздільського
індустріального парку.
У грудні 2014 року Громадська Спілка «Центр «Регіональний Розвиток» стала
переможцем конкурсу для Західноукраїнського регіону від Міжнародного фонду
«Відродження». Загальний бюджет проекту становить 61 487 грн.
4. Організаційна структура
Засновниками Громадської Спілки «Центр «Регіональний Розвиток» є 2
юридичні особи: ТзОВ «ППВ Мережі Знань» та громадська організація «Спільнота
Соціально Відповідальний Бізнес».
Організаційна структура Центру складається із:
- Загальних зборів членів Спілки;
- Ради Спілки;
- Голови ради Спілки.
5. Основні сектори, де працює організація та клієнти
Громадська Спілка «Центр «Регіональний Розвиток» працює у сфері
місцевого економічного розвитку. Діяльність спрямована на реалізацію
стратегічних програм та проектів розвитку міста Новий Розділ. На відміну від
точкових соціальних проектів з короткостроковим ефектом, програми розвитку – це
можливість активізувати місцеву економіку, вирішити соціальні та екологічні
проблеми громади.
Результатом роботи Центру є активізація бізнес-середовища, пожвавлення
громадської участі у вирішенні місцевих проблем, розбудова компетенцій членів
громади та загалом поліпшення рівня життя у регіоні. Діяльність Центру
опирається на найкращий український та іноземний досвід у сфері регіонального
розвитку, проте виходячи з потреб та особливостей регіону.
6. Інформація про партнерів
Громадська Спілка «Центр «Регіональний Розвиток» із вересня 2014 року є
учасником Дорадчого громадського органу (ДГО) при Департаменті екології та
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природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Членами є понад
20 екологічних організацій Львівщини.
Партнерами організації є також громадська організація «Інститут
Регіонального Розвитку» та Новороздільська міська рада, з якими організація
співпрацює в рамках виконання проекту Європейського Союзу «Розвиток
підприємництва шляхом покращення доступу до інвестиційних ділянок у місті
Любачів та ґміні Любачів, а також відновлення деградованих земель Яворівського
району та м. Новий Розділ».
Організація тісно співпрацює з аналітичними центрами та агенціями
економічного розвитку Львівщини, серед яких: PPV Knowledge Networks (ППВ
Мережі Знань), Спільнота Соціально Відповідальний Бізнес, Агенція регіонального
розвитку та європейської інтеграції.
Серед партнерів Центру є також громадські організації із Нового Роздолу.
Представники більшості організацій були залучені до реалізації заходів, які
реалізовувалися Центром «Регіональний Розвиток».
7. Інформація про донорів
У 2014 році діяльність Громадської Спілки «Центр «Регіональний Розвиток»
фінансувалася за рахунок проекту «Розвиток підприємництва шляхом покращення
доступу до інвестиційних ділянок у місті Любачів та ґміні Любачів, а також
відновлення деградованих земель Яворівського району та м. Новий Розділ»,
загальний бюджет якого 4 430017,57 євро. Донором проекту виступає Європейська
Комісія в особі Програми з транскордонного співробітництва Польща – Білорусь –
Україна 2007-2013.
8. Фінансові показники організації
Бюджет, передбачений на діяльність організації в рамках проекту «Розвиток
підприємництва шляхом покращення доступу до інвестиційних ділянок у місті
Любачів та ґміні Любачів, а також відновлення деградованих земель Яворівського
району та м. Новий Розділ» складає: 2014 – 19 322,75 євро; 2015 рік – 17 335,50
євро.
9.Контактна інформація
Контактна інформація Громадської Спілки «Центр «Регіональний Розвиток»:
Поштова адреса: 81652, Львівська область, м. Новий Розділ, вул. Лесі
Українки, 1
Телефон: +38 03261 30601
Електронна пошта: info@rozdil.com.ua
Веб-сайт: www.rozdil.com.ua
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