
 
        

ІНФОРМАЦІЙНИЙ      
ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ  

для студентів та аспірантів  
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

до участі у конкурсі проектів  

«Сьогодні креативна ідея – завтра реальна справа» 

 

Шановні студенти та аспіранти! 
Проектно-освітній центр розвитку інновацій та інвестицій в регіоні «Агенти змін» 

Прикарпатського університету та Івано-Франківське регіональне відділенням ВАОМС «Асоціація 

міст України» на виконання Меморандуму про співпрацю 14 червня 2018 року оголосили про 

проведення конкурсу проектів «Сьогодні креативна ідея – завтра реальна справа». 

Положення про конкурс проектів та склад ради Конкурсу затверджені відповідно до спільного 

наказу № 354/4 від 14.06.2018 р. 

Метою Конкурсу є формування у студентів практичних вмінь і навиків управління проектами, 

розробка проектів розвитку місцевого самоврядування, з актуальних питань їх діяльності, 

налагодження активної співпраці між студентами, аспірантами, науковцями, громадськими діячами 

та посадовцями місцевого самоврядування.  

Орієнтовними напрямками, за якими розроблятимуться проекти, визначено наступні: 

Організація ефективної системи надання послуг населенню. 

Розвиток ефективних механізмів управління територіями. 

Удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування. 

Розроблення інновацій у сфері інвестиційної політики місцевого самоврядування. 

Розроблення та реалізація інноваційних проектів реформування системи житлово-

комунального господарства. 

Удосконалення механізмів організації безпеки життєвого простору, охорони довкілля. 

Розвиток туристичної діяльності та курортної справи. 

Розроблення та реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження. 

Запровадження інноваційних інструментів розвитку підприємництва. 

Розвиток галузей охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, зокрема збереження 

пам'яток історії і культури. 

Впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльність органів місцевого 

самоврядування, в т.ч. електронне врядування. 

Організація співробітництва органів місцевого самоврядування в рамках спільної діяльності 

територіальних громад, міжнародного та транскордонного співробітництва. 



 

Процедура Конкурсу 

 

Конкурс проводиться у три етапи. 

Перший етап Конкурсу триває два місяці. Під час його проведення бажаючі подають свою 

концептуальну заявку проекту до ради Конкурсу.  

Концептуальна заявка проекту оформлюється згідно умов та форми, встановленої радою 

Конкурсу. 

Після завершення терміну подання концептуальних заявок, рада Конкурсу протягом тижня 

розглядає їх на предмет відповідності встановленим вимогам та визначає перелік концептуальних 

заявок, які передаються на оцінку експертній комісії.  

Експертна комісія протягом тижня оцінює подані концептуальні заявки та формує перелік 

тих, що можуть брати участь у другому етапі. 

Рада Конкурсу, враховуючи пропозиції експертної комісії, визначає перелік проектів, які 

можуть взяти участь у другому етапі.  

Другий етап конкурсу триває один місяць. Під час його проведення переможці першого етапу, 

готують проектну заявку та подають її до ради Конкурсу. 

Проектні заявки оформляються відповідно до вимог та форм, встановлених радою Конкурсу.  

Після завершення терміну подання проектних заявок, рада Конкурсу протягом тижня 
розглядає їх на предмет відповідності встановленим вимогам та визначає перелік тих, які 

передаються на аналіз експертній комісії. 

Експертна комісія протягом двох тижнів оцінює подані проектні заявки та формує 

рейтинговий список проектів . 

Рада Конкурсу, враховуючи оцінки експертної комісії, визначає перелік проектів, які візьмуть 

участь у третьому етапі. 

На третьому етапі Конкурсу відбувається публічне представлення вибраних проектів 

авторами або колективом авторів у форматі публічного виступу, з елементами мультимедійної 

презентації.  

Представлення відбувається за участю науковців, представників громадських організацій, 

представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, студентів, аспірантів. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПУБЛІЧНОГО ЗАХИСТУ РАДА КОНКУРСУ ВИЗНАЧАЄ 

ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ОФОРМЛЮЄ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ.  

 

Протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення радою Конкурсу, інформація про 

переможців розміщуються на веб-сторінці Університету, Проектно-освітнього центру «Агенти змін» 

та ІФ РВ АМУ. 

 

Перший етап конкурсу розпочинається 10 вересня і триває до 10 листопада 2018 року.  

З метою ефективного формування концептуальних заявок проектів для потенційних учасників 

буде проведено Інформаційні дні. Повідомлення про графік та місце проведення Інформаційних 

днів буде додатково анонсовано на офіційній сторінці  Проектно-освітнього центру «Агенти змін» у 

мережі Facebook  https://www.facebook.com/agentyzminpnu/ , а також на сайті університету. 

Результатом першого етапу Конкурсу проектів є подані концептуальні заявки за аплікаційною 

формою №1 на електронну адресу організаторів konkurscreative@gmail.com (див. Додаток 1 

https://drive.google.com/open?id=0B387tKwWZxEQemx5N1lNQjdESV9ENHdWTUVkN2FzQW5Hdko4) 

Координатором щодо проведення Конкурсу проектів від Університету є Проектно-освітній 

центр «Агенти змін» Прикарпатського університету, контактною особою – директор Центру, 

доцент кафедри фінансів Кропельницька Світлана Орестівна (s.kropelnytska@ukr.net ; 

https://www.facebook.com/svitlana.kropelnytska ). 

 

https://www.facebook.com/agentyzminpnu/
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Додаток 1  

              
Аплікаційна форма № 1 конкурсу проектів   

«Сьогодні креативна ідея – завтра успішна справа» 
Аплікаційна форма подається ініціатором проекту/ініціативною групою для участі в першому етапі конкурсу. 

Будь ласка, не перевищуйте зазначений обсяг слів при заповненні цієї концептуальної заявки. 

1. Назва проекту  
 

2. Населені пункти реалізації 
проекту (вкажіть також район, 
область) 

  

3. Короткий опис проблеми 
проекту (не більше 300 слів) 
 

 
 

4. Мета проекту    

5. Завдання проекту  
(не більше 3-х) 

 

6. Заходи проекту   

7. Очікуванні результати: 
кількісні та якісні 

 

8. Інноваційність проекту 
(бажано) 

 

9. Відповідність проекту 
Стратегії розвитку регіону, 
району, громади 

 

10. Орієнтована вартість проекту 
(загальна сума, грн.): 

  

11. Контактна інформація 
ініціатора проекту (ініціативну 
групу): 

 
 

− Телефон  

− Сайт/сторінка у facebook 
(якщо є) 

 

− Адреса  ел. пошти 
координатора проекту 

 

Заповнену форму надсилайте на: konkurscreative@gmail.com 
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