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Про dodamKoBuil збiр проекmнuх idей
do Плану реалiзацi:i Сmраmеzii
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Членам робочоi групи з
пропозицiЙ до проекту Страт

]

пlдготорки
L

ег11 стапого
I

розвитку областi на перiод до 2О27 poKtrl та
ГIлану заходiв з ii реалiзацii (за списком)

a
Районнимдержавнимадмiнiстрацiям, 

l

виконавчим KoMiTeTaM мiських Ьuд
Чернiгова, Прилук, 

]

об' еднаним територiальним громадам

i

обласною державною адмiнiстрацiею проводиться робота щодо змiнl та
Доповнень до Стратегii ст€tлого розвитку Чернiгiвськоi областi на перiод до
2027 року та Плану заходiв з iT реалiзацii у 202|-202З роках (затвердженi
рiшенням ceciT обласноi ради вiд 18.|2.2019 J\b 4-2llИI) в частинi доповнеthня
стратегiчноТ цiлi 4 <ПрискорениЙ iнновацiйний розвиток прiоритетних 

"ф.рекономiчноi дiяльностi>> (яка розроблена на засадах смарт-спецiалiзацii облаётi)
оперативною цiллю 4.4. <Сприяння розвитку iнновацiЙно спрямованих галуЬей
промисловостi з високим piBHeM доданоi BapTocTi>, а також необхiдностi
Внесення змiн до технiчних завдань на iнвестицiЙнi програми i проеiсти
регiонального розвитку (вiдповiдно до новоi Форми, визначеноi Методикою
розроблення, проведення монiторингу та оцiнки результативностi реалiзацii
регiональних стратегiй розвитку та планiв заходiв з ix реа-rriзацii).

Зважаючи на викладене, та необхiднiсть доповнення Г[пану заходiв з

Реалiзацii Стратегii технiчними завданнями на розвитковi проекти,
ОГОЛОШУеТЬСя дОдатl(овиЙ збiр про€ктних iдеЙ до технiчних завдань lна
iнвестицiйнi програми i проекти регiонального розвитку. ]

Надаемо оголошення про додатковий збiр проектних iдей до Пл{ну
реалiзацii Стратегii на 2021-2023 роки, критерii вiдбору проектiв, форму fiля
ЗаПОВнення, Перелiк стратегiчних, оперативних цiлеЙ, завдань та потенцi4но
МОжЛиВих сфер реалiзацii проектiв, а також приклади технiчних завдань. i

Заповненi форми надсилати на електронну адресу der апаliz@сg.gочLuа
до 29 червня 2020 року.
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.Щодатки:
1. Оголошення про додатковий збiр проектних iдей до ГIлану реалiзацii у

202|-202З роках Стратегii стЕtлого розвитку Чернiгiвськоi областi на перiод
до 2027 року, форма для заповнення.

2. Стратегiчнi, оперативнi цiлi, завдання та потенцiйно можливi сфери

реалiзацii просктiв СтратегiI сталого розвитку областi до 2027 року
3. Приклади технiчних завдань на iнвестицiйну програму i проект

регiонального розвитку
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