ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2020

Про нас
Цілями діяльності Агенції є сприяння економічному
розвитку Яворівського району, просування інвестиційних
ділянок Яворівського району серед потенційних
інвесторів, а також підтримка створення і розвитку
підприємств в прикордонних районах, сприяння
зайнятості і самозайнятості населення.

МІСІЯ
провадження системних змін в Яворівському районі та Західному регіоні України
за допомогою реалізації локальних й регіональних ініціатив для сталого розвитку
громад шляхом налагодження довіри і партнерства між владою, громадою та
місцевим бізнесом

ПРИНЦИПИ РОБОТИ
відповідальність
незалежність та неупередженість
відкритість та прозорість
індивідуальний підхід
наш успіх безпосередньо залежить від успіху наших партнерів

ЦІННОСТІ
довіра
співпраця та партнерство
взаємопідтримка
гендерна, вікова, соціальна рівність як рівність можливостей
громадянська свідомість та активність
постійний розвиток та інноваційність

Коротко про 2020 рік
Світ змінюється швидко, як ніколи. І це ми відчули у 2020 році. Нові технології та відкритіший
доступ до них змінюють способи життя та роботи, до яких ми звикли. Пандемія COVID-19
прискорила ці тенденції та переконала, що технології потрібно використовувати так, щоб
допомагали громадянам і владі продовжувати взаємодіяти та ефективно співпрацювати в
умовах різноманітних обмежень. За час карантину ми усі усвідомили, що процес цифрової
трансформації це не "nice to have", а "must have" для громадських організацій. Для прикладу,
важливо, щоби, незважаючи на карантинні обмеження, громадяни мали можливість
продовжувати взаємодіяти з державною службою, виконавчими органами, через доступ до
адміністративних послуг зокрема.
Громадянське суспільство, і ми як Агенція, опинилося перед новими викликами, але з іншого
боку - і перед новими можливостями. Успішними за цих умов стали ті громадські організації, які
були і є вірні своїм цінностям, адаптувалися та були гнучкими у своїй діяльності, працюють на
довгострокові позитивні зміни, вміють ефективно комунікувати та будувати мережі,
партнерства, активно навчаються і вдосконалюються як організаційно, так і кожен член
професійно повинен зростати.

Проєкт "UAEITI для
ефективного управління на місцевому рівні"
Проєкт сприяв посиленню громадянського впливу для ефективного впровадження
комунікаційної стратегії UAEITI у восьми видобувних регіонах України та, зокрема,
налагодженню конструктивного діалогу між регіональною та місцевими владою,
громадським середовищем та видобувними компаніями у громадах, базуючись на
принципах міжнародної Ініціативи Прозорості Видобувних Галузей (UAEITI).
Проект реалізовувався ГО «НОВА Енергія» у партнерстві з Агенцією місцевого
економічного розвитку Яворівщини та Асоціацією "ЕнергоТранспарентність" за
підтримки уряду Німеччини в рамках проекту «Підтримка впровадження глобальної
Ініціативи прозорості видобувних галузей у Вірменії, Грузії, Україні» та фінансується
федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH.

Проєкт "Як Угода про асоціацію з ЄС впливає
на сільські громади?"
Метою проєкту було підвищити спроможність сільських громад здійснювати якісне
стратегування з урахуванням процесів імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.
В рамках проєкту було підготовлено аналітичний звіт та рекомендації для громад щодо
організації процесу стратегування з урахуванням євроінтеграційних процесів.
Проєкт реалізовувався Регіональним центром євроінтеграційних проектів (м. Рівне) у
партнерстві з Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини (м. Яворів) та
Інститутом реформування та розвитку міста (м. Івано-Франківськ).

Проєкт ПУЛЬС “Розробка курсу на зміцнення
місцевого самоврядування в Україні”
Протягом 2020 року Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини спільно з
бібліотеками Яворівського району брали участь у проєкті ПУЛЬС «Розробка курсу на
зміцнення місцевого самоврядування в Україні». Протягом двох тижнів було проведено
6 онлайн зустрічей, на яких обговорювали виклики та переваги утворення ОТГ,
дізналися у своїх колег вже з об’єднаних територіальних громад як зміниться життя
громади після утворення ОТГ.
Проєкт виконувався Асоціацією міст України в партнерстві з Радою міжнародних
наукових досліджень та обмінів IREX/Україна за фінансової підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку.

Дослідження "Доступ малого та середнього бізнесу до
фінансових ресурсів ЄС: як Україні використати можливості
отримання фінансової підтримки з ЄС для розвитку МСП під час
пандемічної кризи"
Агенція провела аналіз шляхів використання потенціалу європейських програм для
збільшення фінансування МСП України шляхом розширення інструментів фінансового
ринку, вдосконалення фінансової інфраструктури та забезпечення доступу до інформації
про можливості та механізми залучення такого фінансування. Дане дослідження
проводилося в рамках проєкту «Підтримка діяльності Української національної
платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП)», який
адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, що
фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та
Європейською Комісією.

Дослідження "Аналіз впливу ключових стейкхолдерів
видобувної галузі Львівського регіону для налагодження
стійкого партнерства"
З метою створення передумови для налагодження ефективного партнерства й
комунікації між владою, громадськістю та видобувними компаніями був проведений
аналіз ключових стейкхолдерів видобувної галузі в регіоні та здійснено оцінку їх впливу
на вироблення ефективних рішень. Одним із результатів стала карта стейкхолдерів
видобувної галузі Львівського регіону, яка слугуватиме основою для створення локальної
Багатосторонньої групи для впровадження Ініціативи Прозорості Видобувних Галузей.
Стейкхолдер-аналіз проводився в рамках реалізації проєкту «Стимулювання
інституційного розвитку членів Асоціації “ЕнергоТранспарентність» за підтримки
міжнародної ініціативи «Publish What You Pay».

Дослідження "Вплив фінансових та рентних платежів від
видобувної галузі на розвиток місцевих громад"
Метою дослідження є проаналізувати ефективність використання фінансових ресурсів,
отриманих від діяльності підприємств добувної галузі, місцевими громадами.
Дослідження проводилося за фінансової підтримки Інституту Управління Природними
Ресурсами.
В дослідженні проаналізовано стан державної політики сталого розвитку територіальних
громад, на території яких сьогодні ведеться видобуток вуглеводнів, та запропоновано шляхи її
покращення, спираючись на принципах демократичного самоврядного управління.
Впровадження демократичних практик публічного управління в життєдіяльність
територіальних громад покликане усунути більшість виявлених в процесі дослідження
недоліків.

Форум «Партнерство та розвиток»
Агенція виступила партнером Львівської ОДА з організації та проведення Форуму. Мета
Форуму - обмін досвідом та налагодження ефективної комунікації між громадянським
суспільством та органами влади у Львівській області. В рамках Форуму учасники
обговорили результати процесу децентралізації, взаємодію влади та громадськості,
розглянули проблеми та виклики у цьому напрямку. Окрім цього, спікери форуму
поділилися успішним досвідом та кейсами щодо принципів і технік використання
інструментів цифрової трансформації.
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2020 рік у цифрах
Доходи Агенції в 2020 році склали:

122428 ГРН
Видатки Агенції в 2020 році склали:

122302 ГРН

Агенція є:
учасником Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства (Робоча група 2: Економічна інтеграція і узгодження з політикою ЄС)
учасником Української сторони Платформи громадянського
суспільства Україна-ЄС (Робоча група 5: Енергетика, транспорт, довкілля та зміна
клімату)
членом Асоціації "ЕнергоТранспарентність"
членом Громадської ради при Яворівській РДА
членом Громадської ради при Львівській ОДА

Контакти
ТЕЛ.: 050-955-55-27
E-MAIL: INFO@AMER.ORG.UA
WWW.AMER.ORG.UA

