Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102711
Відкрита
Дата реєстрації: 24-07-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6541230
Напрям фінансування: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 295.5
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

295.5

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
Телефон: 380442396594
Телефон: 380442262347
Телефон: 380442346674
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05539979
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Козельницька, 4, м. Львів, Львівська обл., 79026, Україна
Телефон: 380322707168
E-mail: irr@mail.lviv.ua
WWW: http://ird.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики
країн Східного партнерства

Назва роботи (англ)
Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP)
Countries

Мета роботи (укр)
Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних регіонах шляхом підвищення обізнаності населення та
розробки пропозицій для представників місцевих, регіональних та національних органів влади щодо покращення
інструментів економічного розвитку місцевих громад в українсько-польському, українсько-угорському, українськорумунському та українсько-молдовському транскордонному регіонах

Мета роботи (англ)
Stimulating local economic growth in border regions by raising public awareness and developing proposals for representatives
of local, regional and national authorities to improve local community economic development tools in the Ukrainian-Polish,
Ukrainian-Hungarian, Ukrainian-Romanian and Ukrainian-Moldovan cross-border regions
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Секція М - професійна, наукова та технічна діяльність. 72.20 - дослідження й експериментальні
розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

Експерти
Богданов Вячеслав Леондіович (д. ф.-м. н., акад.)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Стимулювання місцевого економічного зростання в прикордонних
1

06.2019

12.2019

Остаточний звіт

регіонах у процесі інтеграції до ЄС: кращі практики країн Східного
партнерства

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.61.33
Індекс УДК: 332.122, 332.135:339.9 (477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кравців Василь Степанович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Притула Христина Мирославівна

Відповідальний за подання документів: Притула Христина Мирославівна (Тел.: +38 (050) 670-14-89)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

