
Форма проектної пропозиції 

1. Проект «Філії КП «Туристичний інформаційний центр м. Одеси» у вигляді МАФів»

2. Інформація про ініціатора та виконавця (-ців) проекту 
2.1. Департамент культури та туризму Одеської міської ради
      м. Одеса, вул. Катерининська, 14, тел.. +38 0(48) 725-24-24,  e-mail: tourism.dct@omr.odessa.ua
2.2. Комунальне підприємство «Туристичний інформаційний центр міста Одеси», 
м.Одеса, вул. Л.Качинського, 5, тел.+380(48)7251717, e-mail: odessa@tic.in.ua

3. Опис проектної пропозиції 
3.1. Мета і завдання проектної пропозиції:
Туристичний інформаційний центр – це структура, яка надає інформацію і певні туристичні послуги для відвідувачів міста. 
З метою розвитку в Одесі високоефективного і конкурентоспроможного туристичного комплексу, формування іміджу Одеси як привабливого туристичного міста, а також для забезпечення актуальною інформацією туристів і гостей міста пропонується розміщення філіалів                             КП «Туристичний інформаційний центр м. Одеси»  у формі малої архітектурної форми (МАФу) за наступними локаціями:
	Міський сад

На розі вулиць Дерібасовька та Рішельївська
Привокзальна (або Старосінна) площа
Територія міжнародного аеропорту «Одеса»
Аркадія (алея) 
3.2. Заходи та графік їх реалізації
Перелік заходів/дій
Термін
Вартість виконання, тис. грн.
Заплановані
результати 

дата початку виконання
дата завершення виконання


Придбання МАФів (9 кв.м. кожний, разом – 45 кв.м.)
2017
2019
675,00
Закупівля та встановлення мобільних інформаційних пунктів КП «ТІЦ м. Одеси» в найбільш відвідуваних туристами місцях в місті
Доставка, монтаж, установка
2017
2019
100,00

Підключення до електромережі
2017
2019
0,00

Меблювання, оснащення офісною технікою (ноутбук, принтер, wi-fi – роутер)
2017
2019
50,00

Брендування
2017
2019
30,00


3.3. Витрати в рамках проектної пропозиції
Перелік витрат
Витрати по роках реалізації, тис. грн.

2017
2018
2019
Разом
Придбання МАФів (9 кв.м. кожний, разом – 45 кв.м.)
270,00
270,00
135,00
675,00
Доставка, монтаж, установка
40,00
40,00
20,00
100,00
Підключення до електромережі
0,00
0,00
0,00
0,00
Меблювання, оснащення офісною технікою (ноутбук, принтер, wi-fi – роутер)
20,00
20,00
10,00
50,00
Брендування
12,00
12,00
6,00
30,00
ВСЬОГО:
342,00
342,00
171,00
855,00

3.4. Джерела фінансування проектної пропозиції
Загальна вартість проектної пропозиції
Витрати по роках реалізації, тис. грн.

2017
2018
2019
Разом
Кошти, що надаються з державного бюджету
-
-
-

Кошти, що надаються з  бюджету міста
342,00
342,00
171,00
855,00
Кошти інвестора (тис. грн.)
-
-
-
-
Джерела фінансування загалом
342,00
342,00
171,00
855,00

3.5 Соціальна ефективність.
забезпечення створення нових робочих місць;
залучення додаткових туристичних потоків;
	надання об'єктивної та достовірної інформації туристам та мешканцям міста;
	посилення позитивного іміджу Одеси;

3.6. Ризики і можливі шляхи їх зниження

Тип ризику
Очікувані негативні наслідки
Заходи зниження впливу ризиків
Недостатність обігових коштів
Збільшення кредитів
	залучення інвесторів;

участь у реалізації Програм технічної допомоги різних країн світу; 
написання проектів для отримання грантових коштів міжнародних фінансових організацій.
Труднощі з набором кваліфікованої робочої сили
Збільшення витрат на комплектування
	співробітництво з ВНЗ, що готують фахівців в галузі туризму.


SWOT – аналіз проекту.

Сильні сторони 
Слабкі сторони
удосконалення туристичної інфраструктури;
забезпечення інформаційного обслуговування (визначення умов виконання інформаційно-довідкових послуг суб’єктам туристичної діяльності, розробка відповідних комунікаційних каналів);
посилення маркетингової політики відносно каналів просування туристичного продукту.
виконання інформаційно-довідкових послуг у сфері туризму і курортів для заінтересованих фізичних і юридичних осіб
обмеженість фінансових коштів для забезпечення стартової ефективної роботи мобільних інформаційних пунктів КП «ТІЦ м. Одеси»;
труднощі з набором кваліфікованої робочої сили.

Можливості 
Загрози 
залучення додаткових туристичних потоків; 
	розвиток туристичної галузі в роботах і послугах з метою просування місцевого туристичного продукту на зовнішньому і внутрішньому ринках;
	посилення позитивного іміджу Одеси;
додаткові надходження до бюджету міста;
створення нових робочих місць.
	наявність незабезпечених потреб потенційних туристів 

Очікуваний результат від впровадження зазначеного проекту

рішення міських задач і розвиток туристичної галузі в роботах і послугах з метою просування місцевого туристичного продукту на зовнішньому і внутрішньому ринках;
	залучення додаткових туристичних потоків;
	надання об'єктивної і достовірної інформації туристам та мешканцям міста;
	створення позитивного іміджу Одеси з метою залучення туристів;
	збір та обробка інформації про м. Одесу;
проведення рекламної та маркетингової діяльності.





