Розпорядження 
Одеського міського голови 
№ 230 від 29.03.2017р.



Про оголошення конкурсів для реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на        2016-2018 роки у 2017 році 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», на виконання рішення Одеської міської ради від 16 березня              2016 року № 440-VІI «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки»:

1. Оголосити з 01 квітня 2017 року конкурс бізнес-проектів та конкурс серед суб’єктів надання послуг з оренди приміщень для розміщення бізнес-офісів із метою забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру у рамках реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки.

2. Затвердити умови конкурсу бізнес-проектів та конкурсу серед суб’єктів надання послуг з оренди приміщень для розміщення бізнес-офісів 
із метою забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру
в рамках реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва
у місті Одесі на 2016-2018 роки у 2017 році (додатки 1, 2).

3. Затвердити склад міської конкурсної комісії з організації
та забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру (додаток 3).

4. Міській конкурсній комісії з організації та забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру організувати підготовку та проведення конкурсів.
 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.


                        Г. Труханов 





Додаток 1
до розпорядження 
міського голови
від 29.03.2017p.
№ 

Умови конкурсу 
бізнес-проектів із метою забезпечення діяльності Одеського міського
коворкінг-центру в рамках реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки у 2017 році

1. Конкурс бізнес-проектів із метою забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру у рамках реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки (далі – конкурс) проводиться в один етап у наступні терміни:
- початок прийняття заявок на участь у конкурсі – 01 квітня 2017 року;
- закінчення прийняття заявок на участь у конкурсі – 01 червня        2017 року;
- оголошення переможців конкурсу – до 01 липня 2017 року.

2. Вимоги до учасників конкурсу:
- у конкурсі можуть брати участь суб’єкти малого і середнього підприємництва, які зареєстровані у місті Одесі;
- відсутність заборгованості зі сплати податків та відрахувань                 до державних цільових фондів;
- від суб’єкта малого або середнього підприємництва на участь                у конкурсі подається лише одна заявка.
Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти господарювання, які: 
- є кредитними, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
- є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
- здійснюють обмін валют, виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним                із основних видів діяльності;
- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
- перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
- подали завідомо недостовірні відомості та документи для участі           у конкурсі.
3. Для участі у конкурсі суб’єкти малого і середнього підприємництва подають наступні документи:
- заявку на участь у конкурсі за встановленою формою (додається);
- бізнес-план або інвестиційний проект, скріплений підписом уповноваженої особи та печаткою заявника;
- довідку про банківські реквізити, видану банком; 
- завірену суб’єктом підприємництва копію Статуту (для юридичних осіб);
- довідку Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів та єдиного соціального внеску перед бюджетом.

4. Переможці конкурсу визначаються міською конкурсною комісією з організації та забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру за наступними критеріями:
- термін окупності та економічна доцільність проекту;
- практична можливість реалізувати проект у реальних умовах;
- соціальне значення проекту.
Враховується також організаційна, фінансова, технічна спроможність суб’єкта підприємництва.

5. Фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації бізнес-проектів.
На реалізацію у 2017 році заходів із забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру у рамках реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки передбачено 400,0 тис.грн. 
Переможцям конкурсу надаватиметься можливість безкоштовно отримати послуги з оренди бізнес-офісу та супутнього обладнання шляхом компенсації цієї вартості суб’єктам надання таких послуг на строк, визначений міською конкурсною комісією з організації та забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру.

6. Міська конкурсна комісія з організації та забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру приймає заявки на конкурс та надає необхідні консультації у робочі дні за адресою:  м. Одеса,                                    вул. Пушкінська, 6, тел.: 705-46-23, 705-46-24.




Керуюча справами					                          О. Оніщенко








Додаток  
до умов конкурсу

 
Форма заявки на участь у конкурсі бізнес-проектів


Голові міської конкурсної комісії
з організації та забезпечення
діяльності Одеського міського
коворкінг-центру

ЗАЯВКА
на конкурс бізнес-проектів з метою забезпечення діяльності
Одеського міського коворкінг-центру у рамках реалізації
Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі
на 2016-2018 роки у 2017 році

Прошу допустити _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
               (повна назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця)

до участі у конкурсному відборі бізнес-проектів із метою забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру 

Відомості про суб'єкта підприємництва: 
Керівник (назва посади, ПІБ)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Юридична адреса 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________факс__________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Вид діяльності (основний) ______________________________________________________
Код ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків) ______________
Банківські реквізити ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Назва бізнес-проекту __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________


З вимогами конкурсу ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.
 
Керівник ________________    __________________________________
               (підпис)                                 (ініціали та прізвище)



Реєстраційний № ________________ 
від "___" ____________ 20__ р.

Додаток 2
до розпорядження 
міського голови
від 29.03.2017p.
№ 230

Умови конкурсу 
серед суб’єктів надання послуг з оренди приміщень для розміщення
бізнес-офісів з метою забезпечення діяльності Одеського міського
коворкінг-центру у рамках реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки у 2017 році

1. Конкурс серед суб’єктів надання послуг з оренди приміщень для розміщення бізнес-офісів з метою забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру для реалізації Програми розвитку малого 
і середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки у 2017 році (далі – конкурс) проводиться серед суб’єктів надання послуг з оренди приміщень для розміщення бізнес-офісів з метою отримання компенсації вартості цієї оренди за суб’єктів малого і середнього підприємництва, визначених конкурсною комісією з організації та забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру.
Конкурс проводиться в один етап у наступні терміни:
- початок прийняття заявок на участь у конкурсі – 01 квітня 2017 року;
- закінчення прийняття заявок на участь у конкурсі – 01 червня
2017 року;
- оголошення переможців конкурсу – до 01 липня 2017 року.

2. Вимоги до учасників конкурсу:
- у конкурсі можуть брати участь суб’єкти надання послуг з оренди приміщень, приміщення яких знаходяться у місті Одесі;
- учасники конкурсу повинні бути власниками або орендаторами приміщень, які надаються в оренду (суборенду);
- в учасника конкурсу повинні бути вільними приміщення для розміщення не менше 25 суб’єктів підприємництва на момент подачі заявки;
- відсутність заборгованості зі сплати податків та відрахувань до державних цільових фондів.
Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти господарювання, які: 
- є кредитними, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;
- є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;
- здійснюють обмін валют, виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;
- перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця;
- подали завідомо недостовірні відомості та документи для участі у конкурсі.

3. Для участі у конкурсі суб’єкти господарювання подають наступні документи:
- заявку на участь у конкурсі за встановленою формою (додається);
- довідку про банківські реквізити, видану банком; 
- завірену суб’єктом підприємництва копію Статуту (для юридичних осіб);
- довідку Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області щодо відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів та єдиного соціального внеску перед бюджетом;
- документи, що підтверджують право власності або оренди  приміщень, які надаватимуться в оренду;
- схеми розташування приміщень бізнес-офісів, інших приміщень, які використовуватимуться для діяльності суб’єктів підприємництва;
- письмове підтвердження про наявність вільних приміщень бізнес-офісів для розміщення не менше 25 суб’єктів підприємництва на момент подачі заявки;
- перелік послуг, які надаватимуться суб’єктам підприємництва,                        що розташовуватимуться у бізнес-офісах.

4. Переможці конкурсу визначаються міською конкурсною комісією за наступними критеріями:
- місце розташування приміщень (зручна транспортна розв’язка, близькість до ділового центру міста);
- співвідношення вартості орендної плати за приміщення та послуг,                   які надаються за таку плату.
Переможців конкурсу може бути декілька.

5. Фінансові та матеріально-технічні ресурси.
На реалізацію у 2017 році заходів із забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру у рамках реалізації Програми розвитку малого
і середнього підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки передбачено 400,0 тис.грн. 

6. Міська конкурсна комісія з організації та забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру приймає заявки на конкурс та надає необхідні консультації у робочі дні за адресою: м. Одеса,                               вул. Пушкінська, 6, тел.: 705-46-23, 705-46-24.


Керуюча справами					                            О. Оніщенко


  Додаток 
до умов конкурсу 


Форма заявки на участь у конкурсі
серед суб’єктів надання послуг
з оренди приміщень для розміщення бізнес-офісів 

Голові міської конкурсної комісії
з організації та забезпечення
діяльності Одеського міського
коворкінг-центру

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі серед суб’єктів надання послуг з оренди приміщень
для розміщення бізнес-офісів з метою забезпечення діяльності Одеського міського
коворкінг-центру у рамках реалізації Програми розвитку малого і середнього
підприємництва у місті Одесі на 2016-2018 роки у 2017 році

Прошу допустити _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(повна назва юридичної особи або ПІБ фізичної особи-підприємця)

до участі у конкурсному відборі серед суб’єктів надання послуг з оренди приміщень для розміщення бізнес-офісів з метою забезпечення діяльності Одеського міського коворкінг-центру

Відомості про суб'єкта підприємництва: 
Керівник (назва посади, ПІБ)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Юридична адреса 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________факс__________________________________
E-mail ________________________________________________________________________
Вид діяльності (основний) ______________________________________________________
Код ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків) ______________
Банківські реквізити ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адреси приміщень, які пропонуються для розміщення бізнес-офісів 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

З вимогами конкурсу ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

 Керівник ________________    __________________________________
               (підпис)                                 (ініціали та прізвище)


Реєстраційний № ________________ 
від "___" ____________ 20__ р.



Додаток 3
до розпорядження 
міського голови
від 29.03.2017p.
№ 230

Склад
міської конкурсної комісії з організації та забезпечення діяльності 
Одеського міського коворкінг-центру

 
Вугельман
Павло Володимирович

-
голова міської конкурсної комісії, заступник міського голови; 

Терещук
Вадим Сергійович
-
заступник голови міської конкурсної комісії, голова постійної комісії Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі, міжнародних відносин
та інформаційних технологій (за згодою); 

Шейкіна
Лариса Володимирівна
-
секретар міської конкурсної комісії, начальник відділу промисловості та підприємництва департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.

Члени конкурсної комісії:

Бедрега
Світлана Миколаївна
-
директор департаменту фінансів Одеської міської ради;

Гладушняк
Олександр Олексійович


в.о. голови Молодіжної ради при Одеському міському голові (за згодою);
Киртока 
Марія Павлівна
-
головний спеціаліст сектору правового забезпечення відділу документально-кадрового забезпечення департаменту економічного розвитку Одеської міської ради;

Козлов
Олексій Ігорович
-
директор департаменту аналітики та контролю Одеської міської ради;

Оніщенко
Олена Семенівна
-
керуюча справами виконавчого комітету Одеської міської ради;

Тетюхін 
Сергій Миколайович

-
в.о. директора департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.

Керуюча справами					                              О. Оніщенко

