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І.ОПТИМІЗАЦІЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Розвинений сектор малого та середнього підприємництва не лише створює більшість
робочих місць, але й забезпечує значну частку надходжень до бюджету м.Львова.
Впродовж 2014-2016 рр. було здійснено низку заходів з дерегуляції у сфері
господарської діяльності, впровадження сучасних інструментів та механізмів підтримки
малого та середнього підприємництва, які позитивно впливають на умови ведення
бізнесу в м. Львові, сприяють збереженню існуючих та збільшенню нових робочих місць,
покращенню інвестиційного клімату.
Електронне урядування
15 жовтня 2014 року відбулося відкриття
Центру надання адміністративних послуг
(ЦНАПу) у Львівській міській раді.
У 2015 р. відкрились ЦНАПи у Сихівському
та Личаківському районах.
У 2016 розпочали роботу ЦНАПи у
Шевченківському та Залізничному районах
 Загальнакількістьадмінпослуг – 269, з них – 9 обласних, 260 – міських.
 ЗагальнаплощаприміщеньЦНАПів – 1 252,6кв.м
 Середньомісячна кількість надання адмінпослуг – 1 461.
Впровадженнясистемиелектронногодокументообігу
Електронна система управління документами та записами
для Львівської міської ради була впроваджена в рамках
проекту технічної допомоги Шведського агентства
міжнародного розвитку (Sida) «Підтримка електронного
управління
в
Україні» на
платформі
AlfrescoCommunityEdition.В результаті впровадження було
розроблено 14 бізнес-процесів проходження електронних
документів, функціонал організації особистого прийому
громадян,
підготовка
проектів
нормативних
актів
посадовцями, календар подій та резервації ресурсів та
інше.

Кожен працівник отримав персональну
сторінку «Мій електронний кабінет», де
зберігаються його завдання та документи.
Система
підтримує
створення
електронних
резолюцій,
проведення
електронного
візування,
розсилку
миттєвих повідомлень та повідомлень на
електронну
пошту,
можливість
дистанційного доступу до документів та
інше.
З
впровадженнямсистемиелектронногодокументообігувдалосядосягтимиттєвогонадсила
ннязавдань до виконавців, зменшенняпаперовихпримірниківдокументів, швидкого
доступу до документівтощо. В планах розвиткусистеми – підключення до
системикомунальнихпідприємств та установ, інтеграція з іншимиелектронними
системами міста.
ІІ. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
Перед
прийняттямрегуляторнихактівїхпроектиобговорюютьсяпублічно
на
громадськихслуханнях
за
участюпредставниківгромадськостіміста,
органіввиконавчоївлади,
підприємств,
установ
та
організацій.
Проектирегуляторнихактівтааналізирегуляторнихвпливіврозміщуються
на
офіційномупорталіЛьвівськоїміської ради (http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/regulations)
Забезпеченняповноти
якостівиконанняположеньдержавноїрегуляторноїполітики

та

Щорічно розпорядженням міського голови затверджуються плани
прийняття регуляторних актів:
 № 15 (5 проектів ухвал, 9 проектів рішень)
 № 42 (4 проекти ухвал, 10 проектів рішень)
 № 72 (7 проектів ухвал, 3 проекти рішення)
Постійно надаються консультації розробникам регуляторних актів
з питань здійснення регуляторної діяльності
Забезпеченнявідкритості та прозоростіприйняттяуправлінськихрішень
Проводяться громадські слухання та обговорення з метою
врахування інтересів громадян під час розроблення проектів
нормативних актів (всі протоколи - на сайті http://cityadm.lviv.ua/public-hearings):
 2014 рік -30;
 2015 рік -24;
 2016 рік – 36 (станом на 20.10.2016).

На офіційному порталі Львівської міської ради у розділі «Економіка. Регуляторна
політика» здійснюється адміністрування регуляторної діяльності щодо стану прийняття
та порядку проходження процедури регуляторних актів.

ІІІ. ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ
З метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель,
економії бюджетних витрат, ширшого залучення бізнесу та
розширення реальної конкуренції при здійсненні закупівель за
кошти міського бюджету, а також запобігання корупції завдяки
громадському контролю, Львівською міською радою прийнято
рішення від 13.01.2016 № 13 «Про здійснення електронних
закупівель у м. Львові» у системі електронних державних
закупівельProZorro.
Впровадженнясистемизакупівель PROZORRO у м.Львові
Це дало змогу зекономити у 2016 році 12,56 млн. грн. міського бюджету, а це у свою
чергу 15,27% від очікуваної вартості. За результатами здійснення закупівель іншими
містами, такі як Дніпро, Тернопіль, Вінниця, їхня економія становить 12%, Київ -11%,
Харків – 9%.
В січні – серпні 2016 р. було проведено 28 навчальних семінарів для розпорядників
коштів та бізнесу з питань електронних закупівель. В навчаннях взяли участь 1 343 осіб.
Сектором тендерних закупівель управління економіки
департаменту економічного розвитку постійно проводяться
консультації для суб’єктів господарювання, які хочуть
долучитись до системи електронних торгів.
Інформацію про здійсненняелектроннихзакупівельможнаотримати на офіційному сайті
Львівської міської ради (http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/elektronni-zakupivli)

Етапи закупівель

Під час аукціону учасники беруть вартість пропозицій один одного, але не бачать назв конкурентів.
Після завершення аукціону автоматично відкриваються всі пропозиції

Кількість допорогових закупівель ЛКП
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Напрям: Ресурсне та інформаційнезабезпечення,
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розвиток

І. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ НАВЧАННЯ
Для підприємців-початківців та осіб, що планують розпочати власну справу і
розглядаютьсамозайнятість, як вихід з кризової ситуації, та для осіб, що бажають
удосконалити свої вміння та навики, продовжено курс тренінгів «Вчимося бізнесу».
З проблемних питань законодавчого регулювання ведення підприємництва
організовуються навчання для представників львівських підприємств (маркетологів,
бухгалтерів, спеціалістів з якості тощо) та тематичні навчання з найактуальніших для
підприємців питань.Тематика тренінгових програм формується відповідно до потреб та
запитів підприємницького середовища.
Навчальні та тренінгові програми реалізуються в активній співпраці з громадськими
організаціями, асоціативними структурами, інституціями, що працюють в сфері розвитку
громадянського
суспільства,
сприяння
розвитку
підприємництва.Бізнестренінгидозволяють набути практичного досвіду щодо реалізації бізнес ідей,
проконсультуватися щодо актуальних для початківців запитань.Для досягнення вищої
якості тренінгових курсів сформовано інформаційну базу даних бізнес-тренерівта
партнерських організацій, що залучаються до проведення навчань.
Курстренінгів «Вчимосябізнесу»
Цикл навчання складається з 10-ти тем – від логістики
започаткування підприємницької діяльності до питань
оподаткування,
юридичних
аспектів
ведення
бізнесу.Впродовж
2014-2016
років
проведено
7
тридцятигодинних тренінгів «Вчимося бізнесу», у яких
взяли участь 133 осіб.
Тематичнінавчання
Організовано та проведено 25 тематичних тренінгів,
семінарів для підприємців, в яких взяло участь 1542
ос.Податкова
реформа
2016»;«Семінар-нарада
з
керівниками акціонерних товариств, щодо змін у
законодавстві»;
Семінар “Фактори успішного бізнесу” «Автоматизація для бізнесу: переваги, затрати і
ризики при впровадженні CRM системи»; «Системи управління безпечністю харчових
продуктів (НАССР)»; «Мистецтво продажів»; «Новий Кримінальний процесуальний
кодекс»; «Контексна реклама GooglAdWords – як інструмент пошуку клієнтів»; «Крок
до успіху»; «Короткий огляд змін в міжнародних стандартах фінансової звітності»
Нашіпартнери – тренери,фахівці,консультанти
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів,
аудиторська фірма «Контракти та аудит», ЗТУ
«Національної комісії з питань паперів та фондового
ринку», АТ «Банк Львів», ГО «Центр «Жіночі перспективи»,
ТзОВ «Комунікаційний Хаб «Економіка», Diamond FMS
B.V., iHUBLviv, консультаційні відділи державної
фіскальної служби, пенсійного фонду,
управління юстиції тощо.

ІІ. ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ «ШКІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО»
У 2016 році, з метою сприяння становленню молодіжного бізнес-середовища,
активізації підприємницького потенціалу, формування бізнес-культури серед
підростаючого покоління, а також розвитку таких особистих якостей як креативність,
кмітливість, спостережливість, вміння долати труднощі в процесі досягнення
поставлених цілей при відкритті власної справи, департаментом економічної політики
спільно з постійною депутатською комісією конкурентоспроможності, сталого розвитку
та підприємництва Львівської міської ради, вперше впроваджено «Пілотний проект
«Шкільне підприємництво» для учнів 9-10 класів 12 львівських шкіл Сихівського
району.
СимуляційнаграCity-park»
Квітень-травень 2016 р. – серед учнів старших класів
м.Львова проведено 3 симуляційні гри - інтерактивні моделі
економічної системи, максимально наближені до реальних
умов. Зареєстровано учасників – 80 осіб
Курс навчальнихсемінарів «Відбізнес-ідеї до бізнес-плану»
Цикл навчання складається з 10-ти тем, що
включають - від генерування бізнес-ідей школярів
до створення чіткого плану дій щодо їх реалізації
на практиці
Зареєстровано учасників - 30 осіб
Партнери:
ПАТ
«Львівський
інститут
менеджменту»,
Український
католицький
університет
21 червня 2016 р. у приміщенні iHub Львів відбувся фінал
конкурсу бізнес-ідей, де учні презентували власні бізнеспроекти. Учасники отримали сертифікати про проходження
навчання, а переможці - цінні подарунки.
Планується продовження втілення пілотного проекту з
охопленням шкіл інших 5-ти районів м. Львова.
ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»
Щотижнево випускається електронний журнал
«ПРОСТІР БІЗНЕСУ» де розміщується інформація
про підприємства Львова, новини нормативноправового законодавства в сфері регулювання
бізнес-середовища,
важливі
події,
анонси
виставок, ярмарків, що відбуваються у м. Львові та
інших містах.

На офіційному порталі Львівської міської ради розміщується та
постійно оновлюється корисна інформація для суб’єктів
господарювання про виставки, ярмарки, конференції, бізнеснавчання, інші події та розсилається на електронні скриньки через
інтернет-платформу MailChimp розраховану на 283 підприємства
(по базі даних, сформованих департаментом економічної
політики).
Департаментом економічної політики Львівської міської ради розробляється та
надсилається підприємцям для ознайомлення електронний журнал «Простір бізнесу».
ІV. ПРОЕКТ«ВЧИМОСЯБІЗНЕСУ»Цей проект був реалізований департаментом
економічної політики Львівської міської ради спільно із Громадською організацією
«Жіночіперспективи» та здійснювався за підтримкиВідділупреси, освіти та культури
Посольства США в Україні. В рамках реалізації проекту видано довідник
«Вчимосябізнесу»
(тираж
500
примірників)
та
проведено
5
тридцятигодиннихтренінговихкурсів
«Як
започаткувативласну
справу».
За
результатами навчанняу 2015 році з 76 учасників 19 відкриливласну справу.

В березні 2016 року проведено круглий стіл спільно з ГО «Жіночі
перспективи» де учасники поділилися досвідом реалізації
успішних бізнес-історій за результатами реалізації проекту.
На інтернет-сторінці Faсebook створено спільноту учасників
проекту «Вчимося бізнесу», де обговорюються особливості
ведення бізнесу в сучасних умовах.

V. ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
З метою розвитку профтехосвіти, з огляду на важливість промоції робітничих професій,
налагодження взаємовигідних ділових контактів з підприємцями, збільшення кількості
абітурієнтів департаментом економічної політики Львівської міської ради
організовуються профорієнтаційні заходи.
День Кельнера «Подаруй кельнеру квітку!»
Щорічно 21 травня проводиться День Кельнера.
Впродовж 2014 – 2016 рр. відзначено 385 кращих
кельнерів м. Львова
У 2016 р. до організації долучилися Львівський
туристичний альянс, Клуб галицької кухні та Галицька
Школа Гостинності.
Власники,керівникизакладів ресторанного господарствата посадовціЛьвівськоїміської
ради в цей день такожстають кельнерами (50 - протягом 2014-2016 рр.).
Битва модельєрів
Щорічний Всеукраїнський конкурс студентів-дизайнерів
одягусеред навчальних закладів України:
 2014 р. – 13 колекцій;
 2015 р. – 26 колекцій;
 2016 р. – 46 колекцій.
Захід організовується Львівським коледжем легкої
промисловості Київського Національного університету
технологій та дизайну, ПрАТ «Гал-ЕКСПО», за підтримки
департаменту економічної політики Львівської міської
ради. Переможці відзначаються кубками.
Майстри моди та краси
Впродовж 2014, 2016 років 12 закладів професійної
технічної освіти представили власні експозиції в конкурсі.
Учні професійно-технічних навчальних закладів, окрім
набутих професійних навичок, презентують також свої
заклади та запрошують на навчання робітничим професіям.
Понад 600 учнів старших класів взяли участь у
таких профорієнтаційних заходах.
Чемпіонатперукарськогомистецтва «Форум моди та краси»
В рамках виставки «Стиль» та «Імідж краси» фірмивиробники галузі легкої промисловості з усієї України
представили свою продукцію, а також проводились
чемпіонати перукарського мистецтва, нігтьової естетики та
візажу. Для фахівців галузі послуг проведено майстеркласи провідних перукарів та візажистів, спеціалістів з
нігтьової естетики на спеціалізованому майданчику
«Майстерня модного образу».

Напрям: Фінансова-кредитна та інвестиційнапідтримкапідприємництва
Додатковимджереломфінансування
є
залученняміжнародноїтехнічноїдопомоги.
Впродовж2014-2016
роківЛьвівськоюміською
радою
реалізованонизкупроектівміжнародноїтехнічноїдопомоги
в
сферісприяннярозвиткупідприємництва.
Проект «Соціальне підприємство «Рукомисли»
- реалізований центром «Жіночі перспективи» за підтримки ОБСЄ та у співпраці з
Львівською міською радою, з метою сприяння зайнятості та працевлаштування осіб, що
опинилися в кризовій ситуації.
Впродовж дії проекту навчання пройшли 75 осіб, з них:
 5 працевлаштовані на соціальному підприємстві;
 25 виготовляють і реалізовують вироби ручної
роботи самостійно;
 5 працевлаштувались на інших фірмах;
 проведено 22 тренінги з валяння, батіку, художньої
обробки дерева.
Проект
«Створення
Інкубатору
молодіжного
підприємництва»(YEI
–
YouthEntrepreneurIncubator)
реалізований КУ «Інститут міста», Інститут розвитку міст у Кракові,
«StartupDepot» за підтримки Львівської міської ради, задля залучення молоді до
підприємницької діяльності.
Проведено
два
етапи
Школи
молодіжного
підприємництва:
на І етапі: подано 65 заявок з12міст України,15
випускників Школи соціального підприємництва; 50 годин
навчальної програми; 45 годин менторства; 6 соціальних
бізнес-проекти, що отримають до фінансування; 1 простір
коворкінгу для соціальних підприємців;
на ІІ етапі: проведено 3 навчальні сесії, презентовано та
обговорено
7
проектів
учасників,
відзначено
5перспективних проектів
Проект «Кращі практики місцевогосамоврядування»
Курс тренінгів «Жінки в підприємництві» визнано
кращою практикою місцевого самоврядування
 організовано виїзне засідання у м. Львові Комітету
АМУ з питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок та чоловіків;
 у 2015 р. Львівська міська рада стала переможцем
за темою «Стимулювання економічної активності,
створення робочих місць»: «StartupDepot – перший
бізнес-інкубатор у Львові» та призером (2 місце) за
темою «Енергозбереження та енергоефективність»:
«Впровадження щоденного моніторингу споживання
енергоресурсів у бюджетних установах міста Львова».
Проект «Прозорість і соціальна відповідальність державних органів і
муніципалітетів»
Розроблено та впроваджено Стандарт відкритостідержавнихзакупівель для
органівмісцевогосамоврядування.
Методологію
Стандарту

розробилиекспертиTransparencyInternational.
Відповідно
до
Стандарту
на
офіційномусайтіміської ради створюєтьсяспеціальнийрозділ, присвяченийзакупівлям.
Напрям: Розвиток інфраструктури сприяння підприємництву, підтримка ринку
ділових послуг, підтримка інноваційних проектів
І. ЦЕНТРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
Розвиток або формування мережі ефективних інституцій підприємництва – набуває все
більшого значення для розширення підприємницької діяльності, зменшення ризиків на
початкових етапах діяльності підприємницьких структур, заміщення недоліків
інституційного розвитку підприємств, виходу на нові ринку збуту тощо. Для
започаткування підприємницької діяльності, розвитку ефективного бізнес-середовища,
надання ресурсної підтримки наявному бізнесу, задоволення потреб бізнесу в розвитку,
просуванні інтересів підприємницьких структур у відносинах з органами місцевого
самоврядування в м. Львові створено такі нові елементи ділової інфраструктури:
Бізнес-інкубатор В лютому 2014 р. створено бізнес-інкубатор «StartupDepot»
(вул. Весняна, 4)
«StartupDepot»
 мета – розвиток середовища підприємців у м. Львові,
готових втілювати в життя глобальні ІТ проекти та будувати
великі компанії «madein Lviv»
 послуги: робочий простір, фахова менторська підтримка,
фінансування на розвиток проектів, зустрічі, презентації,
майстер-класи, тренінги від професійних тренерів, успішних
підприємців
 партнери: спільний українсько-канадський проект
«Місцевий економічний розвиток України» (МЕРМ), спільно з
Інститутом міста, ІТ-компанією «ELEKS» та Львівською міською
радою
Центр
підтримки
підприємництва

5 листопада 2015 р. створено простір «iHUBLviv» для
представників креативних індустрій таІТ-стартаперів(вул.
Замкнена, 9)
 послуги: коворкінг, фінансування кращих проектів,
менторство безкоштовні тренінги та майстер-класи
Центр створено як публічно-приватне партнерство: Посольство
Норвегії, SeedForum – благодійний фонд та Львівська міська
рада

Департамент економічної політики також активно співпрацює з існуючими
суб’єктами інфраструктури підтримки підприємництва, зокрема:
Центр
Надано сприяння в організації конференції партнерських
платформ «Fitfor WIN-WIN Partnership», яка проводилась в
підтримки
рамках реалізації Програми Федерального міністерства
бізнесу
економіки та енергетики Німеччини
Проведено активні інформаційні кампанії в 2014-2016 рр.
серед підприємців. Залучено до відборів:
 2014 р. – 19 кандидатів;
 2015 р. – 22 кандидати;
 2016 р. – 27 кандидатів
Для участі відібрано 55 представників бізнесуз м. Львова.

ІІ. ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРІВ
Комплексна стратегія розвитку Львова на 2012-20125 рр. передбачає розвиток певних
пріоритетних кластерів, зокрема галузь ІТ- бізнес-послуг разом зі сферою туризму
визначено пріоритетними кластерами для розвитку економіки міста. Вони
маютьнайбільшийпотенціал для розвитку і створенняробочихмісць. З метою
розвиткуділовоїактивності,
взаємодіїнауково-досліднихустанов
і
комерційнихпідприємствзадлярозвитку науки та створенняінновацій шляхом
пришвидшення і локалізаціїобмінунаявнимизнаннями та інформацією, департаментом
економічноїполітикизабезпеченопідтримкудіяльностікластерів м. Львова.
Кластер туризму

Кластер ІТ та
Бізнес послуг

Кластер
видавничої
діяльності та
поліграфії

Збільшено потік в’їзних туристів до м. Львова:

2014 рік – 1 700 000;

2015 рік – 2 000 000;

2016 рік – 2 200 000 (станом на 01.11.2016 р.)*
Створено Центр туристичної інформації, відзначений у 2016 р.
сертифікатом TripAdvisor
Розроблено проекти для вирівнювання туристичних потоків у
міжсезоння
Організовано Міжнародний день туризму, Дні Європейської
спадщини; презентовано маршрути науковим Львовом;
здійснено промоцію музею Дзиндри
Проводиться робота над розширенням туристичних меж
Організація підтримки і реалізації проектів і заходів розвитку
туризму м. Львова на 2016-2022 роки
2-4 жовтня 2014 р., 2-4 жовтня 2015 р., 30 вересня – 2 жовтня
2016 р. - конференції LvivITArena та фестиваль електронної
музики FuturelendFestival. У 2016 р. захід відвідали більше 4
400 учасників
 2014 р. - відкрито LvivITSchool, яка об’єднує 7 напрямків
навчання: програмування, тестування, веб дизайн, проектний
менеджмент, рекрутинг та HR, бізнес аналіз і бізнес
дивелопмент, проект дитячого навчання LITS4kids. Відкрито
філіали в Одесі, Харкові та Києві.
 у 2015 році спільно з соціологічною агенцією ФАМА
проведено масштабне дослідження ІТ ринку у м. Львові
16 квітня 2016 р. - проведено презентацію «Місце кластера
видавничої діяльності та поліграфії в стратегії підвищення
конкурентоспроможності Львова»
 зареєстровано у вересні 2016 року, що включає до
свого складу 8 учасників.
 залучено до виставок – ярмарків («Книга – це
незалежність», «Бібліотека одного дня»
- у 2015 р.,
«Львівський товаровиробник» - у 2015 та 2016 р.)
 участь у Форумі видавців.

Спільна
діяльність
кластерів

23 вересня 2014 р. відбувся перший Форум кластерів. Мета:
обговорення успішності діючих кластерів в галузі ІТ і туризму,
опрацювання можливостей та цілей роботи майбутніх кластерів
– поліграфії та легкої промисловості, організований Інститутом
міста, за підтримки проекту МЕРМ.Обговорено ідеї:
 створення літературно-мистецьких маршрутів
 реалізація спільних проектів.

ІІІ. СПІВПРАЦЯ З ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Підвищення
потужності
підприємств
Львова

У 2015 році прийнято Програму сприяння розвитку львівських
товаровиробників 2015:
 2015 рік – проведено 5засідань комісії щодо
застосування коригуючого коефіцієнту у сплаті орендної плати
для промислових підприємств м. Львова. Надано коригуючий
коефіцієнт з плати за землю для 19 промисловихпідприємств
на суму 10 млн. грн.
 2016 рік - проведено 4 засідання комісії. Надано
коригуючий коефіцієнт з плати за землю для 15 промислових
підприємств на суму 12,5 млн. грн.

З метою вдосконалення механізму співпраці Львівської міської ради з промисловими
підприємствами м. Львова, узгодження адміністративних та громадських зусиль для
збереження у місті сприятливих умов для економічного та соціального розвитку при
Львівському міському голові діє Рада директорів промислових підприємств.
Рада директорів

Впродовж 2014-1016 рр. відбувалися засідання Ради
директорів
 організовано низку зустрічей представників підприємств
з органами державної влади та місцевого самоврядування
щодо вирішення проблемних питань покращення регулювання
підприємницького середовища;
 підготовлено та надано інформацію керівникам
промислових підприємств про вільні земельні ділянки та
виробничі приміщення, призначені для промислових потреб

ІV. ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВІ ЗАХОДИ
Департаментом економічної політики Львівської міської ради надано підтримку в
організації 3 ярмарків харківських виробників (залучено 20 львівських підприємств).
Відбувалося постійне інформування підприємців про виставково-ярмаркові заходи.
Впродовж 2014 – 2016 рр. залучено львівських
товаровиробників до участі у заходах:
 Виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник».
 Ярмарок товаровиробників м.Харкова.
 Виставка-ярмарок «Стиль», «Імідж краси» тощо.

V. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДТРИМКИ МІСЦЕВОГО ТОВАРОВИРОБНИКА
Виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник»
Відбувається щорічно у жовтні з 2009 року
3-7 жовтня 2014 р. (67 учасників)
1-6 жовтня 2015 р. (98 учасників)
6-10 жовтня 2016 р.(100 учасників)
Участь у виставці беруть підприємства м. Львова
Конкурс дитячого малюнку «Купуй львівське!»
2014-2016 рр.- 2574 учнів 1-4 класів загальноосвітніх
шкіл міста Львова взяли участь у конкурсі.
Переможців нагороджує Львівський міський голова
Промоційна кампанія у торгових мережах
Розроблено та розміщено єдиний логотип львівського
товаровиробника у торгових мережах міста – 750
магазинів, 50000 цінників
Зустрічі, презентації
Організовано та проведено зустрічі львівських
виробників з представниками торгових мереж
(«Епіцентр, Метро, JYSK)
Проведено 3 презентаційні заходи «Львівський
виробник
–
львівському
споживачеві»
для
зацікавлених ЛКП м. Львова
Промоційний каталог
Містить інформацію про продукцію, послуги та
контакти для ділових партнерів 156 підприємств

Інформаційна кампанія
Щорічно по місту розміщуються біл-борди, сіті-лайти
та брендмаури з логотипом проекту підтримки
місцевого виробника
Мобільний додаток MadeinLviv
Містить контактну інформацію про 156 підприємстввиробників продукції різних галузей – адреси,
телефони, електронні пошти, веб-сайти, короткий
опис про підприємство та фото продукції.
Завантажити додаток можна на офіційному сайті
програмного забезпечення для пристроїв на ОС
Android-GooglePlay за посиланням:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.nt.made
inlviv

Директор департаменту
економічного розвитку

І. Кулинич

