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Місцевий економічний розвиток – це комплекс послуг, як інформаційних так і
практичних, з фандрейзингу, написання стратегічних та фандрейзингових планів,
проведення тренінгів та навчань для органів місцевого самоврядування та агенцій
місцевого чи регіонального розвитку.
Для Всіх клієнтів, які замовлять послуги та оплатять аванс у розмірі 30% від
вартості послуги до 31 грудня 2016 року ми надаємо знижку 30%.
В рамках напряму «Місцевий економічний розвиток» команда Клубу Сталого Бізнесу
виконає для Вас наступні роботи (ціни вказані без знижок):
№
П/П

ПОСЛУГИ

ОПИС ПОСЛУГ

ЦІНА

1

Тренінг

Навчання для спеціалістів, активістів,
представників органів місцевого
самоврядування з фандрейзингу,
управління проектами, розробки
стратегій, політики та процедури для
НГО.

6000 за 1 повний
тренінговий день
+ компенсація
проїзду,
проживання

2

Грантова
заявка «під
ключ»

Розробка грантової заявки під запити
клієнтів з використання Ваших вихідних
даних. Для розробки заявки
залучаються провідні фахівці з
фандрейзингу та експерти у
відповідних галузях.

2% від вартості
проекту
авансовий платіж

2000 +
компенсація
проїзду та
проживання

12% від вартості
проекту у разі
отримання гранту

3

Консультація
експерта

Надання експертної консультації у
відповідній запиту галузі

4

Розробка
фандрейзинг
ового плану

Розробка документу «Фандрейзинговий Від 20000 грн
план території» на певний період
(згідно запиту клієнта) з урахуванням
стратегічних цілей розвитку території,
актуальних грантових проектів та
програм та донорських «трендів» на
відповідний період.

77111, місто Бурштин, Івано-франківська область, вулиця Січових Стрільців, 29В

Телефон: +38 (067) 555-77-90
Е-пошта: office@sbiz.club
Веб-сайт: www.sbiz.club

5

Розробка
стратегії
розвитку
території

Розробка стратегії розвитку території з
урахуванням слабких та сильних
сторін, можливостей та потенціалу цієї
території, напрямків розвитку
прилеглих територій та запитів
громади

Від 40000 грн

6

Реалізація
грантових
проектів

Виконання адміністративних,
експертних, тренерських робіт у вже
залученому грантовому проекті.
Надання консультацій на етапі
реалізації та звітування, гарантії в
досягненні короткострокових та
довгострокових результатів проекту.
Організація та модерація проектних
заходів

Обговорюється та
залежить від
складності
проекту, та робіт
які необхідно
виконати

7

Створення та
запуск
роботи
Агенції
місцевого чи
регіонального
розвитку «під
ключ»

Розробка установчих документів,
допомога у реєстрації, консультування
на всіх етапах створення агенції,
складання стратегічного та
операційного плану роботи, підбір
кадрів та формування «команди мрії»,
проведення тренінгу з фандрейзингу
для команди, 5-ти денне стажування в
Агенції місцевого економічного
розвитку м. Бурштина з більш ніж 4-х
річним стажем роботи для 1
спеціаліста.

Обговорюється та
залежить від
складності
проекту, та робіт
які необхідно
виконати
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Для зручності наших клієнтів та для того, щоб максимально задовільнити їхні
потреби, проаналізувавши найчастіші запити ми розробили 4 види пакетів послуг з
різними термінами дії.
УВАГА, КІЛЬКІСТЬ ПАКЕТІВ ОБМЕЖЕНА. КОМАНДА КЛУБУ ВІЗЬМЕ В РОБОТУ
ЛИШЕ, 20 ПАКЕТВ «СТАРТ», 10 ПАКЕТІВ «ПІВРІЧНИЙ» , 10 «РІЧНИХ» ПАКЕТІВ ТА
5 «РІЧНИХ РОЗШИРЕНИХ».
СТАРТ

ПІВРІЧНИЙ

РІЧНИЙ

РІЧНИЙ
РОЗШИРЕНИЙ

Тренінг з Фандрейзингу

1

1

2

4

Підготовані грантові заявки

-

2

4

6

Фандрейзинговий план

-

-

На рік

На два роки

Консультаційні зустрічі
(включені)

-

1

3

5

7 000

14 000

19 200

36 000

СКЛАД ПАКЕТУ

Вартість пакету:

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПАКЕТНИХ КЛІЄНТІВ ЗА МЕЖАМИ ПАКЕТУ:
Підготовка
заявки (не
включеної в
пакет)

1% +12%

0% +10%

0% +8%

1500 +

1000 +

Компенсація
проїзду та
проживання

Компенсація
проїзду та
проживання

0% +7%

2000 +
Консультаційні
Компенсація
зустрічі (не
проїзду та
включені у
проживання
пакет)

Компенсація
проїзду та
проживання

Також, в рамках «Програми лояльності» усі клієнти, які обслуговуються в рамках
пакету отримують додатково 20% знижки на будь-яку послугу
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